
 

 

PROSPEKT EMISYJNY 

CDRL SPÓŁKA AKCYJNA 
z siedzibą w Pianowie 

Pianowo, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan 

(adres strony internetowej Emitenta: www.cdrl.pl) 

sporządzony w związku z publiczną ofertą nie więcej niż 1.000.000 Akcji Serii D oraz w związku z ubieganiem się 

o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. nie więcej niż 3.050.028 Akcji zwykłych na okaziciela, w tym 1.999.516 Akcji Serii B, 50.544 Akcji Serii C, 

nie więcej niż 1.000.000 Akcji Serii D oraz nie więcej niż 1.000.000 Praw do Akcji Serii D, o wartości nominalnej 0,50 zł każda 

spółki CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie. 

Niniejszy Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004, w tym Załącznika nr III 

i  Załącznika nr XXV oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, w szczególności Ustawą o Ofercie Publicznej, 

zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, a zawarte w nim informacje są zgodne ze stanem na dzień 

zatwierdzenia Prospektu. Możliwe jest, że od chwili udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości zajdą zmiany dotyczące 

sytuacji Emitenta oraz podmiotów z jego Grupy Kapitałowej. W takiej sytuacji informacje o wszelkich zdarzeniach lub 

okolicznościach, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na ocenę Akcji, zostaną podane do publicznej wiadomości w formie 

aneksu lub aneksów do niniejszego Prospektu, w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie. 

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem łączy się z ryzykiem właściwym dla instrumentów finansowych 

rynku kapitałowego oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz podmiotów z jego Grupy Kapitałowej oraz z otoczeniem, 

w jakim Emitent oraz podmioty z jego Grupy Kapitałowej prowadzą działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka, z którymi 

inwestor powinien się zapoznać przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, znajduje się w Części II Prospektu - Czynniki ryzyka. 

Prospekt Emisyjny został udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stron ie internetowej Emitenta: 

www.cdrl.pl oraz na stronie Oferującego: www.trigon.pl. Na żądanie osoby zainteresowanej, zgłoszone w terminie ważności 

Prospektu podmiot udostępniający Prospekt zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia Prospektu w postaci drukowanej 

w miejscu przyjęcia żądania. 

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 września 2014 roku. 

Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia, nie dłużej jednak niż do dnia dopuszczenia papierów 

wartościowych, których dotyczy do obrotu na rynku regulowanym lub ogłoszenia przez Emitenta informacji o rezygnacji z ubiegania 

się o dopuszczenie wszystkich papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Prospektu. 

Doradca Prawny Oferujący Doradca Finansowy 

Kancelaria CSW Więckowska 

i Partnerzy Radcy Prawni z siedzibą 

w Poznaniu 

Trigon Dom Maklerski S.A. 

z siedzibą w Krakowie 

Trigon Investment Banking 

Sp. z o.o. S.K.A. 

z siedzibą w Warszawie 
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CZĘŚĆ I – PODSUMOWANIE 

Dział A – Wstęp i ostrzeżenia 

A.1 Ostrzeżenie 

Niniejsze podsumowanie należy czytać i interpretować jako wprowadzenie do Prospektu.  

Każdą decyzję o inwestycji w Akcje Emitenta należy każdorazowo podejmować w oparciu o całość niniejszego 
Prospektu.  

Inwestor wnoszący powództwo odnoszące się do treści niniejszego Prospektu ponosi koszt ewentualnego tłumaczenia 
na język obcy niniejszego Prospektu przed rozpoczęciem postępowania przed sądem.  

Osoby sporządzające niniejsze podsumowanie, łącznie z każdym jego tłumaczeniem, ponoszą odpowiedzialność 

jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy niniejsze podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne, 

nieprecyzyjne lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu, bądź nie przedstawia najważniejszych informacji mających 
pomóc inwestorom przy rozważaniu inwestycji w akcje Emitenta. 

A.2 Zgoda emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporządzenie prospektu emisyjnego na wykorzystanie prospektu 

emisyjnego do celów późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania przez 

pośredników finansowych. Wskazanie okresu ważności oferty, podczas którego pośrednicy finansowi mogą 

dokonywać późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania i na czas, 

którego udzielana jest zgoda na wykorzystywanie prospektu emisyjnego. Wszelkie inne jasne i obiektywne 

warunki, od których uzależniona jest zgoda, które mają zastosowanie do wykorzystywania prospektu 

emisyjnego. Wyróżniona wytłuszczonym drukiem informacja dla inwestorów o tym, że pośrednik finansowy ma 
obowiązek udzielać informacji na temat warunków oferty w chwili składania przez niego tej oferty. 

Nie dotyczy. Papiery wartościowe nie będą podlegały późniejszej odsprzedaży ani ich ostatecznemu plasowaniu przez 
pośredników finansowych. 

Dział B – Emitent i gwarant 

B.1 Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta 

Nazwa (firma):   CDRL Spółka Akcyjna 

Nazwa skrócona:   CDRL S.A. 

B.2 Siedziba oraz forma prawna Emitenta, ustawodawstwo, zgodnie z którym Emitent prowadzi swoją działalność, a 
także kraj siedziby Emitenta 

Siedziba:  Pianowo, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan 

Forma prawna:  Spółka Akcyjna 

Ustawodawstwo, zgodnie z którym 
Emitent prowadzi swoją działalność:  

Emitent prowadzi działalność na podstawie i zgodnie z przepisami 

prawa polskiego, w szczególności przepisami Kodeksu Spółek 
Handlowych, a także na podstawie Statutu Emitenta.  

Kraj siedziby:  Rzeczpospolita Polska  
 

B.3 Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności emitenta oraz rodzaj 

prowadzonej przez emitenta działalności operacyjnej, wraz ze wskazaniem głównych kategorii sprzedawanych 

produktów lub świadczonych usług, wraz ze wskazaniem najważniejszych rynków, na których emitent prowadzi 
swoją działalność.  

Grupa Emitenta jest wiodącym na rynku polskim i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży 

dziecięcej, którą sprzedaje pod marką własną COCCODRILLO. Działalnością uzupełniającą Emitenta jest sprzedaż 

wyrobów producentów krajowych pod markami uzupełniającymi – głównie zabawek i akcesoriów. Oferta Grupy 

Emitenta obejmuje szeroki wachlarz produktów dla dzieci – od bielizny i odzieży, poprzez obuwie, po akcesoria 
i zabawki.  

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Grupa Emitenta posiada sieć sklepów obejmującą 205 sklepów (własnych 

i agencyjnych) na terenie Polski, 119 sklepów na terenie pozostałych krajów Unii Europejskiej (sklepy własne, 

agencyjne i w modelu shop in shop) oraz 23 sklepy na terenie krajów poza Unią Europejską. Od 2010 roku produkty 
pod marką COCCODRILLO dostępne są również w sklepie internetowym. 



Część I – Podsumowanie Prospekt emisyjny CDRL S.A. 

 7 

Charakterystyka marki i produktów COCCODRILLO 

COCCODRILLO to znana marka odzieży dla niemowląt i dzieci. Każdego roku wyspecjalizowany zespół projektuje 

spójne, ale rozbudowane kolekcje ubrań na sezon wiosenno-letni oraz jesienno-zimowy. Emitent oferuje odzież na 

każdą okazję – kolekcje posiadają styl zarówno dzienny, sportowy, jak i elegancki. Odzież pod marką COCCODRILLO 

charakteryzuje się wysoką jakością i funkcjonalnością, dzięki czemu zaspokaja potrzeby dzieci na każdym etapie ich 

rozwoju. Założeniem funkcjonowania marki COCCODRILLO jest odwoływanie się do elementów świata dziecka – 

codzienne poznawanie i odkrywanie otoczenia przez najmłodszych jest inspiracją do doskonalenia produktów pod 
marką COCCODRILLO.  

Odzież projektowana jest ściśle pod określone wymagania, pod względem wzornictwa, bezpieczeństwa 
i funkcjonalności każdej z poniższych grup: 

 Niemowlęta (56-74 cm), 

 Dzieci (80-98 cm), 

 Juniorzy (104-128 cm), 
 Nastolatki (134-158 cm). 

Każda z powyższych grup ma indywidualne wymagania w zakresie stylistyki, zastosowanych rozwiązań 

konstrukcyjnych, doboru asortymentu oraz norm europejskich w zakresie bezpieczeństwa. Spółka, bazując na swoim 

wieloletnim doświadczeniu i gotowych rozwiązaniach z największą starannością buduje ofertę skierowaną do 
poszczególnych grup wiekowych odpowiadającą jej szczególnym potrzebom.  

Pod marką COCCODRILLO obok odzieży dla najmłodszych oferowana jest również bielizna dla niemowląt. Spółka 

oferuje bogaty wybór body, śpiochów, piżamek i kaftaników. Kolekcje bielizny oferowane są dla grup wiekowych: 

niemowlęta, dzieci oraz juniorzy. Do produkcji bielizny stosowane są specjalne rodzaje surowców najwyższej jakości 
oraz szczególne rodzaje splotów dzianinowych, których stosowanie jest gwarancją wysokiej jakości bielizny Emitenta. 

Wśród oferowanych produktów znajduje się również szeroka gama obuwia dziecięcego na każdą porę roku – od 

sandałków i klapek, przez tenisówki i kalosze, po buty na zimę (z membraną C-TEXI lub zimowym ociepleniem). Oferta 
obuwia dedykowana jest tym samym grupom wiekowym, dla których projektowana jest odzież Emitenta. 

W ofercie Spółki jest również szeroki wachlarz dodatków – pluszowe maskotki, ozdoby do włosów, paski, szelki, 

krawaty, stroje kąpielowe, czapki, kapelusze, skarpety, zestawy szkolne (plecaki, worki na buty, fartuszki), czy zestawy 
przeciwdeszczowe (parasole, kalosze, peleryny). 

Model biznesowy 

Model biznesowy opiera się na projektowaniu, zlecaniu produkcji zaprojektowanej przez siebie odzieży podmiotom 

zewnętrznym oraz dystrybucji finalnych produktów pod marką własną. Cały proces produkcyjno-sprzedażowy ma 

charakter międzynarodowy – projektowanie odbywa się w Polsce, produkcja w krajach Dalekiego Wschodu oraz 

Europy, a sprzedaż – zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Grupa Emitenta dystrybuuje dodatkowo produkty pod obcymi 

markami – głównie pluszowe zabawki, obuwie oraz akcesoria. W tym przypadku przyjęty model biznesowy jest prostszy 
– towar zakupuje się bezpośrednio od producentów krajowych i dystrybuuje poprzez własną sieć sklepów. 

Projektowanie 

Projektowanie odzieży odbywa się w ramach działu projektów Spółki, który tworzą osoby posiadające wykształcenie 

plastyczne, doświadczenie w projektowaniu odzieży i jednocześnie rozumiejące potrzeby dzieci. Dzięki temu ubranka 

marki COCCODRILLO odznaczają się wysoką estetyką i funkcjonalnością. Każdego roku przygotowywane są dwie 

kolekcje – jedna na sezon wiosenno-letni, druga na sezon jesienno-zimowy. Proces projektowania rozpoczyna się od 

szczegółowej identyfikacji potrzeb klienta i odbywa się poprzez przeprowadzane wewnętrznie analizy, pozyskiwanie 

informacji dotyczących prognozowanych na nadchodzące sezony trendów w modzie, a także poprzez zasięganie opinii 

partnerów handlowych Spółki. W kolejnym etapie tworzone są projekty asortymentu, które są następnie poddawane 

ocenie wewnętrznej pracowników działu projektów oraz działu sprzedaży Spółki. Równocześnie przebiega tworzenie 

dokumentacji technicznej projektów. W kolejnej fazie projekty wysyłane są do zagranicznych producentów celem 

uszycia przez nich wzorów. Następnie odbywa się ocena wewnętrzna wzorów w ramach działu sprzedaży Spółki, 

a także ocena zewnętrzna, której dokonują znaczący dystrybutorzy współpracujący z Grupą Emitenta oraz opiekunowie 

regionalni. Wraz z wyłonieniem projektów tworzących ofertę pod marką COCCODRILLO na dany sezon, szacowany 
jest także popyt na produkty Grupy Emitenta. 

Identyfikacja trendów na dany sezon, potrzeb klientów oraz prognozowanie popytu na produkty są kluczowe z punktu 

widzenia atrakcyjności i powodzenia danej kolekcji, zważywszy, że od momentu zaprojektowania do wprowadzenia 
produktu na rynek mija około jednego roku.  
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Zlecanie produkcji 

Po zaprojektowaniu asortymentu oraz oszacowaniu popytu Spółka składa zamówienie na produkcję u zewnętrznych 

podmiotów. Dywersyfikacja produkcji zmienia się w zależności od sezonu. Grupa Emitenta współpracuje 

z podwykonawcami z Chin, Bangladeszu, Indii, Polski, Włoch, Turcji. Pomimo że Spółka nie jest bezpośrednio 

zaangażowana w proces produkcyjny, na bieżąco kontroluje jego parametry techniczne, przebieg oraz jakość wyrobów 

końcowych. Producent otrzymuje standardy jakości wypracowane przez Spółkę, narzucające kryteria, jakie spełniać 

muszą materiały i akcesoria, a także komentarze do wykonanych wcześniej wzorów kolekcji. Na podstawie komentarzy 

do uszytych wzorów (w szczególności w przypadku wprowadzenia istotnych zmian) producent, przed rozpoczęciem 

produkcji masowej, dostarcza poszczególne elementy składowe produktu: materiały – jakości i stopnie dopasowania 

kolorystycznego, akcesoria, elementy aplikacji do weryfikacji przez Spółkę. W przypadku wątpliwości, co do jakości 

materiału lub akcesoriów, na każdym etapie produkcji są one sprawdzane przez certyfikowane laboratoria 

międzynarodowe, takie jak SGS lub INTERTEK. W końcowym etapie produkcji masowej, producent dostarcza również 

wzory prezentujące finalną jakość produktów, które oceniane są ostatecznie przez projektantów oraz konstruktorów 

Spółki. Przebieg procesu produkcyjnego kontrolowany jest również bezpośrednio przez pracowników Grupy Emitenta 

oddelegowanych do pobytu w miejscu produkcji. Po przyjęciu produktów na magazyn Spółki, są one dodatkowo 
sprawdzane, zanim zapadnie decyzja o ich dystrybucji. 

Podobnie jak w przypadku produkcji, transport jest zlecany podmiotom zewnętrznym. Konfekcjonowanie oraz transport 

towarów leży w gestii wyspecjalizowanych operatorów logistycznych obsługujących znaczącą część producentów 

(głównie w Chinach), którzy oferują m.in. bezpośrednią kontrolę jakości produkcji oraz zapewniają kompleksową 

obsługę logistyczną dostaw. W przypadku produkcji zlecanej na Dalekim Wschodzie, zakupione produkty są 

w pierwszej kolejności transportowane drogą morską do Rotterdamu, a następnie transportem drogowym do magazynu 

Spółki w Polsce. W przypadku towarów przeznaczonych do sprzedaży eksportowej praktykowana jest również dostawa 
towarów bezpośrednio od producenta do dystrybutorów.  

Dystrybucja 

Ostatnim etapem procesu biznesowego jest dystrybucja zakupionych towarów. Obecnie na sieć dystrybucji Grupy 
Emitenta składają się następujące kanały: 

 Sklepy własne w Polsce i zagranicą, 

 Sklepy agencyjne w Polsce i zagranicą, 

 Sklep internetowy, 

 Sprzedaż poprzez przedstawicieli zagranicznych, 

 Sprzedaż hurtowa w Polsce. 
Decyzja o podjęciu budowy sieci sklepów własnych związana była z realizacją strategii budowy marki COCCODRILLO 
i wejścia na wyższy jakościowo i cenowo segment dostarczanych produktów. Budowę sieci własnych sklepów Spółka 
rozpoczęła w 2002 roku i dynamicznie rozwijała do 2008 roku, kiedy w wyniku czynników makroekonomicznych tempo 
rozwoju sieci zostało zahamowane. Obecnie Emitent powraca do strategii otwierania sklepów własnych i wzmacniania 
tego kanału dystrybucji. Na dzień zatwierdzenia Prospektu sieć sklepów własnych liczyła 76 salonów w Polsce i 1 na 
terenie Czech.  

Równolegle z siecią salonów własnych Spółka rozwija także sieć salonów prowadzonych w oparciu o umowy 
agencyjne. Pierwszy prowadzony na takich zasadach sklep został otwarty w roku 2005. Na dzień zatwierdzenia 
Prospektu na terenie Polski działało ich już 129. Sklepy agencyjne wyraźnie poprawiają proces dystrybucji towarów 
oferowanych przez Grupę Emitenta oraz przyczyniają się do umocnienia marki COCCODRILLO. Widoczne było to 
zwłaszcza w latach 2008-2009, kiedy przy ograniczonej rozbudowie własnej sieci sklepów, rozwój sieci sklepów 
agencyjnych umożliwił Emitentowi dalszą ekspansję. Wizualnie salony prowadzone przez agentów nie różnią się od 
sklepów własnych Emitenta, w efekcie wspólnie z nimi tworzą jednolitą sieć.  

Do grupy sklepów agencyjnych zalicza się zarówno salony prowadzone pod szyldem COCCODRILLO, jak i sklepy typu 

shop in shop (sklep w sklepie), których koncepcja polega na wydzieleniu w ramach większej powierzchni handlowej 
powierzchni dedykowanej marce COCCODRILLO. Aranżuje się je tak, by oddawały charakter typowego sklepu Spółki. 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu sprzedaż produktów Emitenta prowadzona była za pośrednictwem 129 sklepów 

agencyjnych na terenie Polski i 48 sklepów agencyjnych na terenie pozostałych krajów Unii Europejskiej oraz za 
pośrednictwem 70 punktów typu shop in shop. 

Eksport odzieży pod marką COCCODRILLO odbywa się także za pośrednictwem przedstawicieli zagranicznych – są to 

podmioty działające na danym rynku hurtowym lub właściciele sklepów multibrandowych. Osobną kategorię partnerów 

zagranicznych stanowią przedstawiciele rozwijający sieć salonów pod marką COCCODRILLO. Powyższe formy 

współpracy Grupa Emitenta stosuje przede wszystkim w krajach nienależących do Unii Europejskiej. Wynika to z braku 

swobody dwustronnego przepływu towarów i utrudnionego zarządzania nim. Oba te ograniczenia skutecznie niweluje 
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natomiast zaangażowanie zagranicznego przedstawiciela. To atrakcyjne rozwiązanie stosowane jest także w sytuacji, 

gdy obecność Grupy Emitenta na danym rynku nie została jeszcze ugruntowana lub rynek znajduje się w fazie rozwoju, 

co nie zawsze sprzyja budowie sieci handlowej. Dystrybucja poprzez przedstawicieli zagranicznych prowadzona jest 

obecnie w wielu krajach Europy Wschodniej oraz w innych regionach: Arabii Saudyjskiej, Libii, Omanie, Azerbejdżanie, 
Armenii, Kazachstanie, Mongolii, Chinach i Brazylii. 

Sklep internetowy Spółki rozpoczął działalność w 2010 roku i stale notuje wzrost popularności. Na koniec 2013 roku 

jego oferta obejmowała ponad 3.000 artykułów. Ponieważ jest to najnowszy i ciągle rozwijany kanał dystrybucji, obecnie 

odpowiada on za około 2,5% całości przychodów ze sprzedaży Grupy Emitenta. Sklep internetowy jest dostępny 

w polskiej, czeskiej i niemieckiej wersji językowej. W planach jest stworzenie kolejnych wersji językowych, by zwiększyć 

zakres oddziaływania sklepu na kolejne kraje. Spółka zamierza dodatkowo powiększyć asortyment oferowany poprzez 

ten kanał dystrybucji. W przyszłości ma być to alternatywa dla własnej sieci sklepów, otwierająca przed Grupą Emitenta 

nowe rynki zbytu, zwłaszcza te, na których utrzymanie sieci sklepów wiąże się z bardzo wysokimi kosztami. Zaliczyć tu 
należy kraje Europy Zachodniej. 

Sprzedaż hurtowa w Polsce jest kanałem dystrybucji, poprzez który Spółka rozpoczynała sprzedaż produktów swojej 

marki. Obejmuje sprzedaż do partnerów hurtowych, którzy następnie dystrybuują wyroby pod marką COCCODRILLO 

do własnych sklepów multibrandowych. Ze względu na dynamiczny rozwój własnej sieci dystrybucji oraz pojawienie się 

na rynku silnych marek, udział kanału hurtowego w sprzedaży Grupy Emitenta systematycznie maleje. Na koniec 2013 

roku Grupa Emitenta współpracowała z kilkunastoma sklepami multibrandowymi w Polsce. Przewiduje się, że 

w przyszłości liczba ta będzie maleć, m.in. z uwagi na fakt, że wielu właścicieli sklepów multibrandowych pod wpływem 
długiej i udanej współpracy z Emitentem decyduje się na otwarcie sklepów agencyjnych pod szyldem COCCODRILLO. 

B.4a Informacja na temat najbardziej znaczących tendencji z ostatniego okresu mających wpływ na emitenta oraz na 

branże, w których emitent prowadzi działalność. 

Grupa Emitenta jest wiodącym na rynku polskim i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży 

dziecięcej, którą sprzedaje pod marką własną COCCODRILLO. Działalnością uzupełniającą Emitenta jest sprzedaż 

wyrobów producentów krajowych pod markami uzupełniającymi – głównie zabawek i akcesoriów. Oferta Grupy 

Emitenta obejmuje szeroki wachlarz produktów dla dzieci – od bielizny i odzieży, poprzez obuwie, po akcesoria 
i zabawki.  

Głównymi czynnikami mającymi istotny wpływ na osiągane przez Grupę wyniki są:  

Kształtowanie się kursu PLN wobec USD i EUR 

Działalność operacyjna Emitenta opiera się na korzystaniu z outsourcingu. Spółka zleca produkcję wyrobów markowych 

kontrahentom z Chin, gdzie koszty pracy są nieporównywalnie niższe niż w Polsce. W związku z tym duża część 

zobowiązań Emitenta nominowana jest w USD, co może mieć znaczący wpływ na jego rentowność w przypadku 

wzmacniania się tej waluty w stosunku do PLN. Emitent narażony jest również na ryzyko walutowe związane 

z wahaniami kursu EURO w związku z najmem powierzchni handlowych. Aby zminimalizować wpływ tego czynnika 
Emitent wypracował system przedpłat na zakup towarów. 

Zmiany kosztów wytworzenia towarów 

Spółka w znacznej mierze współpracuje z producentami odzieży z państw charakteryzujących się niższymi kosztami 

produkcji, w tym przede wszystkim z Chin. Pozostała produkcja jest realizowana w Polsce. W chwili obecnej Spółka 

prowadzi współpracę z kilkudziesięcioma partnerami realizującymi na zlecenie Spółki produkcję odzieży pod marką 

COCCODRILLO. Zlecanie zamówień zewnętrznym dostawcom, bez konieczności utrzymywania zaplecza 

technicznego, pozwala Spółce osiągnąć wyższą marżę handlową oraz ograniczyć koszty stałe, a tym samym poprawiać 

efektywność sprzedaży, która ostatecznie wpływa również na wzrost wyniku finansowego Spółki. Wzrost kosztów 
produkcji u dotychczasowych dostawców może mieć wpływ na obniżenie realizowanych marż. 

Terminowość realizacji zamówień przez dostawców 

W działalności Spółki pojawia się ryzyko wydłużenia procesu produkcyjnego. Proces produkcji jest stosunkowo długi, 

od momentu zaprojektowania kolekcji do chwili zaopatrzenia sklepów w towary mija od  sześciu do ośmiu miesięcy. 

Na wydłużenie tego procesu mogą wpływać opóźnienia w realizacji dostaw, co może mieć znaczący wpływ na wyniki 

sprzedaży, głównie przez skrócenie czasu dysponowania przez salony produktami z aktualnej kolekcji. Brak bieżącej 

kolekcji na początku sezonu wiąże się ze wzrostem trudno zbywalnych zapasów, których redukcja następuje w okresie 
wyprzedaży, jednak z dużym znaczeniem na realizowany poziom marży. 

Emitent dywersyfikuje dostawców towarów oraz monitoruje czas dostawy poszczególnych kolekcji tak, aby produkty 
trafiające do salonów były zgodne z zapotrzebowaniem sezonowym oraz nawykami konsumentów. 

Przyjęcie przez klientów kolekcji na nowy sezon 

Branża odzieżowa jest silnie skorelowana ze zmianami trendów mody. Kluczowym czynnikiem sukcesu poszczególnych 
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kolekcji jest dopasowanie asortymentu do aktualnych preferencji odbiorców. Ewentualne rozminięcie się z gustami 
klientów stwarza ryzyko powstania zapasów trudno zbywalnych. 

Celem minimalizacji ryzyka braku powodzenia kolekcji jako całości, Emitent w każdym sezonie wprowadza kilka linii 
modowych w różnej kolorystyce. 

 

W okresie od zakończenia 2013 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu w Grupie Emitenta obserwowana jest poprawa 
w zakresie wartości przychodów ze sprzedaży, jak również rentowności prowadzonej działalności. 

Grupa sukcesywnie zwiększa przychody ze sprzedaży, co jest wynikiem zwiększania skali działalności poprzez 

otwieranie nowych salonów handlowych, zarówno w kraju jak i zagranicą. Ponadto, poziom przychodów jest zgodny 
z budżetem Grupy Emitenta. 

W omawianym okresie Grupa Emitenta przeprowadziła proces optymalizacji i obniżania kosztów działalności 

operacyjnej – w szczególności wartości sprzedanych towarów i materiałów względem wartości wygenerowanych 

przychodów. W 2013 roku wartość sprzedanych towarów i materiałów stanowiła ok. 53% wartości przychodów ze 

sprzedaży, podczas gdy w okresie od zakończenia 2013 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu wartość sprzedanych 

towarów i materiałów wynosi ok. 46% wartości przychodów. Wynika to przede wszystkim z renegocjacji umów 
z dostawcami oraz ze zmiany struktury zakupów na rzecz dostawców z krajów o niższych obciążeniach celnych.  

Ponadto, w okresie od zakończenia 2013 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu koszty wynagrodzeń i świadczeń na 
rzecz pracowników uległy relatywnemu zmniejszeniu względem analogicznego okresu roku poprzedniego. 

Powyższe zmiany wpływają na polepszenie marży na sprzedaży. W szczególności w okresie I półrocza 2014 roku udało 
się wypracować marżę na sprzedaży na poziomie 13,1%, to jest o 6,5 p.p. większą niż w całym roku obrotowym 2013.  

Ponadto, w okresie od zakończenia 2013 roku do końca I półrocza 2014 roku nastąpił sezonowy wzrost wartości 

zapasów Grupy Emitenta o 24,5%, co było spowodowane efektem zatowarowania salonów sprzedaży kolekcjami na 

wiosnę-lato 2014. Emitent obserwuje, że wartość zapasów jest wyższa od stanu zapasów w analogicznym okresie 2013 
roku (w przypadku stanu na koniec I półrocza 2014 - o 3,8%), co wynika z otwierania nowych sklepów. 

W 2014 roku Grupa Emitenta zamierza w dalszym ciągu koncentrować się na działaniach zmierzających do 

zwiększenia przychodów ze sprzedaży oraz poprawienia efektywności funkcjonującej sieci dystrybucji. W zakresie 

produkcji Emitent będzie dążył do dalszego renegocjowania umów z dostawcami oraz do zmiany struktury zakupów na 

rzecz dostawców z krajów o niższych obciążeniach celnych, dbając o odpowiednią kontrolę jakości procesu 

produkcyjnego. Ponadto, w zakresie sieci sprzedaży Grupa Emitenta planuje poniesienie nakładów na kolejne salony 

sprzedaży, a także odświeżenie wybranych lokali. Grupa Emitenta będzie kontynuowała ścisłą kontrolę kosztów, w tym 
kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu. 

B.5 Opis grupy kapitałowej emitenta oraz miejsca emitenta w tej grupie - w przypadku emitenta, który jest częścią 
grupy. 

Emitent tworzy Grupę Kapitałową, w ramach której jest w niej jednostką dominującą. 

Emitent posiada 100% udziałów w następujących spółkach: 

 Coccodrillo Concepts Sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 

 Smart Investment Group Sp. z o.o. z siedzibą w  Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 

 Drussis Sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 

 MT Power Sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 

 Glob Kiddy Sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 

 Vivo Kids Sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2 

 CDRL Trade s.r.o. z siedzibą w Havirov – Podlesi, Czechy, 
 Coccodrillo Kids’ Fashion s.r.l. z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia 

 

B.6 W zakresie znanym emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy) osób, które, w sposób bezpośredni lub pośredni, 

mają udziały w kapitale emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego emitenta, 

wraz z podaniem wielkości udziału każdej z takich osób. Należy wskazać, czy znaczni akcjonariusze emitenta 

posiadają inne prawa głosu, jeśli ma to zastosowanie. W zakresie, w jakim znane jest to emitentowi, należy 

podać, czy emitent jest bezpośrednio lub pośrednio podmiotem posiadanym lub kontrolowanym oraz wskazać 
podmiot posiadający lub kontrolujący, a także opisać charakter tej kontroli. 

Znaczącymi akcjonariuszami Emitenta są członkowie Zarządu: Marek Dworczak posiada 1.248.915 akcji imiennych, 

uprzywilejowanych co do głosu, serii A po 0,50 zł każda akcja o łącznej wartości nominalnej 624.457,50 zł, 

stanowiących łącznie 24,71% akcji Emitenta i dających prawo do wykonywania 31,09 % głosów na walnym 
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zgromadzeniu Emitenta oraz Tomasz Przybyła posiadający 1.248.915 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, 

serii A po 0,50 zł każda akcja o łącznej wartości nominalnej 624.457,50 zł, stanowiących łącznie 24,71% akcji Emitenta 
i dających prawo do wykonywania 31,09 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 

Marek Dworczak oraz Tomasz Przybyła są także wyłącznymi udziałowcami spółki prawa cypryjskiego Forsmart Ltd z 

siedzibą w Nikozji, Cypr, posiadającej 506.654 akcji imiennych Emitenta, uprzywilejowanych co do głosu, serii A po 0,50 

zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 253.327,00 zł oraz 1.999.516 akcji na okaziciela serii B Emitenta, po 0,50 

zł każda akcja o łącznej wartości 999.758,00 zł, stanowiących łącznie 49,58% akcji Emitenta i dających prawo do 
wykonywania 37,50 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 

Udział w głosach na walnym zgromadzeniu uwzględnia fakt, że 25.272 akcje serii C są akcjami własnymi nabytymi 

przez Emitenta zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 25 kwietnia 

2013 r., udzielonym na podstawie art. 362 §1 pkt 8 KSH. Z akcji własnych nie są wykonywane prawa udziałowe, w tym 
prawo głosu.  

Emitent nie wchodzi w skład żadnej grupy kapitałowej poza tą, którą sam tworzy.  

Zgodnie z art. 87 ust. 4 Ustawy o Ofercie, w stosunku do Pana Marka Dworczaka i Pana Tomasza Przybyły, a także 

spółki prawa cypryjskiego Forsmart Ltd, w której Panowie Marek Dworczak i Tomasz Przybyła są wyłącznymi 

udziałowcami domniemywa się ustne porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, tzn. 

porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym 

zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub 
zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków. 

Żaden akcjonariusz nie posiada samodzielnie akcji dających prawo do ponad 50% głosów na walnym zgromadzeniu 

Emitenta, jednak z uwagi na istnienie domniemania ustnego porozumienia co do zgodnego głosowania na Walnym 

Zgromadzeniu, porozumienie akcjonariuszy Marka Dworczaka, Tomasz Przybyły oraz spółki Forsmart Ltd oznacza 

posiadanie większości głosów w organach Emitenta. Tym samym Emitent jest podmiotem posiadanym przez to 
porozumienie. 

Panowie Marek Dworczak oraz Tomasz Przybyła posiadają po 50% w kapitale oraz głosach na zgromadzeniu 
udziałowców spółki prawa cypryjskiego Forsmart Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr i są jej wyłącznymi udziałowcami.  

B.7 Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące emitenta, przedstawione dla każdego roku 

obrotowego okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi, jak również dla następującego po nim 

okresu śródrocznego, wraz z porównywalnymi danymi za ten sam okres poprzedniego roku obrotowego, przy 

czym wymóg przedstawiania porównywalnych informacji bilansowych uznaje się za spełniony przez podanie 

informacji bilansowych na koniec roku. Należy dołączyć opis znaczących zmian sytuacji finansowej i wyniku 

operacyjnego emitenta w okresie objętym najważniejszym historycznymi informacjami finansowymi lub po 
zakończeniu tego okresu. 

Tabela: Wybrane pozycje rachunku zysków i strat z rocznych skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych oraz śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (tys. zł) 

Wyszczególnienie I poł. 2014 I poł. 2013 2013 2012 2011 

A. Działalność kontynuowana    
  

I. Przychody ze sprzedaży 71 715 65 426 148 719 115 441 119 784 

1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług 340 209 580 490 183 

2. Przychody ze sprzedaży ze sprzedaży towarów i materiałów 71 374 65 218 148 138 114 951 119 601 

3. Koszt wytworzenia na własne potrzeby 0 0 0  0 0 

4. Zmiana stanu produktów 0 0 0 0 0 

II. Koszty działalności operacyjnej 62 300 62 479 138 876 110 642 111 953 

1. Amortyzacja 1 273 1 278 2 512 2 751 2 180 

2. Zużycie materiałów i energii 1 090 1 017 2 094 1 855 1 734 

3. Usługi obce 18 988 17 234 37 943 30 654 32 692 

4. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 7 961 8 113 16 770 15 429 10 357 

5. Pozostałe koszty rodzajowe 382 345 989 794 1 157 

6. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 32 606 34 493 78 567 59 158 63 833 

III. Zysk (strata) na sprzedaży 9 415 2 947 9 843 4 799 7 831 
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1. Pozostałe przychody operacyjne 1 855 671 1 313 1 257 2 326 

2. Pozostałe koszty operacyjne 2 880 1 982 3 493 1 508 2 681 

IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 390 1 636 7 663 4 548 7 475 

1. Przychody finansowe 654 404 43 3 290 712 

2. Koszty finansowe 1 402 2 245 3 466 2 672 7 094 

V. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 7 642 -206 4 239 5 167 1 093 

1. Nadwyżka udziału w wartości godziwej netto nabytych aktywów 
i zobowiązań nad kosztem przejęcia 

0 0 0  0 0 

2. Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych 
rozliczanych metodą praw własności 

0 0 0  0  0 

VI. Zysk (strata) brutto 7 642 -206 4 239 5 167 1 093 

1. Podatek dochodowy 1 572 544 1 206 1 502 815 

VII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 6 069 -750 3 034 3 665 278 

B. Działalność zaniechana 0 0 0 0 0 

I. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 0 0  0  0 

C. Zysk (strata) netto za dany okres, w tym 6 069 -750 3 034 3 665 278 

1. Przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 6 069 -750 3 034 3 665 278 

2. Przypadający na udziałowców niekontrolujących 0 0 0  0  0 

Źródło: Historyczne informacje finansowe (zbadane przez biegłego rewidenta), śródroczne informacje finansowe (poddane przeglądowi przez 

biegłego rewidenta) 

Tabela: Zysk netto na jedną akcję z rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych i 
śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (tys. zł) 

Wyszczególnienie I poł. 2014 I poł. 2013 2013 2012 2011 

Zysk (strata) netto za dany okres, w tym 6 069 -750 3 034 3 665 278 

1. Przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 6 069 -750 3 034 3 665 278 

2. Przypadający na udziałowców niekontrolujących 0 0 0  0  0 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych w sztukach 5 054 000 5 054 000 5 054 000 5 054 000 5 054 000 

Zysk (strata) netto za dany okres przypadający na jedną akcję 
w zł 1,20 -0,15 0,60  0,73 0,06 

Źródło: Historyczne informacje finansowe (zbadane przez biegłego rewidenta), śródroczne informacje finansowe (poddane przeglądowi przez 

biegłego rewidenta) 

Tabela: Wartość dywidendy na jedną akcję z rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych (tys. zł) 

Wyszczególnienie 2013 2012 2011 

Podział zysku za rok poprzedni (dywidenda) 0 0 3 600 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych w sztukach 5 054 000 5 054 000 5 054 000 

Dywidenda przypadająca na jedną akcję w zł 0,00 0,00 0,71 

Źródło: Historyczne informacje finansowe (zbadane przez biegłego rewidenta) 

Tabela: Wybrane pozycje bilansowe z rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz 
śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego – aktywa (tys. zł) 

Wyszczególnienie 30.06.2014 30.06.2013 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

A. Aktywa trwałe 26 658 28 401 28 025 27 223 29 246 

1. Wartość firmy  866 866 866 862 862 

2. Pozostałe wartości niematerialne 467 409 372 326 360 

3. Rzeczowe aktywa trwałe 21 927 23 821 23 069 24 849 26 182 

4. Nieruchomości inwestycyjne 0 0 0 0 0 

5. Należności długoterminowe 1 903 1 989 2 171 0 0 

6. Aktywa finansowe 0 0 0 0 157 
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7. Aktywa z tytułu podatku odroczonego 1 441 1 276 1 497 1 141 1 636 

8. Inne rozliczenia międzyokresowe 54 40 49 45 50 

B. Aktywa obrotowe 57 607 56 052 50 805 58 907 57 367 

1. Zapasy 34 913 33 633 28 050 37 364 30 641 

2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 18 812 17 920 19 058 17 688 21 270 

3. Należności z tytułu podatku dochodowego 0 0 0 160 30 

4. Pochodne instrumenty finansowe 45 383 9 77 329 

5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 193 3 673 3 234 3 269 4 643 

6. Rozliczenia międzyokresowe 645 443 455 348 455 

C. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0 0 0 0 0 

AKTYWA OGÓŁEM 84 264 84 454 78 830 86 129 86 614 

Źródło: Historyczne informacje finansowe (zbadane przez biegłego rewidenta), śródroczne informacje finansowe (poddane przeglądowi przez 

biegłego rewidenta) 

Tabela: Wybrane pozycje bilansowe z rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz 
śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego – pasywa (tys. zł) 

Wyszczególnienie 30.06.2014 30.06.2013 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

A. Kapitał własny 35 046 25 314 28 980 26 234 22 643 

 I. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu 
dominującego 

35 046 25 314 28 980 26 234 22 643 

1. Kapitał akcyjny 2 527 2 527 2 527 2 527 2 527 

2. Akcje własne -200 -200 -200 0 0 

3. Pozostałe kapitały i zyski zatrzymane 32 859 23 007 26 790 23 756 20 092 

4. Różnice kursowe z przeliczenia -140 -21 -137 -49 23 

II. Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli 0 0 0 0 0 

B. Zobowiązania długoterminowe 14 236 24 892 14 563 24 914 26 845 

1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 0 0 0 0 0 

2. Rezerwy na inne zobowiązania 94 0 94 0 0 

3. Kredyty i pożyczki 0 7 0 13 0 

4. Dłużne papiery wartościowe 0 9 452 0 9 504 9 458 

5. Zobowiązania z tytułu leasingu 14 005 15 284 14 328 15 241 17 387 

6. Pozostałe zobowiązania 1 0 0 0 0 

7. Rozliczenia międzyokresowe 137 148 142 156 0 

C. Zobowiązania krótkoterminowe 34 982 34 248 35 287 34 982 37 126 

1. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 370 19 186 26 25 

2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

19 225 18 294 23 193 21 045 24 131 

3. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 1 097 41 182 0 0 

4. Kredyty i pożyczki 3 093 14 444 12 12 413 11 167 

5. Pochodne instrumenty finansowe 39 0 610 9 0 

6. Dłużne papiery wartościowe 9741 164 9 663 205 232 

7. Zobowiązania z tytułu leasingu 1 288 1 271 1 314 1 180 1 443 

8. Rozliczenia międzyokresowe 130 15 128 103 128 

D. Zobowiązania dotyczące aktywów trwałych 

przeznaczonych do sprzedaży 
0 0 0 0 0 

PASYWA OGÓŁEM 84 264 84 454 78 830 86 129 86 614 

Źródło: Historyczne informacje finansowe (zbadane przez biegłego rewidenta), śródroczne informacje finansowe (poddane przeglądowi przez 

biegłego rewidenta) 
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Tabela: Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych z rocznych skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych oraz śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (tys. zł) 

Wyszczególnienie I poł. 2014 I poł. 2013 2013 2012 2011 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności 

operacyjnej 
-1 407 1 139 16 834 1 468 2 168 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

-308 -378 -640 -680 -1 764 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności 

finansowej 
1 664 -362 -16 218 -2 147 2 560 

D. Przepływy pieniężne netto razem  -51 399 -25 -1 360 2 965 

E. Środki pieniężne na początek okresu 3 234 3 258 3 258 4 618 1 654 

F. Środki pieniężne na koniec okresu 3 193 3 657 3 233 3 258 4 618 

Źródło: Historyczne informacje finansowe (zbadane przez biegłego rewidenta), śródroczne informacje finansowe (poddane przeglądowi przez 

biegłego rewidenta) 

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej obejmują głównie przychody ze sprzedaży towarów, co wynika 

z prowadzonej przez Grupę CDRL działalności – handlu towarami pod marką własną COCCODRILLO. Ponadto, Grupa 

uzyskuje niewielkie przychody ze sprzedaży usług spedycyjnych i transportowych oraz pobiera prowizje za świadczone 
usługi sprzedaży.  

W 2011 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 119 784 tys. zł i marżę na sprzedaży w wysokości 

6,5%, która jest pochodną wartości przychodów i kosztów działalności operacyjnej. Na zysk z działalności operacyjnej, 

który wyniósł 7 475 tys. zł wpływ miał wynik na pozostałej działalności operacyjnej. W 2011 roku pozostałe przychody 

operacyjne wyniosły 2 362 tys. zł i obejmowały przede wszystkim zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, 

rozwiązanie odpisu aktualizującego zapasy, przychody z tytułu wynajmu oraz przychody z tytułu refaktur. W tym samym 

czasie pozostałe koszty operacyjne wyniosły 2 681 tys. zł i objęły m.in. odpisy aktualizujące należności, różnice 

inwentaryzacyjne oraz koszty z tytułu refaktur. Ponadto, w 2011 roku dokonano testu na utratę wartości firmy, co 

przełożyło się na powiększenie pozostałych kosztów operacyjnych o kwotę 1 421 tys. zł. Na ostateczną wysokość zysku 

z działalności gospodarczej, który w roku 2011 wyniósł 1 093 tys. zł, wpływ miały przychody finansowe w kwocie 712 

tys. zł (głównie aktualizacja wartości inwestycji oraz zysk ze zbycia inwestycji) i koszty finansowe o wartości 7  094 tys. 

zł (głównie nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi oraz odsetki). Podatek dochodowy w wysokości 815 

tys. zł ukształtował zysk netto na poziomie 278 tys. zł. Tym samym wypracowana w 2011 roku marża netto osiągnęła 
poziom 0,2%.  

W 2012 roku Grupa uzyskała przychody na poziomie 115 441 tys. zł. Spadek obrotów w 2012 roku o 3,6% względem 

roku poprzedniego był m.in. skutkiem zmiany stawki VAT z 8% na 23%. W roku 2012 koszty działalności operacyjnej 

wyniosły 110 642 tys. zł i ukształtowały marżę na sprzedaży na poziomie 4,2%. Zmniejszenie się wartości marży na 

sprzedaży względem roku 2011 było skutkiem poniesienia większych kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz 

pracowników. W 2012 roku pozostałe przychody operacyjne wyniosły 1 257 tys. zł i objęły m.in. różnice 

inwentaryzacyjne, przychody z tytułu refaktur oraz dotacje. W tym samym okresie pozostałe koszty operacyjne 

osiągnęły poziom 1 508 tys. zł – na kwotę tę złożyły się m.in. odpisy aktualizujące należności, różnice inwentaryzacyjne 

oraz koszty z tytułu refaktur. Tym samym wypracowany przez Grupę zysk na działalności operacyjnej w 2012 roku 

wyniósł 4 548 tys. zł. W tym samym okresie zysk na działalności gospodarczej osiągnął poziom 5 167 tys. zł, co było 

efektem uzyskania przez Grupę dodatniego wyniku na działalności finansowej - przychody finansowe wyniosły w 2012 

roku 3 290 tys. zł (głównie nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi oraz zysk ze zbycia inwestycji), 

a koszty finansowe 2 672 tys. zł (głównie odsetki). W omawianym okresie podatek dochodowy wyniósł 1 502 tys. zł, co 
ostatecznie ukształtowało zysk netto na poziomie 3 665 tys. zł, a marżę netto na poziomie 3,2%. 

W roku 2013 przychody Grupy wyniosły 148 719 tys. zł, co stanowiło wzrost względem analogicznego okresu roku 

poprzedniego o 28,8% i było efektem prowadzonej ekspansji zagranicznej i otwierania kolejnych sklepów własnych 

i agencyjnych na terenie kraju. W 2013 roku koszty działalności operacyjnej wyniosły 138 876 tys. zł, stąd marża na 

sprzedaży osiągnęła poziom 6,6%. W omawianym okresie Grupa uzyskała pozostałe przychody operacyjne na 

poziomie 1 313 tys. zł, które objęły m.in. przychody z tytułu refaktur, różnice inwentaryzacyjne i rozwiązanie odpisu 

aktualizującego. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 3 493 tys. zł, co było efektem dokonania odpisu aktualizującego 

należności, różnic inwentaryzacyjnych oraz poniesienia kosztów z tytułu refaktur. Tym samym, zysk na działalności 

operacyjnej ukształtował się na poziomie 7 663 tys. zł. W 2013 roku Grupa uzyskała przychody finansowe na poziomie 

43 tys. zł oraz poniosła koszty finansowe w wysokości 3 466 tys. zł (głównie odsetki, aktualizacja wartości inwestycji 

oraz nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi), co przełożyło się wypracowanie zysku z działalności 

gospodarczej na poziomie 4 239 tys. zł. Podatek dochodowy w wysokości 1 206 tys. zł ukształtował zysk netto na 
poziomie 3 034 tys. zł, a marżę netto w wysokości 2,0%. 



Część I – Podsumowanie Prospekt emisyjny CDRL S.A. 

 15 

W I poł. 2014 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 71 715 tys. zł, co oznaczało wzrost względem 

analogicznego okresu roku poprzedniego o 9,6%. Wzrost obrotów był skutkiem rosnącej liczby sklepów w sieci 

sprzedaży Grupy. W I poł. 2014 roku koszty działalności operacyjnej wyniosły 62 300 tys. zł i ukształtowały marżę na 

sprzedaży na poziomie 13,1% - tj. o 8,6 p.p. więcej niż w analogicznym okresie roku 2013 roku. Wzrost rentowności 

sprzedaży był efektem prowadzonego przez Grupę procesu optymalizacji i obniżania kosztów działalności operacyjnej 

m.in. poprzez renegocjację umów z dostawcami i zmianę struktury zakupów na rzecz dostawców z krajów o niższych 

obciążeniach celnych. W omawianym okresie Grupa uzyskała pozostałe przychody operacyjne w kwocie 1 855 tys. zł 

i poniosła pozostałe koszty operacyjne w wysokości 2 880 tys. zł. Tym samym wypracowany w I poł. 2014 roku przez 

Grupę zysk na działalności operacyjnej wyniósł 8 390 tys. zł. Z kolei zysk na działalności gospodarczej osiągnął poziom 

7 642 tys. zł, co było efektem uzyskania przez Grupę przychodów finansowych w wysokości 654 tys. zł i poniesienia 

kosztów finansowych w kwocie 1 402 tys. zł. Podatek dochodowy w omawianym okresie wyniósł 1 572 tys. zł 

i ukształtował zysk netto na poziomie 6 069 tys. zł, a marżę netto w wysokości 8,5% - tj. o 9,6 p.p. więcej niż 
w analogicznym okresie roku 2013. 

B.8 Wybrane najważniejsze informacje finansowe pro forma, ze wskazaniem ich charakteru. Przy wybranych 

najważniejszych informacjach finansowych pro forma należy wyraźnie stwierdzić, że ze względu na ich 

charakter, informacje finansowe pro forma dotyczą sytuacji hipotetycznej, a tym samym nie przedstawiają 
rzeczywistej sytuacji finansowej spółki ani jej wyników. 

Nie dotyczy. Emitent nie sporządził informacji finansowych pro forma, gdyż w Grupie nie miały miejsca żadne 
transakcje, które nakładałyby na niego obowiązek sporządzania takich informacji. 

B.9 W przypadku prognozowania lub szacowania zysków należy podać wielkość liczbową. 

Emitent sporządził prognozę wybranych danych finansowych na rok 2014 dla Grupy Emitenta. Prognoza wyników 
finansowych jest aktualna i zakłada uzyskanie poniższych wartości: 

Wyniki finansowe 2013 Prognoza 2014 Zmiana 

Przechody netto ze sprzedaży 148.719 tys. zł 159 386 tys. zł +7,2% 

Zysk netto z działalności operacyjnej powiększony  
o amortyzację (EBITDA) 

10.175 tys. zł 18 448 tys. zł +81,3% 

Zysk netto 3.034 tys. zł 10 868 tys. zł +258,2% 

Powyższa prognoza wyników finansowych na 2014 rok była sprawdzana przez biegłego rewidenta w zakresie 

wybranych elementów prognozowanych informacji. 

B.10 Opis charakteru wszystkich zastrzeżeń zawartych w raporcie biegłego rewidenta w odniesieniu do 

historycznych informacji finansowych. 

Nie dotyczy. Biegły rewident nie zawarł w raportach z badania historycznych informacji finansowych żadnych 
zastrzeżeń.  

B.11 W przypadku gdy poziom kapitału obrotowego emitenta nie wystarcza na pokrycie jego obecnych potrzeb, 

należy załączyć wyjaśnienie. 

Nie dotyczy. Poziom kapitału obrotowego Grupy Emitenta wystarcza na pokrycie jego obecnych potrzeb. 

Dział C – Papiery wartościowe 

C.1 Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu, w tym 

ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych. 

Przedmiotem dopuszczenia do obrotu będzie: 

 1.999.516 Akcji Serii B zwykłych na okaziciela, 

 50.544 Akcji Serii C zwykłych na okaziciela, 

 Nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.000.000 Akcji Serii D zwykłych na okaziciela, 

 Nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.000.000 PDA Serii D 

wszystkie o wartości nominalnej 0,50 zł każda. 

Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest do 1.000.000 Akcji Serii D zwykłych na okaziciela o wartości 

nominalnej 0,50 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 500.000,00 zł. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Akcjom nie 
został nadany kod ISIN. 

Emitent zawrze z KDPW umowę, której przedmiotem będzie rejestracja Akcji Serii B, Akcji Serii C, Akcji Serii D oraz 

PDA będących przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW. Rejestracja Akcji Serii B, 



Część I – Podsumowanie Prospekt emisyjny CDRL S.A. 

 16 

Akcji Serii C, Akcji Serii D oraz PDA będących przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 

GPW będzie jednoznaczna z nadaniem im kodu ISIN. Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D będące 

przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW ulegną dematerializacji z chwilą ich 
rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.  

Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Akcji Serii B, Akcji Serii C, Akcji Serii D oraz PDA do obrotu giełdowego 

w możliwie krótkim terminie. Emitent będzie dokonywał wszelkich czynności zmierzających do wprowadzenia Akcji Serii 

B, Akcji Serii C, Akcji Serii D oraz PDA do obrotu giełdowego niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, które to 

umożliwią, stosownie do art. 5 ust. 1 i 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Niezwłocznie po dokonaniu 

przydziału Akcji Serii D Emitent złoży do KDPW i GPW odpowiednie wnioski i oświadczenia umożliwiające rozpoczęcie 
notowań. 

C.2 Waluta emisji papierów wartościowych. 

Walutą Akcji, które będą dopuszczane do obrotu, w tym Akcji Oferowanych, jest polski złoty (zł, PLN). 

C.3 Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych w pełni. Wartość 

nominalna akcji lub wskazanie, że akcje nie mają wartości nominalnej. 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 2 527 272,00 złotych i dzieli się na 5.054.544 

akcji, w tym:  

 3.004.484 Akcji Serii A imiennych, uprzywilejowanych co do głosu w taki sposób, że każda akcja daje 2 głosy, 

o wartości nominalnej 0,50 zł każda, 

 1.999.516 Akcji Serii B zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, 

 50.544 Akcji Serii C zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,50 zł każda. 

Wszystkie akcje Emitenta są w pełni opłacone.  

C.4 Opis praw związanych z papierami wartościowymi. 

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Ustawy o Ofercie z akcjami związane są w szczególności 
następujące prawa: 

 Prawo do dywidendy 

 Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru) 

 Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej 
likwidacji 

 Prawo do zbywania posiadanych akcji 

 Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem 

 Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez spółkę (umorzenie 
dobrowolne) 

 Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (przy czym 

Akcje Serii A Emitenta są uprzywilejowane co do głosu w taki sposób, że każda akcja daje 2 głosy na Walnym 
Zgromadzeniu) 

 Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie 

w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą 
kapitału zakładowego Spółki 

 Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia 
przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki 

 Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia 

 Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami 

 Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej 
lub prowadzeniem jej spraw 

 Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa 

 Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów 

wartościowych Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania 

finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na 
piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem 

 Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 
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Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy 

 Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed 
Walnym Zgromadzeniem 

 Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu 

 Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał 

 Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce 

 Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie odpisów dokumentów 

 Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu 

 Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona 

w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem 
Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. 

C.5 Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych. 

Zbywalność Akcji Serii B oraz Akcji Serii C nie jest ograniczona na podstawie Statutu Emitenta. Aktualni większościowi 

akcjonariusze Emitenta – Pan Marek Dworczak – Prezes Zarządu Emitenta, Pan Tomasz Przybyła – Wiceprezes 

Zarządu Emitenta oraz Forsmart Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr zawarli umowy zobowiązujące ich do niezbywania 

(umowa lock-up) Akcji Serii A oraz Serii B Emitenta w okresie jednego roku od dnia rozpoczęcia notowania Akcji na 
rynku regulowanym GPW.  

Emitent nie przewiduje ograniczeń w zbywalności Akcji Serii D. 

Obrót papierami wartościowymi Emitenta, jako spółki publicznej, podlega natomiast ograniczeniom określonym 
w Ustawie o Ofercie Publicznej oraz w Ustawie o Obrocie. 

Dodatkowymi ograniczeniami wynikającymi z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa są również ograniczenia 

wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów oraz Rozporządzenia Rady 139/2004 z dnia 20 stycznia 

2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw. 

Opis ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych.  

Powołane wyżej akty prawne przewidują, między innymi, następujące ograniczenia dotyczące swobodnej  zbywalności 
akcji: 

 obowiązek zawiadomienia KNF oraz Spółki ciąży na każdym, kto: (i) osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 
20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej; (ii) posiadał co 
najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, 
a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął, odpowiednio, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 
50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów; (iii) zmienił dotychczas posiadany udział ponad 10% 
ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są 
dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych; (iv) zmienił dotychczas posiadany udział 
ponad 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów; 

 obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w przypadku: (i) nabycia 
akcji uprawniających do wykonywania ponad 10% lub 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, 
(ii) przekroczenia progu 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, (iii) przekroczenia progu 66% 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; 

 zakaz nabywania lub zbywania, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu 
o informację poufną; 

 zakaz nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w czasie okresu zamkniętego przez osoby 
określone w Ustawie o Obrocie; 

 spółka dominująca, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, ma obowiązek zawiadomić 
spółkę zależną o powstaniu lub ustaniu stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni od dnia powstania tego 
stosunku pod rygorem zawieszenia wykonywania prawa głosu z akcji spółki dominującej reprezentujących 
więcej niż 33% kapitału zakładowego spółki zależnej. 

 obowiązek zgłoszenia Prezesowi Urzędu Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy 
o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, w przypadku gdy łączny światowy obrót przedsiębiorców 
uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 
1.000.000.000 EUR lub łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców 
uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 
50.000.000 EUR. Obowiązek w zakresie zgłoszenia zamiaru koncentracji, zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy 
o Ochronie Konkurencji i Konsumentów ustawy dotyczy zamiaru: i) połączenia dwóch lub więcej 
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samodzielnych przedsiębiorców; ii) przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów 
wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub 
więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców; iii) utworzenia przez przedsiębiorców 
wspólnego przedsiębiorcy; iv) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub 
części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych 
poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 
EUR.  

 obowiązek zgłoszenia koncentracji wspólnotowej, w przypadku gdy: i) łączny światowy obrót wszystkich 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 5 mld EUR, ii) łączny obrót przypadający 
na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji 
wynosi więcej niż 250 mln EUR, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje 
więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym 
państwie członkowskim, iii) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji 
wynosi więcej niż 2.500 mln EUR, iv)w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót 
wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, v) w każdym z co 
najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących 
w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 mln EUR, oraz (lv) łączny obrót przypadający na 
Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi 
więcej niż 100 mln EUR, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej 
niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie 
członkowskim. 

C.6 Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu 

na rynku regulowanym oraz wskazanie wszystkich rynków regulowanych, na których papiery wartościowe są 
lub mają być przedmiotem obrotu. 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu papiery wartościowe Emitenta nie są notowane na żadnym rynku regulowanym. 

Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D Emitenta będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku 
podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent spełnia wymogi dotyczące kapitalizacji na rynku regulowanym GPW.  

Emitent spełni wymogi dotyczące odpowiedniego rozproszenia akcjonariatu dla wymogów rynku podstawowego GPW 

przy założeniu, że minimum 616.000 Akcji Serii D zostanie objęte przez nowych akcjonariuszy, a każdy z nich będzie 
posiadał akcje w liczbie uprawniającej do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu. 

C.7 Opis polityki dywidendy. 

Emitent nie przyjął żadnej polityki w zakresie wypłaty dywidendy w perspektywie wieloletniej. Podejmując uchwałę 

o emisji obligacji serii A Emitent podjął jednak decyzję o niewypłacaniu dywidendy w okresie do dnia wykupu obligacji, 

tj. do 7 października 2014 roku. Zgodnie z § 16 statutu Emitenta decyzja w zakresie podziału zysku leży w gestii 
walnego zgromadzenia Emitenta, które uchwałę w tej sprawie podejmuje bezwzględną większością głosów. 

Rekomendacja Zarządu co do wypłaty dywidendy przez walne zgromadzenie będzie podejmowana corocznie w oparciu 

o takie przesłanki jak: wysokość osiągniętego zysku, sytuacja finansowa Spółki, potrzeby inwestycyjne Spółki, 

ewentualne zobowiązania do niewypłacania dywidendy wynikające z umów kredytowych. Zarząd przewiduje, iż z uwagi 

na plany związane z budową sieci sprzedaży, w okresie najbliższych dwóch lat nie będzie wnioskował o przeznaczenie 
zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. 

Zgodnie z art. 395 KSH, organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz 

o wypłacie dywidendy jest zwyczajne walne zgromadzenie, które zgodnie ze Statutem winno odbyć się w terminie 

6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne walne zgromadzenie Spółki ustala w uchwale o podziale 

zysku za ostatni rok obrotowy wysokość dywidendy, dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 

wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 KSH). Warunki wypłaty dywidendy będą ustalone przez Zarząd Spółki w porozumieniu 

z KDPW. Spółka po dopuszczeniu jej akcji do obrotu giełdowego będzie zobowiązana uzgadniać decyzje i przekazywać 
do GPW informacje o zamiarze wypłaty dywidendy, w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie GPW. 

Dział D – Ryzyko 

D.1 Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla emitenta lub jego branży. 

Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

 Ryzyko związane z sezonowością poziomu sprzedaży i marży oraz warunkami pogodowymi 
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 Ryzyko związane z długotrwałym cyklem produkcyjno – logistycznym i dostawami towarów 

 Ryzyko związane ze wzrostem kosztów produkcji u dostawców 

 Ryzyko związane z umowami najmu własnych salonów sprzedaży 

 Ryzyko związane z zakończeniem umów handlowych, których stroną jest Emitent 

 Ryzyko dotyczące zwrotów niesprzedanych towarów 

 Ryzyko sporów o znak towarowy „coccodrillo” 

 Ryzyko walutowe 

 Ryzyko związane z niezrealizowaniem niektórych elementów strategii założonej przez Spółkę  

 Ryzyko związane z uzależnieniem od kadry zarządzającej 

 Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu 

 Ryzyko utraty majątku w wyniku pożaru i innych zdarzeń losowych 

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta 

 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną 

 Ryzyko związane z sytuacją demograficzną 

 Ryzyko braku stabilności polskiego systemu prawnego i podatkowego 

 Ryzyko związane ze wzrostem konkurencji 

D.3 Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla papierów wartościowych. 

 Ryzyko związane z zawieszeniem lub odwołaniem Oferty Publicznej 

 Ryzyko niedojścia emisji Akcji Serii D do skutku 

 Ryzyko związane z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym 

 Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego 

 Ryzyko wstrzymania dopuszczenia do obrotu, rozpoczęcia notowań, zawieszenia notowań, wykluczenia z obrotu 

 Ryzyko związane z zawieszeniem notowań akcji bądź wykluczeniem Akcji z obrotu giełdowego 

 Ryzyko związane z możliwością naruszenia przepisów prawa w związku z Ofertą Publiczną 

 Ryzyko związane z naruszeniem przepisów w związku z prowadzeniem akcji promocyjnej 

 Ryzyko wahań kursowych 

 Ryzyko związane ze zmianą harmonogramu Oferty lub też możliwością wystąpienia nieprzewidzianego opóźnienia 
w jego realizacji 

 Ryzyko wysokiej stopy redukcji zapisów w Transzy Detalicznej 

 Ryzyko związane z odmową zatwierdzenia aneksu do Prospektu przez KNF 

 Ryzyko braku polityki dywidendy 

Dział E – Oferta 

E.1 Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowe koszty emisji lub oferty ogółem, w tym szacunkowe koszty 
pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego. 

Ponieważ, na dzień zatwierdzenia Prospektu nie jest znana Cena Emisyjna Akcji Serii D, dokładne określenie wpływów 

z przeprowadzenia Oferty jest niemożliwe. Zgodnie ze wstępnymi szacunkami Emitenta, oczekiwane wpływy brutto z 
emisji Akcji Serii D mogą wynieść około 20,0 mln zł.  

Emitent szacuje, że całkowite koszty związane z Ofertą ukształtują się na poziomie około 850 tys. zł i będą obejmować 
następujące koszty: 

 sporządzenie Prospektu, 

 przygotowanie i przeprowadzenie Oferty (w tym prowizja za plasowanie), 

 promocję oferty, 

 koszty pozostałe, w tym opłaty na rzecz GPW i KDPW. 

W związku z powyższym Emitent szacuje wpływy netto z emisji Akcji Serii D na około 19,15 mln zł. 

Ostateczna wielkość kosztów Oferty zależeć będzie od uzyskanej wyceny Spółki.  

Szczegółowe informacje na temat rzeczywistych kosztów Oferty zostaną przekazane przez Spółkę do publicznej 
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wiadomości w formie raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Inwestorzy nie będą obciążani przez Emitenta lub Oferującego kosztami w związku z uczestnictwem w Ofercie. 

Inwestorzy powinni jednak zwrócić uwagę na inne koszty pośrednio związane z subskrybowaniem Akcji Oferowanych, 

w tym w szczególności koszty prowizji maklerskiej za złożenie zlecenia/zapisu, założenia lub prowadzenia rachunku 
papierów wartościowych, jeżeli inwestor takiego nie posiada. 

E.2a Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych, szacunkowa wartość netto wpływów pieniężnych. 

Spółka podjęła decyzję o przeprowadzeniu Oferty w związku z zamiarem pozyskania środków pieniężnych na rozwój 

działalności. Emitent szacuje, że w wyniku Oferty pozyska środki pieniężne na kwotę brutto w wysokości około 20,0 mln 

zł, przy założeniu, że zostaną objęte wszystkie Akcje Serii D. Po uwzględnieniu kosztów emisji (około 850 tys. zł) 
planowane wpływy pieniężne netto wyniosą około 19,15 mln zł. 

Emisja Akcji Serii D ma na celu pozyskanie przez Spółkę środków pieniężnych potrzebnych na finansowanie inwestycji 

w latach 2014-2015. Pozwoli to na realizację strategii Emitenta w zakresie umocnienia pozycji na rynku oraz uzyskania 
pozycji jednego z liderów rynku.  

W roku 2014 Emitent planuje przeprowadzenie następujących inwestycji: 

 rozbudowę sieci sklepów o 31 lokali handlowych w Polsce (w tym 8 salonów własnych i 23 sklepy agencyjne), 

o 3 salony agencyjne na terenie Unii Europejskiej oraz 15 lokali poza Unią Europejską – łączne szacowane 

nakłady na ten cel wyniosą 6,3 mln zł (wartość ta nie obejmuje kosztów umeblowania salonów własnych w Polsce, 
które zostaną sfinansowane leasingiem) i obejmą: 

 koszty otwarcia salonów własnych i sklepów agencyjnych w Polsce – łącznie do 415 tys. zł 

 koszty zatowarowania salonów własnych i sklepów agencyjnych w Polsce oraz salonów 
agencyjnych na terenie Unii Europejskiej – łącznie do 3.015 tys. zł 

 zwiększenie zapasów w otwieranych salonach własnych i sklepach agencyjnych w Polsce, salonach 

agencyjnych na terenie Unii Europejskiej i lokalach poza Unią Europejską, związane ze sprzedażą 
towaru w I kw. następnego roku – łącznie do 2.860 tys. zł 

 zwiększenie kapitału obrotowego (zapasów) w istniejącej sieci sprzedaży – łączne szacowane nakłady na ten cel 
wyniosą 3,5 mln zł. 

W roku 2015 Emitent planuje przeprowadzenie następujących inwestycji: 

 rozbudowę sieci sklepów o 11 lokali handlowych w Polsce (w tym 6 salonów własnych i 5 salonów 

agencyjnych) oraz o 22 salony agencyjne w pozostałych krajach Unii Europejskiej, a także zwiększenie sieci 

lokali w krajach poza Unią Europejską – łączne szacowane nakłady na ten cel wyniosą 8,3 mln zł (wartość ta 

nie obejmuje kosztów umeblowania salonów własnych w Polsce, które zostaną sfinansowane leasingiem) i 
obejmą: 

 koszty otwarcia salonów własnych i sklepów agencyjnych w Polsce – łącznie do 250 tys. zł 

 koszty zatowarowania salonów własnych i sklepów agencyjnych w Polsce oraz salonów 
agencyjnych na terenie Unii Europejskiej – łącznie do 2.820 tys. zł 

 zwiększenie zapasów w otwieranych salonach własnych i sklepach agencyjnych w Polsce, salonach 

agencyjnych na terenie Unii Europejskiej i lokalach poza Unią Europejską, związane ze sprzedażą 
towaru w I kw. następnego roku – łącznie do 5.220 tys. zł 

 rozwój sklepu internetowego, wdrożenie nowoczesnych systemów lojalnościowych oraz związanej z tym 

infrastruktury IT – łączne szacowane nakłady na ten cel wyniosą około 1,0 mln zł, 

 budowę hali magazynowej z wykorzystaniem pod sklep internetowy – łączne szacowane nakłady na ten cel 
wyniosą około 6-8 mln zł. 

W 2014 roku Emitent planuje przeprowadzenie inwestycji na łączną kwotę 9,8 mln zł, a w 2015 roku na łączną kwotę 

15,3-17,3 mln zł. Planowana wartość inwestycji w latach 2014-2015 wynosi 25,1-27,1 mln zł z czego na część 

inwestycji związanych z rozbudową sieci sklepów w Polsce zostało przeznaczonych już 2,6 mln zł środków własnych. 

Pozostała wartość inwestycji 22,5- 24,5 mln zł zostanie sfinansowana środkami pieniężnymi pozyskanymi z emisji Akcji 

Serii D (do 19,15 mln zł) oraz za pomocą środków własnych (około 3,35-5,35 mln zł). W przypadku uzyskania wpływów 

netto z emisji Akcji Serii D w kwocie większej niż zakładana (to jest większej niż 19,15 mln zł), Emitent w całości 

przeznaczy nadwyżkę środków na realizację opisanych powyżej inwestycji, zmniejszając odpowiednio wielkość 
angażowanych środków własnych. 

Emitent nie przewiduje rezygnacji z opisanych powyżej celów emisji, jednakże nie wyklucza ewentualnych przesunięć 

środków pieniężnych z emisji pomiędzy poszczególnymi celami emisji, a także realizacji innych inwestycji, mając 
na uwadze aktualną sytuację rynkową. 
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Informacja o ewentualnych zmianach celów emisji po dopuszczeniu akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym 

zostanie przekazana przez Emitenta do publicznej wiadomości w formie i na zasadach zgodnych z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa. 

E.3 Opis warunków oferty. 

Poniższe podsumowanie Oferty przedstawia jedynie wybrane informacje dotyczące Oferty oraz Akcji Oferowanych. 

Emitent CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie 

Akcje 

Oferowane 

Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest nie więcej niż 1.000.000 Akcji Serii D zwykłych na 

okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 500.000,00 zł. 

Podział Oferty 

na transze 

Akcje Oferowane oferuje się w Transzy Instytucjonalnej oraz w Transzy Detalicznej. Ostateczna liczba Akcji 

Oferowanych w poszczególnych transzach zostanie podana do publicznej wiadomości najpóźniej dzień przed 

rozpoczęciem przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej. 

Rodzaje 

inwestorów, 

do których 

kierowana jest 

Oferta 

Inwestorami uprawnionymi do nabywania Akcji Oferowanych w Transzy Detalicznej i Transzy Instytucjonalnej, 

na zasadach określonych w Prospekcie są następujący rezydenci i nierezydenci w rozumieniu Prawa 

Dewizowego: osoby fizyczne, osoby prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej, posiadające 

zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, z wyłączeniem osób 

amerykańskich w rozumieniu regulacji S z US Securities Act 1933 z późn. zm. 

Harmonogram Oferta Publiczna rozpocznie się w dniu publikacji Prospektu Emisyjnego, co nastąpi niezwłocznie po jego 

zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

 do 26 września 2014 r. - Publikacja Ceny Maksymalnej 

 od 29 września 2014 r, do 7 października 2014 r., do godz. 23.59 - Przyjmowanie zapisów i wpłat 

w Transzy Detalicznej 

 od 6 października 2014 r. do 8 października 2014 r., do godz. 16.00 - Składanie deklaracji nabycia, 

budowa Księgi Popytu 

 9 października 2014 r. - Podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej, podanie do publicznej 

wiadomości ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach 

 od 9 października 2014 r. do 15 października 2014 r. - Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy 

Instytucjonalnej, w tym: do 13 października 2014 r. - Przyjmowanie zapisów i wpłat w odpowiedzi 

na wezwania wystosowane w oparciu o wstępną listę przydziału oraz przez inwestorów, którzy nie 

uczestniczyli w procesie budowania Księgi Popytu; do 15 października 2014 r. – Przyjmowanie 

zapisów i wpłat w odpowiedzi na wezwania wystosowane w oparciu o dodatkową listę przydziału 

 do 20 października 2014 r. - Planowany przydział Akcji Oferowanych (do 3 Dni Roboczych po 

zakończeniu przyjmowania zapisów) 

Cena 

Maksymalna 

Przed rozpoczęciem procesu budowy Księgi Popytu oraz przed rozpoczęciem zapisów w Transzy Detalicznej 

Zarząd Emitenta na podstawie rekomendacji Oferującego ustali Cenę Maksymalną, która zostanie podana do 

publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu. 

Cena Emisyjna Cena Emisyjna Akcji Serii D zostanie ustalona w oparciu o wyniki procesu budowania Księgi Popytu przez 

Emitenta na podstawie rekomendacji Oferującego. Cena Emisyjna nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna i 

będzie jednakowa dla obu transz. 

Proces budowy 

Księgi Popytu 

Przed rozpoczęciem zapisów w Transzy Instytucjonalnej zostanie przeprowadzony proces budowy Księgi 

Popytu, podczas którego inwestorzy będą składać deklaracje nabycia Akcji Oferowanych. W deklaracjach 

inwestorzy będą określać łączną liczbę Akcji Oferowanych, którą chcieliby nabyć oraz cenę, jaką gotowi są za 

nie zapłacić. 

Subemisja Na dzień zatwierdzenia Prospektu, Emitent nie zawarł umowy o objęcie Oferty gwarancją (subemisją). Nie 

przewiduje się jednak, że Oferta Akcji Oferowanych zostanie w przyszłości w części lub w całości objęta taką 

umową.  

Stabilizacja Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie przewiduje podjęcia działań zamierzających do stabilizacji 

kursu akcji. Emitent nie wyklucza jednak podpisania takiej umowy z Trigon Domem Maklerskim S.A. 

Oferujący nie zamierza podejmować działań mających na celu stabilizację kursu akcji Emitenta bez zawarcia 

stosownej umowy z Emitentem. W przypadku zawarcia przez Emitenta ewentualnej umowy o stabilizację, 

informacje o jej zawarciu i warunkach jej wykonania zostaną przekazane w trybie aneksu do Prospektu. 

Ograniczenie 

zbywalności 

Aktualni większościowi akcjonariusze Emitenta – Pan Marek Dworczak – Prezes Zarządu Emitenta, Tomasz 

Przybyła – Wiceprezes Zarządu Emitenta oraz Forsmart Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr zamierzają zawrzeć do 

dnia zatwierdzenia Prospektu umowy zobowiązujące ich do nie zbywania (umowa lock-up) Akcji Serii A oraz 

Serii B Emitenta w okresie jednego roku od dnia rozpoczęcia notowania Akcji na rynku regulowanym GPW.  

Notowanie akcji Zamiarem Emitenta jest, aby inwestorzy mogli jak najwcześniej obracać nabytymi papierami wartościowymi.  

W tym celu planowane jest dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym Praw do Akcji 



Część I – Podsumowanie Prospekt emisyjny CDRL S.A. 

 22 

Seri D niezwłocznie po spełnieniu odpowiednich przesłanek przewidzianych prawem. Natomiast rozpoczęcie 

notowań Akcji Serii B oraz Akcji Serii C nastąpi po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w 

wyniku emisji Akcji Serii D. Emitent dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji 

Serii D, na rachunkach w KDPW zostały zapisane PDA Serii D w łącznej liczbie odpowiadającej liczbie 

przydzielonych Akcji Serii D. PDA zostaną zapisane na rachunkach inwestorów. Emitent przewiduje, 

iż rozpoczęcie obrotu Prawami do Akcji Serii D nastąpi w ciągu kilkunastu dni po dokonaniu przydziału Akcji 

Serii D.  

Jednocześnie Emitent nie wyklucza możliwości rezygnacji z notowania PDA w przypadku wcześniejszej 

rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D. 

Równolegle, niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Serii D Spółka złoży wniosek do sądu rejestrowego 

w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o emisję Akcji Serii D, a po rejestracji w KRS 

podwyższenia kapitału zakładowego złoży wniosek o rejestrację Akcji Serii D w KDPW. Akcje Serii D zostaną 

zapisane na rachunkach inwestorów w zamian za posiadane przez nich PDA Serii D. 
 

E.4 Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub oferty. 

Podane poniżej osoby są zaangażowane w Ofertę oraz dopuszczenie Akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym. 

Zarząd Emitenta 

Celem publicznej oferty akcji jest pozyskanie środków na dalszy rozwój Grupy Kapitałowej. W związku z powyższym 
Zarząd Emitenta jest zainteresowany tym, aby zostały objęte wszystkie Akcje Oferowane. 

Oferujący – Trigon Dom Maklerski S.A. 

Wynagrodzenie Trigon Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Krakowie, pełniącego rolę Oferującego jest uzależnione 

od Ceny Emisyjnej akcji oraz liczby objętych Akcji Oferowanych i stanowi procentowy udział wielkości środków 

pieniężnych pozyskanych z Oferty Publicznej. W związku z tym Trigon Dom Maklerski S.A. może być zainteresowany, 

aby objętych zostało jak najwięcej Akcji Oferowanych po jak najwyższej Cenie Emisyjnej. Trigon Dom Maklerski S.A. 

nie jest akcjonariuszem Emitenta. Pomiędzy działaniami Oferującego i Emitenta nie występują żadne konflikty 
interesów.  

Ponadto pomiędzy działaniami Oferującego oraz osób fizycznych działających w jego imieniu nie występują żadne 
konflikty interesów. Oferujący ani osoby fizyczne działające w jego imieniu nie posiadają akcji Emitenta  

Doradca Finansowy – Trigon Investment Banking Sp. z o.o. S.K.A. 

Wynagrodzenie Trigon Investment Banking Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie pełniącego rolę Doradcy 

Finansowego jest uzależnione od Ceny Emisyjnej akcji oraz liczby objętych Akcji Oferowanych i stanowi procentowy 

udział wielkości środków pieniężnych pozyskanych z Oferty Publicznej. W związku z tym Trigon Investment Banking Sp. 

z o.o. S.K.A. może być zainteresowany, aby objętych zostało jak najwięcej Akcji Oferowanych po jak najwyższej Cenie 

Emisyjnej. Trigon Investment Banking Sp. z o.o. S.K.A. nie jest akcjonariuszem Emitenta. Pomiędzy działaniami 
Doradcy Finansowego i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów.  

Ponadto pomiędzy działaniami Doradcy Finansowego oraz osób fizycznych działających w jego imieniu nie występują 
żadne konflikty interesów. Doradca Finansowy ani osoby fizyczne działające w jego imieniu nie posiadają akcji Emitenta  

Doradca Prawny - Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni 

Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy prawni pełni funkcję doradcy prawnego, odpowiedzialnego za prawną 

obsługę procesu upublicznienia Emitenta, co obejmuje doradztwo prawne w zakresie działań korporacyjnych Emitenta 

w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty Publicznej, w tym sporządzenie fragmentów Prospektu 

a także doradztwo na rzecz Emitenta w związku z ubieganiem się o zatwierdzenie Prospektu, rejestrację Akcji serii B, 

serii C, serii D i Praw do Akcji serii D w KDPW oraz o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym 

przez GPW. Wynagrodzenie Doradcy Prawnego nie jest uzależnione od sukcesu Oferty Publicznej. Ponadto pomiędzy 

działaniami Doradcy Prawnego oraz osób fizycznych działających w jego imieniu przy sporządzaniu powyższych 

fragmentów Prospektu nie występują żadne konflikty interesów. Doradca Prawny ani osoby fizyczne działające w jego 

imieniu przy sporządzaniu powyższych fragmentów Prospektu nie są akcjonariuszami Emitenta ani nie posiadają 
kapitałowych papierów wartościowych Emitenta lub jego podmiotów zależnych. 

Biegły Rewident 

ECA Seredyński i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Krakowie, pełniąc funkcję Biegłego Rewidenta, jest podmiotem 

odpowiedzialnym za wydanie opinii o historycznych informacjach finansowych za lata 2011-2013, sporządzonych dla 

potrzeb Prospektu. Wynagrodzenie Biegłego Rewidenta nie jest uzależnione od sukcesu Oferty Publicznej. Biegły 

Rewident ani osoby fizyczne działające w jego imieniu nie są akcjonariuszami Emitenta ani nie posiadają akcji 
Emitenta. 
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E.5 Imię i nazwisko (nazwa) osoby lub podmiotu oferującego papier wartościowy do sprzedaży. 

Nie dotyczy. Dotychczasowi akcjonariusze nie zamierzają na podstawie Prospektu zbywać w Ofercie posiadanych akcji 
Emitenta. 

Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up”: strony, których to dotyczy; oraz wskazanie okresu objętego 
zakazem sprzedaży. 

Aktualni większościowi akcjonariusze Emitenta – Pan Marek Dworczak – Prezes Zarządu Emitenta, Tomasz Przybyła – 

Wiceprezes Zarządu Emitenta oraz Forsmart Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr zawarli umowy zobowiązujące ich do 

niezbywania (umowa lock-up) Akcji Serii A oraz Serii B Emitenta w okresie jednego roku od dnia rozpoczęcia notowania 
Akcji na rynku regulowanym GPW.  

E.6 Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą.  

Na dzień zatwierdzenia Prospektu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 2 527 272,00 zł i dzieli się na 5 054 544 akcji, 

w tym: 

 3 004 484 Akcji imiennych Serii A, uprzywilejowanych co do głosu, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, 

 1 999 516 Akcji na okaziciela Serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, 
 50 544 Akcji na okaziciela Serii C, o wartości nominalnej 0,50 zł każda 

Panowie Marek Dworczak oraz Tomasz Przybyła posiadają po 50% w kapitale oraz głosach na zgromadzeniu 
udziałowców spółki prawa cypryjskiego Forsmart Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr i są jej wyłącznymi udziałowcami  

Spółka prawa cypryjskiego Forsmart Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr, (na dzień zatwierdzenia Prospektu) posiada 

506.654 akcji imiennych Emitenta, uprzywilejowanych co do głosu, serii A po 0,50 zł każda akcja, o łącznej wartości 

nominalnej 253.327,00 zł oraz 1.999.516 akcji na okaziciela serii B Emitenta, po 0,50 zł każda akcja o łącznej wartości 

999.758,00 zł, stanowiących łącznie 49,58% akcji Emitenta i dających prawo do wykonywania 37,50 % głosów na 
walnym zgromadzeniu Emitenta. 

Panowie Marek Dworczak oraz Tomasz Przybyła, bezpośrednio oraz za pośrednictwem należącej do nich spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego, mają znaczący wpływ na decyzje Walnego Zgromadzenia oraz 

realizację strategii rozwoju Emitenta. Po przeprowadzeniu Oferty Publicznej, w przypadku objęcia przez inwestorów 

wszystkich Akcji Oferowanych, dotychczasowi znaczący akcjonariusze, tj. Panowie Marek Dworczak oraz Tomasz 

Przybyła, bezpośrednio oraz za pośrednictwem należącej do nich spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa 

cypryjskiego posiadać będą łącznie 82,65% Akcji uprawniających ich łącznie do 88,65% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu.  

Zgodnie z art. 87 ust. 4 Ustawy o Ofercie, w stosunku do Pana Marka Dworczaka i Pana Tomasza Przybyły, a także 

spółki prawa cypryjskiego Forsmart Ltd, w której Panowie Marek Dworczak i Tomasz Przybyła są wyłącznymi 

udziałowcami, domniemywa się ustne porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, tzn. 

porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na wa lnym 

zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub 
zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków. 

Żaden akcjonariusz nie posiada samodzielnie akcji dających prawo do ponad 50% głosów na walnym zgromadzeniu 

Emitenta.  Jednak istnienie domniemania ustnego porozumienia co do zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu 

przez akcjonariuszy Marka Dworczaka, Tomasza Przybyłę oraz spółkę Forsmart Ltd oznacza posiadanie przez nie 
większości głosów w organach Emitenta. Tym samym Emitent jest podmiotem posiadanym przez to porozumienie. 

 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu akcjonariat Spółki przedstawia się następująco: 

Tabela: Struktura akcjonariatu Spółki na dzień zatwierdzenia Prospektu 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Liczba głosów 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów* 

Marek Dworzak 1 248 915 24,71% 2 497 830 31,09% 

Tomasz Przybyła 1 248 915 24,71% 2 497 830 31,09% 

Forsmart LTD 2 506 170 49,58% 3 012 824 37,50% 

Pozostali akcjonariusze z udziałem poniżej 5% 50 544 1,00 % 25 272 0,32% 

Razem 5 054 544 100,00% 8 033 756 100,00% 

*Udział w głosach na walnym zgromadzeniu uwzględnia fakt, że 25.272 akcje serii C są akcjami własnymi nabytymi przez Emitenta zgodnie z 
upoważnieniem zawartym w uchwale walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 25 kwietnia 2013 r., udzielonym na podstawie art. 362 §1 pkt 8 KSH.  
Z akcji własnych nie są wykonywane prawa udziałowe, w tym prawo głosu.  

Źródło: Emitent 
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Po przeprowadzeniu Oferty Akcji Serii D, przy założeniu, że wszystkie Akcje Serii D zostaną objęte przez nowych 
akcjonariuszy, struktura akcjonariatu będzie przedstawiać się następująco: 

Tabela: Struktura akcjonariatu Spółki po przeprowadzeniu Oferty Akcji Serii D 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Liczba głosów 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów* 

Marek Dworzak 1 248 915 20,63% 2 497 830 27,65% 

Tomasz Przybyła 1 248 915 20,63% 2 497 830 27,65% 

Forsmart LTD 2 506 170 41,39% 3 012 824 33,35% 

Pozostali akcjonariusze z udziałem poniżej 5% 50 544 0,83% 25 272 0,28% 

Akcjonariusze Akcji Serii D 1 000 000 16,52% 1 000 000 11,07% 

Razem 6 054 544 100,00% 9 033 756 100,00% 

*Udział w głosach na walnym zgromadzeniu uwzględnia fakt, że 25.272 akcje serii C są akcjami własnymi nabytymi przez Emitenta zgodnie z 
upoważnieniem zawartym w uchwale walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 25 kwietnia 2013 r., udzielonym na podstawie art. 362 §1 pkt 8 KSH.  

Z akcji własnych nie są wykonywane prawa udziałowe, w tym prawo głosu 

Źródło: Emitent 

W przypadku oferty subskrypcji skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, należy podać wielkość 

i wartość procentową natychmiastowego rozwodnienia, jeśli nie dokonają oni subskrypcji na nową ofertę. 

Nie dotyczy. Oferta nie jest kierowana do dotychczasowych akcjonariuszy. 

E.7 Szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego. 

Nie dotyczy. Inwestorzy nie będą obciążani przez Emitenta lub Oferującego kosztami w związku z uczestnictwem 

w Ofercie. Inwestorzy powinni jednak zwrócić uwagę na inne koszty pośrednio związane z subskrybowaniem Akcji 

Oferowanych, w tym w szczególności koszty prowizji maklerskiej za złożenie zlecenia/zapisu, założenia lub 
prowadzenia rachunku papierów wartościowych, jeżeli inwestor takiego nie posiada.  
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CZĘŚĆ II – CZYNNIKI RYZYKA  

1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta 

1.1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną 

Na realizację założonych przez Emitenta celów strategicznych i osiągane przez niego wyniki finansowe oddziałują między 

innymi czynniki makroekonomiczne, których wpływ jest niezależny od działań Emitenta. Do tych czynników zaliczyć można, 

między innymi, inflację, poziom i zmiany PKB, ogólną kondycję polskiej i światowej gospodarki, politykę podatkową, poziom 

stóp procentowych, stopę bezrobocia. Niekorzystne zmiany wskaźników makroekonomicznych, wpływające na obniżenie 

poziomu zamożności społeczeństwa, mogą wpłynąć na zmniejszenie przyszłych przychodów bądź zwiększenie kosztów 

działalności. 

1.2. Ryzyko związane z sytuacją demograficzną 

Należy zwrócić uwagę, iż kształtowanie się rynku odzieży i innych produktów dziecięcych uzależnione jest od wielkości 

przyrostu naturalnego, a w szczególności od liczby dzieci w wieku 0-14 lat, dla którego to segmentu wiekowego Emitent 

oferuje swój asortyment. W przypadku wejścia cyklu demograficznego w fazę niżu istnieje ryzyko ograniczonego wzrostu lub 

spadku wartości tego rynku. 

1.3. Ryzyko braku stabilności polskiego systemu prawnego i podatkowego 

Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego, 

prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, a także przepisów dotyczących prowadzenia działalności handlowej, pociągają 

za sobą istotne ryzyko związane z otoczeniem prawnym, w jakim Emitent prowadzi działalność. Biorąc pod uwagę długi 

okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, oszacowanie ryzyka podatkowego jest szczególnie utrudnione. W efekcie 

niekorzystne dla Emitenta zmiany przepisów bądź ich interpretacji mogą mieć negatywny wpływ na przyszłą sytuację 

finansową Emitenta. 

1.4. Ryzyko związane ze wzrostem konkurencji  

Rynek odzieży dziecięcej, na którym działa Emitent jest rynkiem o silnej konkurencji. Z jednej strony, w wyniku znaczącego 

wzrostu wydatków na odzież oraz produkty dziecięce oraz w wyniku ogólnego procesu globalizacji, na polski oraz 

środkowoeuropejskie rynki odzieży dziecięcej wkraczają znane, posiadające ugruntowaną pozycję marki europejskie 

i światowe obecne już od kilkudziesięciu lat na rynkach Europy Zachodniej. Z drugiej strony, niskie bariery wejścia na rynek 

oraz brak konieczności ponoszenia dużych nakładów inwestycyjnych umożliwił rozpoczęcie i rozwój działalności na rynku 

szerokiemu gronu mniejszych, lokalnych producentów.  

Polski rynek odzieży dziecięcej, ze względu na swoją wielkość jak i dotychczasowe tempo rozwoju, postrzegany jest jako 

atrakcyjny zarówno ze strony krajowych, jak i zagranicznych konkurentów prowadzących działalność o profilu zbliżonym do 

działalności Grupy Kapitałowej Emitenta. Widząc szanse i potencjał rozwoju rynku, konkurenci rozbudowują swoje s ieci 

dystrybucji oraz prowadzą promocję konkurencyjnych marek odzieży. Można oczekiwać, że wraz ze wzrostem stopnia 

nasycenia rynku walka konkurencyjna pomiędzy poszczególnymi podmiotami będzie ulegała nasileniu, co może negatywnie 

wpłynąć zarówno na wielkość przychodów, jak i rentowność Grupy Kapitałowej Emitenta. Takie ukształtowanie rynku 

powoduje konieczność ciągłej rywalizacji o klienta. Istnieje ryzyko utraty klientów na rzecz konkurencji, co jednocześnie 

wpłynie na możliwość realizacji założonych poziomów sprzedaży. Silna konkurencja może wymóc także na Emitencie 

konieczność obniżenia cen swoich produktów, co z kolei spowoduje spadek wyników finansowych osiąganych przez Grupę 

Kapitałową Emitenta.  

2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

2.1. Ryzyko związane z sezonowością poziomu sprzedaży i marży oraz warunkami pogodowymi 

Rynek odzieży dziecięcej, podobnie jak cały rynek odzieżowy, charakteryzuje się wyraźną sezonowością sprzedaży 

i realizowanej marży handlowej. W działalności Grupy Kapitałowej Emitenta należy wyróżnić dwa główne sezony sprzedaży, 

tj. sezon wiosna – lato (od lutego do sierpnia) oraz sezon jesień – zima (od września do stycznia), związane 

z wprowadzaniem poszczególnych kolekcji na rynek. Na rynku detalicznym realizowane marże procentowe są znacząco 

wyższe na początku sezonu (luty – maj i wrzesień – grudzień), niż w okresie wyprzedaży (styczeń – luty i czerwiec – 

sierpień). Dodatkowo, na wielkość przychodów ze sprzedaży wpływa to, w jakie dni przypadają święta Wielkanocne oraz 

Bożego Narodzenia. Występujące sezonowo zmiany popytu znacznie zwiększają zapotrzebowanie Emitenta na kapitał 

obrotowy oraz wpływają na zwiększanie się stanu zapasów.  

W długim okresie, czynniki pogodowe i klimatyczne nie wpływają na rozwój Grupy Kapitałowej Emitenta, jednak w okresie 

pojedynczego sezonu rozkład warunków pogodowych może w istotny sposób wpływać na sprzedaż, wysokość 

generowanych marż oraz wartość zapasów Emitenta. Niekorzystne warunki atmosferyczne, np. długa i zimna wiosna, 

zmniejszają skłonność do zakupu ubrań letnich. Podobnie, długa i ciepła jesień może obniżyć skłonność do zakupu ubrań 



Część II – Czynniki Ryzyka Prospekt emisyjny CDRL S.A. 

 26 

zimowych. Sytuacja ta w istotny sposób może wpłynąć na obniżenie popytu na wyroby Emitenta w pierwszych miesiącach 

danego sezonu, gdy realizowane marże są najwyższe oraz skłaniać klientów do oczekiwania na posezonowe wyprzedaże 

towarów. 

2.2. Ryzyko związane z długotrwałym cyklem produkcyjno – logistycznym i dostawami towarów  

Prowadzona przez Emitenta działalność opiera się na zlecaniu produkcji zaprojektowanej odzieży w krajach Dalekiego 

Wschodu. Cały proces produkcyjno-logistyczny, począwszy od zaprojektowania kolekcji, aż do dostarczenia gotowych 

wyrobów do Polski trwa ponad rok. Emitent musi odpowiednio wcześnie zidentyfikować trendy, jakie będą obowiązywały 

w modzie oraz preferencje klientów w nadchodzących sezonach, przygotować modele ubrań, zweryfikować jakość 

otrzymanych od zagranicznych producentów próbek kolekcji, uruchomić produkcję oraz zapewnić kompleksową logistykę 

dostaw. Skomplikowanie logistyczne procesu produkcji i importu odzieży może przyczyniać się do opóźnień w terminowej 
realizacji dostaw, negatywnie wpływając na efektywność funkcjonowania Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta.  

Mogą pojawić się również wcześniej nieprzewidziane problemy z transportem towarów do Europy, które spowodują czasowe 

wstrzymanie dostaw. Ponadto, Emitent nie ma wpływu na wysokość narzucanych przez państwo i Unię Europejską ceł 

importowych. Ewentualne zwiększenie kosztów związane z powyższymi czynnikami może spowodować konieczność 

podwyższenia cen sprzedaży oferowanego asortymentu przez Emitenta, co może przełożyć się na poziom sprzedaży lub 
będzie skutkowało pogorszeniem rentowności działalności Grupy Kapitałowej Emitenta. 

2.3. Ryzyko związane ze wzrostem kosztów produkcji u dostawców 

Blisko 65% dostaw towarów Emitenta pochodzi od producentów chińskich. Część produkcji zlecana jest również 

producentom zlokalizowanym w innych dalekowschodnich krajach, takich jak Indie i Bangladesz. Emitent aktualnie 

współpracuje z kilkudziesięcioma partnerami realizującymi zlecenia na produkcję odzieży pod jego marką własną. Zlecanie 

zamówień zewnętrznym dostawcom pozwala Emitentowi na istotne ograniczenie kosztu wytworzenia, a w rezultacie 

zwiększenie realizowanej marży i efektywności sprzedaży. Wystąpienie niekorzystnych tendencji, takich jak wzrost kosztów 

produkcji u dostawców, może spowodować wzrost kosztów zakupów towarów przez Emitenta i w efekcie spowodować 

obniżenie marż oraz rentowności. Dotychczas Emitent skutecznie zarządzał procesami produkcji i ograniczał ryzyko 

związane ze wzrostem kosztów produkcji dostawców. Pomimo tego, nie można wykluczyć, że to ryzyko kiedyś wystąpi. 

Emitent nie jest w stanie przewidzieć skali ewentualnego zwiększenia kosztów prowadzenia działalności w tych krajach ani 
stopnia w jakim mogą one przełożyć się na ceny nabywanych towarów. 

2.4. Ryzyko związane z umowami najmu własnych salonów sprzedaży 

Emitent, poprzez swoje spółki zależne Coccodrillo Concepts Sp. z o.o., Smart Investment Group Sp. z o.o., Drussis Sp. 

z o.o., MT Power Sp. z o.o., Glob Kiddy Sp. z o.o. oraz CDRL Trade s. r. o. zawiera umowy najmu lokali, w których 

prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie sprzedaży detalicznej (własne salony sprzedaży). Jako, że prawie 

wszystkie umowy najmu własnych salonów sprzedaży Emitenta zawierane są zazwyczaj na czas określony i nie zawierają 

postanowień dotyczących możliwości ich wypowiedzenia przez Emitenta zachodzi ryzyko zaistnienia sytuacji, w której 

Spółka będzie zobowiązana do kontynuowania umów także w przypadku, gdy realizowana w określonych sklepach sprzedaż 

będzie niższa od prognozowanej, w związku z czym dany sklep będzie generował straty, co będzie miało bezpośredni wpływ 
na wyniki finansowe realizowane przez Emitenta.  

Ponieważ umowy najmu własnych salonów sprzedaży zawierane są zazwyczaj na czas oznaczony, zachodzi ryzyko (choć, 

w ocenie Emitenta, niewielkie), że po upływie przewidzianego okresu, na jaki zostały zawarte, wynajmujący może ich nie 

przedłużyć, co może mieć istotne znaczenie w przypadku lokali położonych w atrakcyjnych lokalizacjach (centra i galerie 
handlowe). 

2.5. Ryzyko związane z zakończeniem umów handlowych, których stroną jest Emitent 

Działalność gospodarcza Emitenta oparta jest na umowach sprzedaży z odbiorcami hurtowymi oraz na umowach 

agencyjnych (w ramach których odbywa się sprzedaż asortymentu Emitenta z wykorzystaniem jego know-how i systemu 

sprzedaży) i umowach dostaw, zawieranych z producentami poszczególnych elementów kolekcji oferowanych przez 

Emitenta. Emitent prowadzi politykę dywersyfikacji kontrahentów, zarówno dostawców jak i odbiorców, w związku z czym 

zakończenie lub niewłaściwa realizacja pojedynczej umowy z kontrahentem nie będzie miała istotnego wpływu na kondycję 

finansową Grupy Kapitałowej Emitenta. Niemniej jednak utrata większej ilości kontrahentów w krótkim czasie może 

spowodować przejściowe trudności w realizacji założonej strategii, co może przełożyć się na wyniki finansowe Grupy 
Kapitałowej Emitenta. 

2.6. Ryzyko dotyczące zwrotów niesprzedanych towarów 

Proces dystrybucji towarów odbywa się bez udziału magazynów pośrednich, towary dostarczane są bezpośrednio do 

sklepów. Stąd stany magazynowe sklepów są wartością towaru wystawionego do sprzedaży w danym sklepie. W trakcie 

sezonu  dokonywane jest systematyczne uzupełnianie towaru w sklepach według ich zapotrzebowania. Zasadą jest, że dana 

kolekcja sprzedawana jest w sklepach przez okres jednego sezonu. Niesprzedane końcówki kolekcji danego sezonu 
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oferowane są w kolejnym sezonie w sklepach outletowych marki Coccodrillo, sklepie internetowym  oraz we wszystkich 
polskich (własnych i agencyjnych) sklepach w okresie wyprzedaży.  

W przypadku sklepów agencyjnych zagranicznych franczyzobiorcy zakupują towar z możliwością jego zwrotu w przypadku 

braku jego sprzedaży, stąd istnieje ograniczony proces zwrotu towarów niesprzedanych. Proces zwrotu niesprzedanych 

towarów przez poszczególnych franczyzobiorców jest na bieżąco kontrolowany, a jego wpływ na wyniki finansowe 

ograniczany poprzez tworzenie rezerw z tego tytułu. Bazę dla obliczeń poziomu zwrotów stanowią stany magazynowe na 

koniec danego okresu i ustalony na podstawie historii współczynnik zwrotu netto. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje 

wartość potencjalnych zwrotów i z tego tytułu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I poł. 2014 została 

utworzona rezerwa, dotycząca uzyskanego zysku ze sprzedaży towaru, który będzie podlegał zwrotowi w wysokości 292 
tys. zł. Z kolei w przyjętej prognozie wyników finansowych na 2014 rok zwiększono wartość tej rezerwy do kwoty 0,5 mln zł. 

Dotychczas Emitent skutecznie zarządzał procesem zwrotów niesprzedanych towarów i ograniczał ryzyko z tego tytułu. 

Pomimo tego, nie można wykluczyć zwiększenia skali tego zjawiska, co może się przełożyć na zmniejszenie wyników 
finansowych lub będzie skutkowało pogorszeniem rentowności Grupy Emitenta. 

2.7. Ryzyko sporów o znak towarowy „coccodrillo” 

Emitent jest stroną postępowania przed Urzędem Patentowym RP – z wniosku spółki Lacoste S.A. – o unieważnienie prawa 

ochronnego na słowny znak towarowy „Coccodrillo”. Jednocześnie Emitent jest jednak także stroną postępowania przed 

Urzędem Patentowym RP – z wniosku Emitenta - o stwierdzenie wygaśnięcia na terytorium Polski międzynarodowej 

rejestracji znaku towarowego „Crocodile” z powodu jego nieużywania. Aktualnie,  po okresie zawieszenia związanego z  

prowadzonymi negocjacjami, postępowanie zostało wznowione. Na rozprawie w dniu 17 stycznia 2014 r., obie strony 

podtrzymały swoje dotychczasowe wnioski i przedstawiły kolejne materiały dowodowe. Rozprawa została odroczona, a 

kolejny termin rozprawy nie został wyznaczony. Z kolei w postępowaniu z wniosku spółki Lacoste S.A. o unieważnienie 

prawa ochronnego na graficzny znak towarowy (brązowo-beżowy krokodyl),  po rozprawie w dniu 9 września 2014 r. Urząd 

Patentowy RP oddalił wniosek Lacoste S.A. Emitent nie otrzymał jeszcze uzasadnienia tej decyzji. Lacoste S.A. może złożyć 

skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w ciągu miesiąca od otrzymania jej pisemnego 
uzasadnienia.  

W ocenie Emitenta żądania Spółki Lacoste S.A. są bezpodstawne, ponieważ znaki towarowe, którymi posługują się obie 

spółki przeznaczone są do oznaczania odmiennych asortymentów towarów, a ponadto posiadają dostateczną zdolność 

odróżniającą i nie wprowadzają odbiorców w błąd co do pochodzenia oznaczonych nimi towarów. Pomimo, że Urząd 

Patentowy potwierdził stanowisko Emitenta w jednej ze spraw, nie można uznać, że spór w tym zakresie został już między 

stronami ostatecznie rozstrzygnięty. Nie można także dokładnie ocenić potencjalnych skutków ewentualnego niekorzystnego 

dla Emitenta rozstrzygnięcia pozostałych sporów. Nie można jednak wykluczyć ryzyka, że taka sytuacja będzie mieć 

negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Grupy Emitenta. Emitent wskazuje 

jednocześnie, że  posługuje się również innymi znakami towarowymi, które nie są przedmiotem sporów. Posiadanie praw 

ochronnych do tych znaków i ich równoległe wprowadzanie do obrotu handlowego będzie służyć zminimalizowaniu 

ewentualnych negatywnych skutków niekorzystnego dla Emitenta rozstrzygnięcia sporu ze spółką Lacoste S.A. Emitent 

nadal nie wyklucza możliwości zawarcia z Lacoste S.A. ugód w toczących się postępowaniach, które pozwolą na 
jednoznaczne sprecyzowanie praw do spornych znaków przysługujących obu stronom. 

2.8. Ryzyko walutowe 

Znacząca część kosztów Grupy Kapitałowej Emitenta ponoszona jest w walutach obcych lub w ich równowartości. Wynika to 

głównie ze znaczącego (około 90%) udziału importu w wartości zakupów towarów, a także z uwagi na fakt, że kwoty 

czynszów za najmowane przez spółki sklepowe wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta powierzchnie handlowe są 
najczęściej (w ponad 30% punktów) wyrażane w euro.  

Spółka posiada również zobowiązania z tytułu leasingu finansowego denominowane we franku szwajcarskim. Jednocześnie 

większość przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta uzyskiwana jest w złotych polskich. Istnieje ryzyko znaczącej aprecjacji 

walut obcych, a w konsekwencji pogorszenia atrakcyjności importu towarów, a także zwiększenia kosztów wynajmu lokali 

oraz obsługi zadłużenia, co może mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy. W przeszłości Emitent poniósł 

stratę w ramach umowy leasingu zawartej w CHF. Z tytułu zmiany kursu franka szwajcarskiego w poprzednich latach różnica 

kursowa spowodowała łączne obniżenie wyniku finansowego o ok 6 mln zł. Obecnie ryzyko to jest ograniczone i występuje 

w przypadku ewentualnego wzrostu wartości kursu CHF powyżej 3,40 PLN. Emitent oczekuje, iż wraz z przyszłym 
wstąpieniem Polski do strefy euro ryzyko walutowe zostanie częściowo ograniczone. 

2.9. Ryzyko związane z niezrealizowaniem niektórych elementów strategii założonej przez Spółkę 

Główne założenia strategii rozwoju Grupy Emitenta obejmują realizację poniższych głównych celów:  

 Umacnianie pozycji na rynku polskim poprzez rozwój krajowej sieci sprzedaży, 

 Wykorzystanie globalnego potencjału marki do dalszej ekspansji na rynki zagraniczne, 
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 Rozwój oferty asortymentowej,  

 Optymalizacja cyklu produkcyjno – sprzedażowego. 

Sytuacja na rynku, na którym działa Emitent uzależniona jest od wielu czynników, również tych niezależnych od Emitenta. 

Spółka nie może zagwarantować, że pomimo poniesienia nakładów na rozwój sieci sprzedaży oraz optymalizację cyklu 

produkcyjno – logistycznego zrealizuje zakładaną strategię. Przyszła pozycja Emitenta na rynku, a w rezultacie wielkość 

sprzedaży i rentowności uzależnione są od realizacji długoterminowej strategii rozwoju. Podjęcie nietrafnych strategicznych 

decyzji lub też niemożność adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych może mieć negatywne skutki dla wyników 

finansowych oraz płynności finansowej Grupy Kapitałowej Emitenta. Emitent, określając cele strategiczne, bierze pod uwagę 

ewentualne ryzyka związane z realizacją każdego z nich i podejmuje działania mające na celu ograniczenie wpływu 

niekorzystnych czynników. Pomimo to, z realizacją celów strategicznych związane jest ryzyko opóźnienia ich osiągnięcia lub 
wręcz niemożliwości realizacji planowanych założeń.  

2.10. Ryzyko związane z uzależnieniem od kadry zarządzającej 

Spółki należące do Grupy Kapitałowej Emitenta są podmiotami gospodarczymi o stosunkowo niewielkich rozmiarach, 

w szczególności w zakresie struktury zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych (menedżerskich) i specjalistycznych. 

W związku z tym, ewentualne odejście kluczowego pracownika bądź członka Zarządu może zachwiać zdolnością Emitenta 
do efektywnego prowadzenia przedsięwzięć. 

Ewentualne uzależnienie od osób zajmujących kluczowe stanowiska, które mają największą wiedzę i doświadczenie 

w zakresie zarządzania i działalności operacyjnej, lub ich utrata mogłyby spowodować pogorszenie wyników finansowych 

Emitenta. Emitent, w miarę rozwoju, będzie dążył do zmniejszenia stopnia zaangażowania kluczowych osób poprzez 
delegowanie odpowiedzialności do większej grupy pracowników/menedżerów. 

2.11. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu 

Obecnie Emitent posiada pięciu akcjonariuszy posiadających łącznie prawo do wykonywania 100% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz 25.272 akcje własne. Panowie Marek Dworczak oraz Tomasz Przybyła, bezpośrednio 

oraz za pośrednictwem należącej do nich spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego, mają znaczący 

wpływ na decyzje Walnego Zgromadzenia oraz realizację strategii rozwoju Emitenta. Po przeprowadzeniu Oferty Publicznej, 

w przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich Akcji Oferowanych, dotychczasowi znaczący akcjonariusze, tj. Panowie 

Marek Dworczak oraz Tomasz Przybyła, bezpośrednio oraz za pośrednictwem należącej do nich spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością prawa cypryjskiego posiadać będą łącznie 82,65% Akcji uprawniających ich łącznie do 88,65% głosów 

na Walnym Zgromadzeniu. W związku z tym członkowie Zarządu Emitenta - Panowie Marek Dworczak oraz Tomasz 

Przybyła zachowają decydujący wpływ na działalność Emitenta. Istnieje zatem ryzyko związane z wywieraniem przez Panów 

Marka Dworczaka oraz Tomasza Przybyłę bezpośrednio lub pośrednio, znaczącego wpływu na działalność Grupy Emitenta, 

w szczególności na jej strategię rozwoju, poprzez możliwość przegłosowania wybranych projektów uchwał na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta. Inwestorzy powinni zatem wziąć pod uwagę ryzyko ograniczonego wpływu na podejmowanie 
decyzji przez Walne Zgromadzenie. 

2.12. Ryzyko utraty majątku w wyniku pożaru i innych zdarzeń losowych 

Część obuwia i odzieży oferowanych przez Emitenta przechowywana jest w należących do niego lub wynajmowanych 

magazynach. Produkty te są łatwopalne. Tym samym istnieje potencjalne ryzyko ich zniszczenia w wyniku pożaru, Utrata 

znacznej ilości zmagazynowanych towarów miałaby niekorzystny wpływ na możliwość prowadzenia bieżącej działalności 
i uzyskiwane przez Emitenta wyniki finansowe.  

Bieżący nadzór nad przestrzeganiem wszystkich norm ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 

skutecznie minimalizuje ww. ryzyko. Ponadto majątek Emitenta objęty jest ubezpieczeniem od szkód z tytułu ognia i innych 
żywiołów.  

Dotychczas w działalności Emitenta miało miejsce w 2001 roku, na wczesnym etapie działalności Emitenta, zalanie wodą 

jednego z magazynów, które miało negatywny, przejściowy wpływ na działalność Emitenta. Od tego zdarzenia, dzięki 

wprowadzonemu systemowi zarządzania bezpieczeństwem, sprawnie funkcjonującym technicznym środkom 

bezpieczeństwa, właściwym przygotowaniem zawodowym pracowników obsługi i nadzoru w okresie od 2002 roku Emitent 

nie zanotował zdarzeń pożarowych, a także innych zdarzeń, które skutkowałyby istotnymi stratami materialnymi oraz 
wypadkami wśród załogi. 

3. Czynniki ryzyka związane z papierami wartościowymi  

3.1. Ryzyko związane z zawieszeniem lub odwołaniem Oferty Publicznej 

Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty Publicznej w trakcie jej trwania, w przypadku gdy wystąpią  zdarzenia lub 

zjawiska, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie Oferty Publicznej lub powodować podwyższone 
ryzyko inwestycyjne dla inwestorów nabywających Akcje Oferowane.  
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Spółka poinformuje o ewentualnym zawieszeniu Oferty Publicznej w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie 

aneksu do Prospektu. Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty Publicznej może zostać dokonane bez jednoczesnego 

wskazania nowych terminów Oferty Publicznej, które mogą zostać ustalone i przekazane do publicznej wiadomości 

w terminie późniejszym w trybie komunikatu aktualizującego zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Jeżeli 

decyzja o zawieszeniu Oferty Publicznej zostanie podjęta w trakcie trwania zapisów na Akcje Oferowane oraz po 

rozpoczęciu procesu budowania Księgi Popytu, złożone przez inwestorów deklaracje nabycia oraz zapisy na Akcje 

Oferowane, jak również dokonane przez inwestorów wpłaty uważane będą za ważne, jednakże inwestorzy będą mogli 

uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w dowolnym 

POK firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy, w terminie 2 dni roboczych od dnia opublikowania stosownego aneksu do 

Prospektu, o ile Emitent nie wyznaczy terminu dłuższego. W w/w przypadku wpłaty dokonane przez inwestorów zostaną 

zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia 
przedmiotowego oświadczenia. 

Do dnia otwarcia przyjmowania zapisów w Transzy Detalicznej, Emitent może podjąć decyzję o odwołaniu Oferty bez 
podawania przyczyn.  

W przypadku odwołania Oferty Publicznej po rozpoczęciu przyjmowania zapisów w Transzy Detalicznej, wszystkie złożone 

zapisy zostaną uznane za nieważne, a wpłaty dokonane przez inwestorów zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek 
i odszkodowań, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od ogłoszenia o odwołaniu Oferty Publicznej. 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów w Transzy Detalicznej, Emitent może odstąpić od przeprowadzenia Oferty Publicznej 
jedynie z ważnych powodów.  

Do ważnych powodów należy zaliczyć m.in.:  

 nagłe zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju, regionu lub świata, które mogą mieć istotny negatywny 

wpływ na rynki finansowe, polską gospodarkę lub na działalność Emitenta,  

 nagłe zmiany w sytuacji Emitenta, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na jej działalność,  

 nagłe zmiany w otoczeniu Emitenta mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Emitenta,  

 niewystarczające zainteresowanie Ofertą Publiczną ze strony inwestorów wysokiej jakości, tj. w szczególności ze 

strony instytucji finansowych o uznanej marce funkcjonujących na rynku kapitałowym; 

 niemożność osiągnięcia odpowiedniego rozproszenia Akcji Oferowanych w wyniku przeprowadzenia Oferty 

Publicznej; 

 sytuację, gdy przewidywany poziom Ceny Emisyjnej Akcji okaże się nie być satysfakcjonujący dla Emitenta, 

 wystąpienie innych nieprzewidzianych okoliczności powodujących, iż przeprowadzenie Oferty Publicznej 

i przydzielenie Akcji Oferowanych byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla interesu Emitenta. 

Zgodnie z art. 49 ust. 1b pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej w przypadku odwołania Oferty Publicznej po udostępnieniu 

Prospektu do publicznej wiadomości, stosowna decyzja Emitenta zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie w sposób określony w art. 47 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

W przypadku odwołania Oferty Publicznej po rozpoczęciu zapisów lub jej zawieszenia, zwrot wpłaconych przez inwestorów 
kwot dokonany zostanie w terminie i na zasadach opisanych w pkt. 5 Części IV Prospektu. 

3.2. Ryzyko niedojścia emisji Akcji Serii D do skutku 

Emisja Akcji Serii D może nie dojść do skutku w przypadku, gdy: 

 nie zostanie objęta prawidłowymi zapisami i należycie opłacona przynajmniej 1 (jedna) Akcja Serii D, 

 Zarząd Emitenta nie zgłosi podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego w ciągu dwunastu miesięcy 

od dnia zatwierdzenia Prospektu przez KNF, oraz nie później niż po upływie jednego miesiąca od dnia przydziału 

akcji, 

 sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w 

drodze emisji Akcji Serii D, 

 zostanie podjęta decyzja o odstąpieniu od oferty publicznej Akcji Serii D, przy czym przesunięcie terminu 

subskrypcji nie jest odstąpieniem od emisji, 

 Zarząd skorzysta z uprawnienia udzielonego mu w § 2 ust. 2 Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia z dnia 31 marca 2014 r. do określenia ostatecznej ilości Akcji oferowanych w ramach podwyższenia 

kapitału zakładowego, nie zostanie subskrybowana co najmniej liczba akcji wynikająca z określonej przez Zarząd 

ostatecznej sumy podwyższenia. 

W przypadku niedojścia emisji do skutku, inwestorom zostaną zwrócone wpłaty na Akcje Serii D bez jakichkolwiek odsetek 
lub odszkodowań. 

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D uzależniona jest także od złożenia przez 

Zarząd oświadczenia określającego wielkość podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta na podstawie liczby Akcji Serii D 
objętych ważnymi zapisami. 
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Oświadczenie to, złożone zgodnie z artykułem 310 k.s.h., w związku z art. 431 § 7 k.s.h., powinno określić wysokość 

kapitału zakładowego po zakończeniu publicznej subskrypcji w granicach określonych w uchwale o podwyższeniu kapitału 

zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D. Niezłożenie powyższego oświadczenia przez Zarząd spowodowałoby 

niemożność rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D i tym samym niedojście emisji Akcji 
Serii D do skutku. 

3.3. Ryzyko związane z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym 

Spółka złoży odpowiednie wnioski o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW. Intencją 

Emitenta jest, aby inwestorzy mogli jak najwcześniej obracać nabytymi papierami wartościowymi. W tym celu planowane jest 

dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym Praw do Akcji Seri D niezwłocznie po spełnieniu 

odpowiednich przesłanek przewidzianych prawem. Natomiast rozpoczęcie notowań Akcji Serii B oraz Akcji Serii C nastąpi 
po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji Akcji Serii D. 

Warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku regulowanym określa Regulamin Giełdy. Ponadto warunki 

dopuszczenia do obrotu na rynku podstawowym, będącym rynkiem oficjalnych notowań giełdowych określa Rozporządzenie 
o Rynkach i Emitentach.  

Zgodnie z regulaminem Giełdy akcje objęte wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego powinny spełniać między 

innymi następujące warunki: i) iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji, 

a w przypadku gdy określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne Emitenta, wynoszą co najmniej 60.000.000 zł albo 

równowartość w złotych co najmniej 15.000.000 euro; ii) w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do 

wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej 15% akcji objętych 

wnioskiem oraz 100.000 akcji objętych wnioskiem o wartości równej co najmniej 4.000.000 zł albo równowartości w złotych 
równej co najmniej 1.000.000 euro, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej.  

Dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym mogą być akcje, które dodatkowo spełniają następujące 

warunki: i) akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym; ii) ich zbywalność nie jest ograniczona; iii) wszystkie 

wyemitowane akcje danego rodzaju zostały objęte wnioskiem do Zarządu GPW, jako właściwego organu spółki prowadzącej 

rynek oficjalnych notowań; iv) iloczyn liczby i prognozowanej ceny rynkowej akcji objętych wnioskiem,  a w przypadku gdy 

określenie tej ceny nie jest możliwe - kapitały własne emitenta, wynoszą co najmniej równowartość w złotych 1 000 000 

euro; v) w dacie złożenia wniosku istnieje rozproszenie akcji objętych wnioskiem, zapewniające płynność obrotu tymi 

akcjami, tj. w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu, znajduje się: co najmniej 25% akcji spółki objętych wnioskiem lub co najmniej 500 000 akcji spółki o łącznej 

wartości wynoszącej co najmniej równowartość w złotych 17 000 000 euro, według ostatniej ceny emisyjnej lub ceny 
sprzedaży akcji, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - według prognozowanej ceny rynkowej. 

Dopuszczenie Akcji Emitenta do obrotu giełdowego nastąpi na podstawie uchwały Zarządu GPW, podjętej w terminie 14 dni 
od złożenia przez Emitenta kompletnego wniosku. 

Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu GPW z dnia 12 września 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków dopuszczenia 

i wprowadzania do obrotu publicznego niektórych instrumentów finansowych, decyzje Zarządu GPW w sprawie 

dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu publicznego podejmowane są po analizie obejmującej w szczególności wielkość 

i strukturę oferty, strukturę własności, ewentualnie umowne ograniczenia sprzedaży oraz inne okoliczności związane 
z wnioskiem. 

Spółka oczekuje, że po przeprowadzeniu Oferty Publicznej, na warunkach określonych w niniejszym Prospekcie, będzie 

spełniała warunki wymagane dla dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW, określone w powyższych 

regulacjach. Jednakże, ze względu na brak możliwości określenia ostatecznych parametrów i wyników Oferty Publicznej na 

dzień zatwierdzenia Prospektu, Spółka nie jest w stanie tego zagwarantować. W przypadku, gdyby warunki dopuszczenia do 

obrotu na rynku podstawowym nie zostały spełnione, Zarząd Emitenta podejmie decyzję o ewentualnym złożeniu wniosku 
o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku równoległym.  

W przypadku gdy po przeprowadzeniu Oferty Publicznej rozproszenie Akcji Emitenta byłoby niższe od wymaganego we 

wskazanych powyżej regulacjach, Emitent, ubiegając się o dopuszczenie do obrotu, będzie jednocześnie wnioskował 

o odstąpienie przez Zarząd GPW od stosowania wymogów dotyczących rozproszenia, zgodnie z § 3 ust. 3 Regu laminu 
GPW. 

W przypadku odmowy dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym, Zarząd Emitenta podejmie decyzję 

o ewentualnym złożeniu wniosku o wprowadzenie Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez 

GPW. Emitent wskazuje jednak, że również Regulamin ASO wymaga spełnienia wymogu rozproszenia na poziomie co 

najmniej 15% akcji posiadanych przez co najmniej 10 akcjonariuszy,  z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. GPW, jako organizator alternatywnego systemu może odstąpić od 

stosowania powyższego wymogu, o ile uzna, że nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników. Nie 
można jednak wykluczyć ryzyka odmowy wprowadzenia Akcji do obrotu w alternatywnym systemie.  
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Emitent wskazuje tym samym na ryzyko, że inwestorzy nie będą mogli obracać akcjami Emitenta an i na rynku regulowanym, 

jak i w alternatywnym systemie obrotu. Emitent wspólnie z Oferującym będzie dokonywał takiej alokacji Akcji Oferowanych 

w Transzy Instytucjonalnej przy przydziale, aby maksymalizować rozproszenie. O przypadku, w którym w wyniku 

przeprowadzonej Oferty Publicznej kryterium minimalnego rozproszenia nie byłoby jednak spełnione, Emitent poinformuje 

Aneksem do Prospektu niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, 

lecz przed dokonaniem przydziału akcji. Każdemu inwestorowi, który złożył zapis przed udostępnieniem aneksu będzie w 

takim przypadku przysługiwało prawo do złożenia oświadczenia o uchyleniu się od jego skutków prawnych, zgodnie z art. 
51a ust. 2 Ustawy o Ofercie. 

W przypadku odwołania Oferty Publicznej Emitent nie będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na 
rynku regulowanym. 

3.4. Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia Akcji i PDA do obrotu giełdowego  

Wprowadzenie Akcji i PDA, do obrotu na GPW będzie możliwe po ich zarejestrowaniu w KDPW. W związku z powyższym, 

pomimo iż Spółka deklaruje dołożenie wszelkich starań w celu jak najszybszej rejestracji Akcji i PDA w KDPW, inwestorzy 

powinni się liczyć z ryzykiem opóźnienia wprowadzenia Akcji, do obrotu na GPW w stosunku do zakładanych przez Spółkę 
terminów rozpoczęcia obrotu poszczególnymi instrumentami finansowymi.  

3.5. Ryzyko wstrzymania dopuszczenia do obrotu, rozpoczęcia notowań, zawieszenia notowań, wykluczenia z 
obrotu 

Zgodnie z art. 20 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu na 

rynku regulowanym lub jest zagrożony interes inwestorów, spółka prowadząca rynek regulowany, na żądanie KNF, 

wstrzymuje dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub rozpoczęcie notowań wskazanymi przez KNF papierami 

wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi, na okres nie dłuższy niż 10 dni. Ponadto, w przypadku, gdy obrót 

określonymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach 

wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na 

tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF, spółka prowadząca rynek regulowany zawiesza obrót 

tymi papierami lub instrumentami, na okres nie dłuższy niż miesiąc. Na żądanie KNF, spółka prowadząca rynek regulowany 

wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi 

zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo 
powoduje naruszenie interesów inwestorów.  

Żądania, o których mowa powyżej, powinny wskazywać szczegółowe przyczyny, które je uzasadniają. Spółka prowadząca 

rynek regulowany przekazuje niezwłocznie do publicznej wiadomości, za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej, 

informację o wstrzymaniu, zawieszeniu lub wykluczeniu z obrotu określonych papierów wartościowych lub instrumentów 
finansowych niebędących papierami wartościowymi. 

KNF może na podstawie art. 96 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku, gdy emitent nie wykonuje lub wykonuje 

nienależycie obowiązki lub nakazy z Ustawy o Ofercie Publicznej wymienione enumeratywnie w ust. 1 tego przepisu bądź 
postępuje wbrew wskazanym tam obowiązkom:  

 wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku 

regulowanym, albo 

 nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę 

pieniężną do wysokości 1.000.000,00 zł, albo  

 zastosować obie sankcje łącznie.  

W takiej sytuacji zbycie posiadanych Akcji Emitenta może napotkać trudności i wiązać się zarówno z koniecznością 

poniesienia dodatkowych kosztów, jak i z uzyskaniem ceny znacznie niższej aniżeli cena rynkowa w ostatnim notowaniu 
Akcji przed wykluczeniem ich z obrotu giełdowego. 

3.6. Ryzyko związane z zawieszeniem notowań akcji bądź wykluczeniem Akcji z obrotu giełdowego 

Zgodnie z §30 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy Zarząd GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres do 

trzech miesięcy: 

 na wniosek emitenta, 

 jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 

 jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie. 

Zarząd GPW zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc na żądanie KNF zgłoszone 

zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

Zgodnie z § 31 Regulaminu Giełdy Zarząd GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego: 

 jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona, 

 na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, 
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 w przypadku zniesienia ich dematerializacji, 

 w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru. 

Zarząd GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu giełdowego: 

 jeżeli przestały spełniać pozostałe warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego poza brakiem ograniczen ia w ich 

zbywalności, 

 jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie, 

 na wniosek Emitenta, 

 wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości 

z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, 

 jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 

 wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, 

 jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym instrumencie 

finansowym, 

 wskutek podjęcia przez emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa, 

 wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. 

3.7. Ryzyko związane z możliwością naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną 

Zgodnie z art. 16 i 17 Ustawy o Ofercie Publicznej w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia 

przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty,  na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez emitenta lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub 

sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF 

może: 

(1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej przebiegu, na 

okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub 

(2) zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia, lub 

(3) opublikować, na koszt emitenta informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną, 

subskrypcją lub sprzedażą. 

W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, KNF może wielokrotnie zastosować środki wskazane w pkt 

(2) i (3) powyżej. 

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem się 

o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przez emitenta lub podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, że 

takie naruszenie może nastąpić, KNF może: 

(1) nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na 

rynku regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, 

(2) zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku 

regulowanym, 

(3) opublikować, na koszt emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się 

o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. 

W związku z danym ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku 

regulowanym, KNF może wielokrotnie zastosować środek opisany w pkt (2) i (3) powyżej. 

KNF może zastosować przedstawione powyżej środki także w przypadku, gdy z treści dokumentów lub informacji, 

składanych do KNF lub przekazywanych do wiadomości publicznej, wynika, że: 

 oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej oferty, lub ich 

dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów, 

 istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta, 

 działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może 

mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić 

do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta, lub 

 status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa i w świetle tych przepisów istnieje 

ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na 

ich ocenę. 

Spółka nie jest w stanie przewidzieć, czy w przyszłości nie wystąpi którakolwiek z przesłanek stanowiąca dla KNF podstawę 

do zakazania lub wstrzymania przeprowadzenia Oferty Publicznej, czy ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie 

papierów wartościowych oferowanych i o których dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym ubiega się Spółka na 
podstawie Prospektu. 
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3.8. Ryzyko związane z naruszeniem przepisów w związku z prowadzeniem akcji promocyjnej 

Ustawa o Ofercie Publicznej reguluje również kwestię prowadzenia przez Spółkę akcji promocyjnej w związku Ofertą. 

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wynikających z art. 53 ust. 2 - 4 Ustawy o Ofercie Publicznej KNF może: 

 nakazać wstrzymanie rozpoczęcia akcji promocyjnej lub przerwanie jej prowadzenia na okres nie dłuższy niż 10 

dni roboczych, w celu usunięcia wskazanych nieprawidłowości, lub 

 zakazać prowadzenia akcji promocyjnej, jeżeli: 

(i) emitent uchyla się od usunięcia wskazanych przez KNF nieprawidłowości w terminie wskazanym w pkt. 1, lub 

(ii) treść materiałów promocyjnych lub reklamowych narusza przepisy ustawy, lub 

(iii) opublikować, na koszt emitenta informację o niezgodnym z prawem prowadzeniu akcji promocyjnej, 

wskazując naruszenia prawa. 

W przypadku stwierdzenia naruszenia wyżej wskazanych obowiązków, KNF może również nałożyć na emitenta karę 

pieniężną do wysokości 250.000,00 zł. 

3.9. Ryzyko wahań kursowych 

Notowania giełdowe akcji znacznej części emitentów charakteryzują się między innymi znacznymi wahaniami cen papierów 

wartościowych oraz wolumenu obrotów w krótkich okresach. Szczególnie inwestorzy zainteresowani przeprowadzaniem 

transakcji kupna lub sprzedaży znacznych pakietów akcji Emitenta powinni uwzględnić ryzyko czasowego ograniczenia ich 
płynności, a także znacznych wahań ich kursu. 

3.10. Ryzyko związane ze zmianą harmonogramu Oferty lub też możliwością wystąpienia nieprzewidzianego 
opóźnienia w jego realizacji 

Harmonogram dopuszczenia Akcji do obrotu giełdowego, zakłada, iż obrót Akcjami na GPW rozpocznie się w IV kwartale 

2014 r. Spółka nie może jednak wykluczyć, iż harmonogram Oferty nie ulegnie zmianie. W szczególności, Spółka i Oferujący 

mogą podjąć decyzję o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w oparciu o obserwację sytuacji na 

rynku. Wydłużenie okresu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane będzie skutkowało odpowiednim przesunięciem 

w czasie daty przydziału Akcji Oferowanych, a w konsekwencji daty rozpoczęcia notowań Akcji na GPW. Z podobnymi 

konsekwencjami należy się liczyć także w przypadku wydłużenia procesu budowania Księgi Popytu. W przypadku, gdyby 

doszło do zmiany harmonogramu Oferty w sposób opisany powyżej, wydłuży się okres oczekiwania na moment, od którego 

inwestorzy, którym przydzielono Akcje Oferowane, będą mogli nimi rozporządzać. Informacje o zmianie harmonogramu 

Oferty będą przekazywane zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie w trybie komunikatu aktualizującego, chyba że taka 
zmiana będzie na tyle istotna, że będzie wymagała przekazania w trybie aneksu do Prospektu. 

3.11. Ryzyko wysokiej stopy redukcji zapisów w Transzy Detalicznej 

W przypadku gdy w wyniku złożonych przez inwestorów zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Detalicznej, łączna liczba 

Akcji Oferowanych w tych zapisach przekroczy łączną liczbę Akcji Oferowanych możliwych do przydzielenia w tej transzy, 

zapisy złożone przez inwestorów zostaną proporcjonalnie zredukowane, co będzie oznaczało nabycie przez inwestora Akcji 

Oferowanych w liczbie mniejszej, niż inwestor oczekiwał, na podstawie złożonego zapisu. Środki z tytułu redukcji zapisów 
zostaną zwrócone bez odsetek i odszkodowań, w terminie 7 dni roboczych od dnia przydziału Akcji Oferowanych. 

3.12. Ryzyko związane z odmową zatwierdzenia aneksu do Prospektu przez KNF 

W przypadku odmowy zatwierdzenia aneksu do Prospektu przez KNF przed rozpoczęciem Oferty, KNF nakaże wstrzymanie 

rozpoczęcia Oferty. Tym samym odmowa zatwierdzenia aneksu przed rozpoczęciem Oferty przez KNF nie wywoła 

jakichkolwiek skutków dla inwestorów. W przypadku odmowy zatwierdzenia aneksu do Prospektu przez KNF po rozpoczęciu 

Oferty KNF może m.in. nakazać jej przerwanie lub zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie Akcji do obrotu 
na GPW. 

3.13. Ryzyko braku polityki dywidendy 

W związku z tym, iż łączny udział akcjonariuszy - Pana Marka Dworczaka oraz Tomasza Przybyły, bezpośrednio oraz za 

pośrednictwem należącej do nich spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego (przy założeniu, że wszystkie 

Akcje Serii D zostaną objęte przez nowych akcjonariuszy) w kapitale zakładowym Emitenta będzie wynosić 82,65 %, 

a posiadane przez ww. akcjonariuszy akcje będą uprawniać do 88,65% głosów na Walnym Zgromadzeniu, istnieje ryzyko 

związane z brakiem polityki dywidendy w Spółce. Wobec znaczącej koncentracji akcji wokół ww. akcjonariuszy, 

mniejszościowi akcjonariusze nie będą dysponować odpowiednią liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu, aby 

przegłosować projekty uchwał inne niż te, proponowane przez ww. akcjonariuszy. Taka struktura akcjonariatu może wpływać 

na podejmowanie uchwał w Spółce w zakresie wypłaty bądź braku wypłaty dywidendy. W związku z powyższym, brak 

ustalonej polityki dywidendy może powodować dowolność decyzyjną akcjonariuszy większościowych co do wypłaty 
dywidendy, co dla inwestorów może oznaczać brak pewności dotyczącej wypłaty zysku. 
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III – CZĘŚĆ REJESTRACYJNA 

1. Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie oraz ich oświadczenia o odpowiedzialności 

1.1. Emitent  

Nazwa (firma)     CDRL Spółka Akcyjna 

Kraj:     Polska 

Siedziba:     Pianowo 

Adres:     ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan 

Telefon:      +48 65 511 87 00 

Fax:     +48 65 511 87 01  

E-mail:     info@coccodrillo.pl 

Strona www:    www.cdrl.pl 

REGON:      411444842 

NIP:     6981673166 

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy 
KRS 

Numer KRS:    0000392920 

 

Osobą działającą w imieniu Emitenta jest: Marek Dworczak - Prezes Zarządu CDRL S.A. 

 

 

Oświadczenie osoby działającej w imieniu Emitenta: 

 

W imieniu CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie niniejszym oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą oraz przy 

dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Prospekcie Emisyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne 
ze stanem faktycznym oraz że nie pominięto w jego treści niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 

 

 

 

 

______________________________________ 

Marek Dworczak 

Prezes Zarządu 
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1.2. Oferujący 

 

Nazwa (firma):     Trigon Dom Maklerski S.A.  

Adres siedziby:     ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków 

Numer telefonu:     (+48) 12 62 92 456  

Numer faksu:     (+48) 12 62 92 550  

Poczta elektroniczna:     sekretariat@trigon.pl 

Strona internetowa:     www.trigon.pl 

Oznaczenie Sądu:     Sąd Rejonowy dla Krakowa- Kraków Śródmieście   
      w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS 

Nr KRS:      0000033118  

 

Osobami działającymi w imieniu w imieniu Trigon Dom Maklerski z siedzibą w Krakowie są: Wojciech Pątkiewicz – Prezes Zarządu, 
Ryszard Czerwiński – Wiceprezes Zarządu. 

 

 

Oświadczenie osób działających w imieniu Oferującego: 

 

W imieniu Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą 

wiedzą oraz przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu Emisyjnego, za 
których sporządzenie Trigon Dom Maklerski S.A. ponosi odpowiedzialność tj.: 

 w Części II Prospektu - punkty: 1, 2, 

 w Części III Prospektu - punkty: 1.2, 2, 3, 6.1, 6.2, 12, 13, 23, 24, 

 w Części IV Prospektu - punkty: 3.3, 5, 6, 9, 10.1 

są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

 

 

 

 

______________________________________ ______________________________________ 

Wojciech Pątkiewicz 

Prezes Zarządu 

 

Ryszard Czerwiński 

Wiceprezes Zarządu 
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1.3. Doradca Finansowy 

 

Nazwa (firma):     Trigon Investment Banking Sp. z o.o. S.K.A.  

Adres siedziby:     ul. Puławska 2, Budynek B, 02-566 Warszawa 

Numer telefonu:     (+48) 22 330 11 11 

Numer faksu:     (+48) 22 330 11 12 

Poczta elektroniczna:     recepcja@trigon.pl 

Strona internetowa:     www.trigon.pl 

Oznaczenie Sądu:     Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie 
      XII Wydział Gospodarczy KRS 

Nr KRS:      0000386924 

 

Trigon Investment Banking Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie jest reprezentowana przez komplementariusza, tj. Trigon 

Investment Banking Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w imieniu której występuje Ryszard Czerwiński – Wiceprezes Zarządu Trigon 
Investment Banking Sp. z o.o. 

 

Oświadczenie osób działających w imieniu Doradcy Finansowego: 

 

W imieniu Trigon Investment Banking Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadczam, że zgodnie z moją 

najlepszą wiedzą oraz przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu 
Emisyjnego, za których sporządzenie Trigon Investment Banking Sp. z o.o. S.K.A. ponosi odpowiedzialność, tj.: 

 w Części II Prospektu - punkty: 1, 2, 

 w Części III Prospektu - punkty: 1.3, 2, 6.1, 6.2, 9, 10, 12, 13, 

 w Części IV Prospektu - punkty: 3.3, 3.4, 10.1 

są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz w częściach tych nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich 
znaczenie. 

 

 

 

 

______________________________________ 

Wojciech Pątkiewicz 

Wiceprezes Zarządu 
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1.4. Doradca Prawny 

 

Nazwa (firma):     Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni 

Adres siedziby:     ul. Mickiewicza 28, 60-836 Poznań 

Numer telefonu:     (+48) 61 852 18 15 

Numer faksu:     (+48) 61 852 18 15 

Poczta elektroniczna:    kancelaria@kancelaria-csw.pl 

Strona internetowa:     www.kancelaria-csw.pl 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  

VIII Wydział Gospodarczy KRS 

Nr KRS:      0000233217  

 

 

Osobą działającą w imieniu Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni z siedzibą w Poznaniu jest radca prawny 
Tomasz Buczak, Partner.  

 

Oświadczenie osób działających w imieniu Doradcy Prawnego: 

 

W imieniu Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni z siedzibą w Poznaniu niniejszym oświadcza, iż zgodnie z moją 

najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, za które 
Doradca Prawny jest odpowiedzialny, tj.:  

 w Części II Prospektu – punkty: 1, 2, 3, 

 w Części III Prospektu – punkty: 1, 4, 5.1, 6.4, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.7, 21, 22, 24, 25, 

 w Części IV Prospektu - punkty: 2, 3.3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 8 

są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że nie pominięto w nich niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

 

 

 

 

______________________________________ 

Tomasz Buczak 

radca prawny, Partner 
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2. Biegli rewidenci 

2.1. Imiona i nazwiska (nazwy) oraz adresy biegłych rewidentów emitenta w okresie objętym historycznymi danymi 
finansowymi (wraz z opisem ich przynależności do organizacji zawodowych) 

Badanie statutowych sprawozdań finansowych Emitenta oraz Grupy Kapitałowej za lata obrotowe zakończone odpowiednio 31 

grudnia 2013, 2012 i 2011 roku przeprowadziła ECA Seredyński i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, 31-523 

Kraków, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę 

Biegłych Rewidentów pod numerem 3115, w imieniu której badanie przeprowadził Piotr Woźniak, Biegły Rewident wpisany na listę 
Biegłych Rewidentów pod numerem 11625. 

Dla potrzeb Prospektu ECA Seredyński i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków przeprowadziła 

badanie historycznych informacji finansowych, obejmujących skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres od 1 stycznia 

2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 

2012 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, 

sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej i wydała opinię bez zastrzeżeń z badania powyższych sprawozdań finansowych. W imieniu ECA Seredyński i Wspólnicy 

Sp.k. badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej za lata 2011 -2013 przeprowadził Piotr Woźniak 
Biegły Rewident wpisany na listę Biegłych Rewidentów pod numerem 11625. 

W ramach obowiązków wynikających z rynku Catalyst Emitent w dniu 14 sierpnia 2014 roku przekazał do publicznej wiadomości za 

pośrednictwem systemu Elektronicznej Bazy Informacji skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej CDRL. W powyższym 

raporcie zostało zawarte skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za okres pierwszych sześciu 

miesięcy 2014 roku, które zostało poddane przeglądowi przez niezależnego biegłego rewidenta. Podmiotem, który przeprowadził 

przegląd skonsolidowanych śródrocznych informacji finansowych Emitenta za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. 

przygotowanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej jest Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa 

Antoniego Baraniaka 88 E, 61-131 Poznań, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 

prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3654. W imieniu Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. spółka 
komandytowa działał Ryszard Maciejewski, Biegły Rewident wpisany na listę biegłych rewidentów pod numerem 7392. 

2.2. Zmiany biegłych rewidentów w okresie objętym historycznymi danymi finansowymi 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Biegły Rewident nie złożył rezygnacji Emitentowi ani też nie został 

zwolniony przez Emitenta. Począwszy od 2014 roku nastąpiła zmiana biegłego rewidenta, która została dokonana w toku zwykłej 

zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w celu ograniczenia ryzyka rutynowego podejścia do badania 
przez dotychczasowego audytora, który poprzednio badał sprawozdania Emitenta. 

3. Wybrane dane finansowe 

Zaprezentowane poniżej wybrane dane finansowe za lata obrotowe zakończone odpowiednio 31 grudnia 2013, 2012 i 2011 roku 

zostały sporządzone na podstawie skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych sporządzonych na potrzeby niniejszego 
Prospektu według standardów MSSF oraz zbadanych przez biegłego rewidenta. 

Zaprezentowane poniżej wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku wraz z danymi 

porównywalnymi zostały sporządzone na podstawie skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego 
według standardów MSSF, które podlegało przeglądowi przez biegłego rewidenta. 

Tabela: Wybrane pozycje rachunku zysków i strat z rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz 
śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (tys. zł) 

Wyszczególnienie I poł. 2014 I poł. 2013 2013 2012 2011 

A. Działalność kontynuowana    
  

I. Przychody ze sprzedaży 71 715 65 426 148 719 115 441 119 784 

1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług 340 209 580 490 183 

2. Przychody ze sprzedaży ze sprzedaży towarów i materiałów 71 374 65 218 148 138 114 951 119 601 

3. Koszt wytworzenia na własne potrzeby 0 0 0  0 0 

4. Zmiana stanu produktów 0 0 0 0 0 

II. Koszty działalności operacyjnej 62 300 62 479 138 876 110 642 111 953 

1. Amortyzacja 1 273 1 278 2 512 2 751 2 180 

2. Zużycie materiałów i energii 1 090 1 017 2 094 1 855 1 734 
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3. Usługi obce 18 988 17 234 37 943 30 654 32 692 

4. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 7 961 8 113 16 770 15 429 10 357 

5. Pozostałe koszty rodzajowe 382 345 989 794 1 157 

6. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 32 606 34 493 78 567 59 158 63 833 

III. Zysk (strata) na sprzedaży 9 415 2 947 9 843 4 799 7 831 

1. Pozostałe przychody operacyjne 1 855 671 1 313 1 257 2 326 

2. Pozostałe koszty operacyjne 2 880 1 982 3 493 1 508 2 681 

IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 390 1 636 7 663 4 548 7 475 

1. Przychody finansowe 654 404 43 3 290 712 

2. Koszty finansowe 1 402 2 245 3 466 2 672 7 094 

V. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 7 642 -206 4 239 5 167 1 093 

1. Nadwyżka udziału w wartości godziwej netto nabytych aktywów i 
zobowiązań nad kosztem przejęcia 

0 0 0  0 0 

2. Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych rozliczanych 
metodą praw własności 

0 0 0  0  0 

VI. Zysk (strata) brutto 7 642 -206 4 239 5 167 1 093 

1. Podatek dochodowy 1 572 544 1 206 1 502 815 

VII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 6 069 -750 3 034 3 665 278 

B. Działalność zaniechana 0 0 0 0 0 

I. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 0 0  0  0 

C. Zysk (strata) netto za dany okres, w tym 6 069 -750 3 034 3 665 278 

1. Przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 6 069 -750 3 034 3 665 278 

2. Przypadający na udziałowców niekontrolujących 0 0 0  0  0 

Źródło: Historyczne informacje finansowe (zbadane przez biegłego rewidenta), śródroczne informacje finansowe (poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta)  

Tabela: Zysk netto na jedną akcję z rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz śródrocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego (tys. zł) 

Wyszczególnienie I poł. 2014 I poł. 2013 2013 2012 2011 

Zysk (strata) netto za dany okres, w tym 6 069 -750 3 034 3 665 278 

1. Przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 6 069 -750 3 034 3 665 278 

2. Przypadający na udziałowców niekontrolujących 0 0 0  0  0 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych w sztukach 5 054 000 5 054 000 5 054 000 5 054 000 5 054 000 

Zysk (strata) netto za dany okres przypadający na jedną akcję w zł 1,20 -0,15 0,60  0,73 0,06 

Źródło: Historyczne informacje finansowe (zbadane przez biegłego rewidenta), śródroczne informacje finansowe (poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta)  

Tabela: Wartość dywidendy na jedną akcję z rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych (tys. zł) 

Wyszczególnienie 2013 2012 2011 

Podział zysku za rok poprzedni (dywidenda) 0 0 3 600 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych w sztukach 5 054 000 5 054 000 5 054 000 

Dywidenda przypadająca na jedną akcję w zł 0,00 0,00 0,71 

Źródło: Historyczne informacje finansowe (zbadane przez biegłego rewidenta) 

Tabela: Wybrane pozycje bilansowe z rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz śródrocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego – aktywa (tys. zł) 

Wyszczególnienie 30.06.2014 30.06.2013 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

A. Aktywa trwałe 26 658 28 401 28 025 27 223 29 246 

1. Wartość firmy  866 866 866 862 862 

2. Pozostałe wartości niematerialne 467 409 372 326 360 

3. Rzeczowe aktywa trwałe 21 927 23 821 23 069 24 849 26 182 
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4. Nieruchomości inwestycyjne 0 0 0 0 0 

5. Należności długoterminowe 1 903 1 989 2 171 0 0 

6. Aktywa finansowe 0 0 0 0 157 

7. Aktywa z tytułu podatku odroczonego 1 441 1 276 1 497 1 141 1 636 

8. Inne rozliczenia międzyokresowe 54 40 49 45 50 

B. Aktywa obrotowe 57 607 56 052 50 805 58 907 57 367 

1. Zapasy 34 913 33 633 28 050 37 364 30 641 

2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 18 812 17 920 19 058 17 688 21 270 

3. Należności z tytułu podatku dochodowego 0 0 0 160 30 

4. Pochodne instrumenty finansowe 45 383 9 77 329 

5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 193 3 673 3 234 3 269 4 643 

6. Rozliczenia międzyokresowe 645 443 455 348 455 

C. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0 0 0 0 0 

AKTYWA OGÓŁEM 84 264 84 454 78 830 86 129 86 614 

Źródło: Historyczne informacje finansowe (zbadane przez biegłego rewidenta), śródroczne informacje finansowe (poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta)  

Tabela: Wybrane pozycje bilansowe z rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz śródrocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego  – pasywa (tys. zł) 

Wyszczególnienie 30.06.2014 30.06.2013 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

A. Kapitał własny 35 046 25 314 28 980 26 234 22 643 

 I. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego 35 046 25 314 28 980 26 234 22 643 

1. Kapitał akcyjny 2 527 2 527 2 527 2 527 2 527 

2. Akcje własne -200 -200 -200 0 0 

3. Pozostałe kapitały i zyski zatrzymane 32 859 23 007 26 790 23 756 20 092 

4. Różnice kursowe z przeliczenia -140 -21 -137 -49 23 

II. Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli 0 0 0 0 0 

B. Zobowiązania długoterminowe 14 236 24 892 14 563 24 914 26 845 

1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 0 0 0 0 0 

2. Rezerwy na inne zobowiązania 94 0 94 0 0 

3. Kredyty i pożyczki 0 7 0 13 0 

4. Dłużne papiery wartościowe 0 9 452 0 9 504 9 458 

5. Zobowiązania z tytułu leasingu 14 005 15 284 14 328 15 241 17 387 

6. Pozostałe zobowiązania 1 0 0 0 0 

7. Rozliczenia międzyokresowe 137 148 142 156 0 

C. Zobowiązania krótkoterminowe 34 982 34 248 35 287 34 982 37 126 

1. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 370 19 186 26 25 

2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 19 225 18 294 23 193 21 045 24 131 

3. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 1 097 41 182 0 0 

4. Kredyty i pożyczki 3 093 14 444 12 12 413 11 167 

5. Pochodne instrumenty finansowe 39 0 610 9 0 

6. Dłużne papiery wartościowe 9741 164 9 663 205 232 

7. Zobowiązania z tytułu leasingu 1 288 1 271 1 314 1 180 1 443 

8. Rozliczenia międzyokresowe 130 15 128 103 128 

D. Zobowiązania dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do 

sprzedaży 
0 0 0 0 0 

PASYWA OGÓŁEM 84 264 84 454 78 830 86 129 86 614 

Źródło: Historyczne informacje finansowe (zbadane przez biegłego rewidenta), śródroczne informacje finansowe (poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta)  
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Tabela: Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych z rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz 
śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (tys. zł) 

Wyszczególnienie I poł. 2014 I poł. 2013 2013 2012 2011 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 407 1 139 16 834 1 468 2 168 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -308 -378 -640 -680 -1 764 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 1 664 -362 -16 218 -2 147 2 560 

D. Przepływy pieniężne netto razem  -51 399 -25 -1 360 2 965 

E. Środki pieniężne na początek okresu 3 234 3 258 3 258 4 618 1 654 

F. Środki pieniężne na koniec okresu 3 193 3 657 3 233 3 258 4 618 

Źródło: Historyczne informacje finansowe (zbadane przez biegłego rewidenta), śródroczne informacje finansowe (poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta)  

 

Tabela: Wskaźniki efektywności działalności Grupy na podstawie wybranych danych ze skonsolidowanych 

rocznych sprawozdań finansowych oraz śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Wyszczególnienie I poł. 2014* 2013 2012 2011 

A. Wskaźniki płynności     

Wskaźnik płynności gotówkowej (wskaźnik płynności I stopnia) 0,1 0,1 0,1 0,1 

Wskaźnik płynności szybkiej (wskaźnik płynności II stopnia) 0,6 0,6 0,6 0,7 

Wskaźnik płynności bieżącej (wskaźnik płynności III stopnia) 1,6 1,4 1,7 1,5 

B. Wskaźniki zadłużenia     

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,6 0,6 0,7 0,7 

Wskaźnik dźwigni finansowej 1,4 1,7 2,3 2,8 

Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałami własnymi 1,3 1,0 1,0 0,8 

C. Wskaźniki rentowności     

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE) 28,1%*. 10,5% 14,0% 1,2% 

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) 11,7%* 3,8% 4,3% 0,3% 

Marża na sprzedaży 13,1% 6,6% 4,2% 6,5% 

Marża EBITDA 13,5% 6,8% 6,3% 8,1% 

Marża zysku netto 8,5% 2,0% 3,2% 0,2% 

Źródło: Obliczenia własne (niezbadane ani niepoddane badaniu przez biegłego rewidenta) na podstawie informacji zawartych w historycznych informacjach 

finansowych oraz śródrocznych informacjach finansowych 

* dla zachowania porównywalności danych względem lat 2011-2013 do obliczenia wskaźników rentowności kapitałów własnych i aktywów wzięto zysk netto 

wypracowany w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy licząc od zakończenia I poł. 2014 roku 

 

Wskaźnik płynności gotówkowej = inwestycje krótkoterminowe / zobowiązania krótkoterminowe 

Wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe – zapasy - rozliczenia międzyokresowe) / zobowiązania krótkoterminowe 

Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia = kapitał obcy / aktywa razem 

Wskaźnik dźwigni finansowej = kapitał obcy / kapitał własny 

Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałami własnymi = kapitał własny / aktywa trwałe 

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE) = zysk netto / kapitał własny 

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) = zysk netto / aktywa ogółem 

Marża na sprzedaży = zysk ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży 

Marża EBITDA = EBITDA / przychody ze sprzedaży (gdzie EBITDA = zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja) 

Marża zysku netto = zysk netto / przychody ze sprzedaży 
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4. Czynniki ryzyka 

Czynniki ryzyka związane z Grupą Emitenta i jego działalnością zostały przedstawione w Części II niniejszego Prospektu. 

5. Informacje o Emitencie 

5.1. Historia i rozwój Emitenta 

 

Historia CDRL S.A. sięga początku lat 90., kiedy Marek Dworczak i Tomasz Przybyła rozpoczęli działalność na rynku odzieżowym.  

Obaj przedsiębiorcy od początku nastawieni byli na dystrybucję ubrań dziecięcych. Był to wówczas niezagospodarowany 

i perspektywiczny sektor polskiego rynku. Prawdziwy przełom nastąpił w roku 2003, kiedy doszło do połączenia prowadzonej przez 

Marka Dworczaka spółki Marco z firmą Remi, której właścicielem był Tomasz Przybyła. W efekcie powstało Coccodrillo Sp. z o.o. 
Wspólnicy postanowili razem rozwinąć nowe przedsiębiorstwo i rozwinąć działalność także poza granicami Polski. 

Kolejny warty odnotowania i ważny dla Emitenta fakt miał miejsce 26 maja 2008 r., kiedy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Wspólników podjęło uchwałę o zmianie nazwy spółki na CDRL Sp. z o.o. Przy tej okazji oficjalnie przeniesiono także siedzibę do 
świeżo ukończonego obiektu (pomieszczenia biurowe i magazyny o łącznej powierzchni 5.805 m2) w Pianowie koło Kościana. 

18 lipca 2011 r. podjęta została uchwała o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, przyjęto jej 

statut i wybrano członków zarządu. Wpis przekształconej spółki do rejestru KRS nastąpił 3 sierpnia 2011 r. Mimo różnych zmian, na 

jakie Emitent się decydował na przestrzeni lat, przedmiotem działalności Emitenta pozostaje  projektowanie i sprzedaż odzieży oraz 
obuwia dla dzieci i młodzieży. 

Sieć detalicznych salonów własnych Emitenta prowadzona jest poprzez tzw. spółki zależne. Zajmują się one tworzeniem 

i utrzymywaniem sklepów sprzedających wyroby pod marką Coccodrillo oraz innego asortymentu oferowanego przez Emitenta. 

W dniu 31 grudnia 2013 r. sprzedaż prowadzona przez Emitenta odbywała się w  74 sklepach własnych, zlokalizowanych w Polsce 
(71 sklepów) oraz zagranicą (3 sklepy). 

Grupa Emitenta powstała w dniu 1 sierpnia 2011 roku, kiedy to spółka CDRL S.A. zakupiła udziały w  następujących spółkach 
prowadzących jej sklepy agencyjne:  

Nazwa statutowa Emitenta: 
CDRL Spółka Akcyjna. 

Emitent może używać skróconej nazwy CDRL S.A. 

Miejsce rejestracji: 

Emitent został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda 

w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na mocy postanowienia 

z dnia 3 sierpnia 2011 r. (sygn. akt PO.IXNS-REJ.KRS/012953/11/870) 

Numer rejestracyjny: 0000392920 

Data utworzenia: 

Emitent powstał w wyniku przekształcenia spółki CDRL spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w wyniku Uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 19 lipca 2011 r. 

(REP. A NR 2676/2011) w CDRL Spółka akcyjna,. 

Czas, na jaki został utworzony: Nieoznaczony 

Siedziba: Pianowo 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Przepisy prawa, na podstawie 

których i zgodnie z którymi 

działa Emitent: 

Emitent prowadzi działalność na podstawie i zgodnie z przepisami prawa polskiego, 

w szczególności przepisami Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie Statutu. 

Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska 

Adres: Pianowo, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan 

Numer telefonu: tel. +48 65 511 87 00 

Numer faksu: fax +48 65 511 87 01 

Adres poczty elektronicznej: info@cocodrillo.pl 

Strona internetowa: www.cdrl.pl 
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 Coccodrillo Concepts Sp. z o.o z siedzibą w Pianowie, k. Kościana.  

 Smart Investment Group Sp. z o.o. w Pianowie, k. Kościana.  

 Drussis Sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie, k. Kościana. 
 MT Power Sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie, k. Kościana. 

Na dzień 31 grudnia 2013 r. do Grupy Kapitałowej należały jeszcze: 

 Glob Kiddy Sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie, k. Kościana, 
 Vivo Kids Sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie, k. Kościana. 

Poza tym CDRL S.A. posiada zależne spółki w Czechach i w Rumunii. Powstały one  w celu rozwoju sieci sprzedaży w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej.  

 CDRL TRADE s.r.o. z siedzibą w Havířov - Podlesí w Czechach, 
 COCCODRILLO KIDS’ FASHION S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie. 

Emitent przed powstaniem grupy kapitałowej, czyli przed dniem 1 sierpnia 2011 r., a zatem przed przejęciem spółek zależnych za 
pośrednictwem których w chwili obecnej Emitent prowadzi działalność handlową, prowadził ją na podstawie umów agencyjnych. 
Należy przy tym zaznaczyć, że spółki zależne Emitenta, które Emitent przejął w sierpniu 2011 funkcjonowały już na rynku i były 
w franczyzobiorcami Emitenta.   

Spółka Coccodrillo Concepts sp. z o.o. została zarejestrowana w 2009 roku. Jej udziałowcami byli Marek Dworczak i Tomasz 
Przybyła, którzy w marcu 2010 roku sprzedali swoje udziały do spółki prawa cypryjskiego działającej pod firmą Labraca Ltd. Spółka 
Coccodrillo Concepts podpisała z Emitentem umowę agencyjną w maju 2010 roku i jako niezależny podmiot świadczyła usługi 
sprzedaży na rzecz poprzednika prawnego Emitenta.  

Spółka Smart Investment Group sp. z o.o. została zarejestrowana w 2010 roku. Jej jedynym udziałowcem był Mieczysław Andersz 
Następnie, w 2010 roku udziały zostały sprzedane do spółki prawa cypryjskiego działającej pod firmą Bonnetico Ltd. Spółka Smart 
Investment Group sp. z o.o. podpisała umowę agencyjną w styczniu 2011 roku i jako niezależny podmiot świadczyła usługi 
sprzedaży na rzecz poprzednika prawnego Emitenta. 

Spółki Drussis sp. z. o. o. oraz Mt Power sp. z. o. o. zostały zakupione przez spółkę Smart Investment Group sp. z. o. o. od osób 
niepowiązanych z Emitentem. Następnie spółka Smart Investment Group sp. z. o. o. sprzedała udziały tych spółek Emitentowi. 

Udziały w spółce CDRL Trade SRO zostały nabyte od Labraca Ltd. oraz od Pani Agnieszki Nowak, która w dniu transakcji nie była 
członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.  

Nabycie spółek zależnych zostało przez Emitenta sfinansowane ze środków własnych, przelewem na rachunek sprzedających, 
a jedynie  nabycie udziałów w spółce prawa czeskiego CDRL Trade SRO od pani Agnieszki Nowak zostało opłacone gotówką. 

Przed stworzeniem aktualnej grupy kapitałowej, sklepy działały w ramach spółki CDRL Polska sp. z o.o. (aktualna nazwa spółki 
Qwert 43 sp. z o.o.), która nie jest od 2010 roku powiązana z Emitentem. Spółka CDRL Polska sp. z o. o. sprzedawała nakłady na 
sklep (tj. uzyskiwała od nabywcy zwrot poczynionych przez nią, niezbędnych wydatków traktowanych jako inwestycje związane 
z uruchomieniem działalności w konkretnym sklepie) oraz wyposażenie do spółek zależnych Emitenta lub wprost do Emitenta. 
Natomiast spółki zależne Emitenta podpisywały nowe umowy lub aneksy do umów z centrami handlowymi. 

Na podstawie uchwały Zarządu spółki z dnia 30 września 2011 roku Emitent wyemitował 9.583 sztuk obligacji serii A o wartości 

nominalnej 1.000 zł każda. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą z dnia 2 grudnia 2011 r. wprowadził 

9.583 obligacji Emitenta na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 9.583.000,00 zł. do alternatywnego systemu obrotu 

Catalyst. Obligacje są notowane na rynku Catalyst od dnia 14 grudnia 2011 roku. Termin ich wykupu przypada na dzień 

7 października 2014 roku. Emitent planuje przeprowadzić w terminie wykup obligacji serii A, który nastąpi ze środków własnych 
Emitenta, na które będą składać się zgromadzone środki pieniężne oraz bieżące wpływy z działalności operacyjnej Emitenta. 

25.272 Akcji Serii C Emitenta zostało objętych po cenie emisyjnej wynoszącej 0,50 zł za sztukę przez Biogenco 888 Sp. z o.o. 

S.K.A. Na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 25 

kwietnia 2013 roku dokonano dnia 26 kwietnia 2013 roku nabycia 25.272 akcji własnych serii C Emitenta od Trigon Dom Maklerski  

S.A. po cenie 7,91 zł za sztukę. Zarząd Emitenta do dnia zatwierdzenia Prospektu nie podjął jeszcze decyzji co do sprzedaży lub 
umorzenia akcji własnych. 

Sklep internetowy Spółki rozpoczął działalność w 2010 roku i do maja 2014 roku był prowadzony przez Emitenta. W ramach 

reorganizacji Grupy Emitenta działalność sklepu internetowego została przeniesiona do spółki zależnej Vivo Kids Sp. z o.o., której 

udziały Emitent nabył w 2013 roku. Sprzedaż internetowa towarów COCCODRILLO, poprzez spółkę Vivo Kids sp. z o. o. 

prowadzona jest od maja 2014 roku. 

5.2. Inwestycje 

5.2.1. Opis głównych inwestycji emitenta 

Najważniejsze inwestycje prowadzone przez Grupę Emitenta w latach 2011-2013 oraz w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 
zatwierdzenia Prospektu przedstawiono poniżej. 
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Tabela: Nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej CDRL (tys. zł) 

Wyszczególnienie 
od 01.01.2014 do 

dnia zatwierdzenia 
Prospektu 

2013 2012 2011 

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 

Licencje do oprogramowania 174 147 89 38 

Inne wartości niematerialne i prawne 20 0 0 0 

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 

Grunty 0 0 0 0 

Budynki i budowle 0 0 0 0 

Maszyny i urządzenia 28 340 188 282 

Środki transportu 0 138 67 117 

Pozostałe środki trwałe 300 480 953 411 

Inwestycje w obce środki trwałe 107 84 300 400 

Rzeczowe aktywa trwałe w trakcie wytwarzania 121 417 257 521 

Razem 750 1 606 1 854 1 770 

Źródło: Emitent 

 

Najważniejsze inwestycje realizowane przez Grupę w latach 2011-2013 oraz w okresie od 1 stycznia 2014 do dnia zatwierdzenia 

Prospektu związane były z rozwojem i zwiększaniem skali działalności Emitenta, zarówno w kraju jak i zagranicą. Inwestycje Grupy 
finansowane były za pomocą środków własnych oraz leasingu.  

W latach 2011-2013 Grupa Emitenta zainwestowała łącznie 5.230 tys. zł, a w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia zatwierdzenia 
Prospektu poniosła nakłady w wysokości 750 tys. zł.  

Poniżej opisano najistotniejsze inwestycje z punktu widzenia działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej. 

 Wartości niematerialne i prawne – inwestycje w wartości niematerialne i prawne związane były z rozbudową 

i dostosowaniem systemu informatycznego Grupy CDRL do zmieniających się potrzeb Spółki. Ponadto, zakupione zostały 

dodatkowe licencje do powyższego systemu informatycznego. Dodatkowo, w latach 2012-2013 Grupa przeprowadziła 

inwestycję związaną ze zwiększeniem funkcjonalności i polepszeniem wizualizacji swojego sklepu internetowego. Łącznie 

w latach 2011-2013 na inwestycje w wartości niematerialne i prawne przeznaczono 274,4 tys. zł. W okresie od dnia 

1 stycznia 2014 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu Emitent zakupił prawa autorskie do filmu korporacyjnego o wartości 

20 tys. zł oraz licencje do oprogramowania za kwotę 174 tys. zł. 

 Rzeczowe aktywa trwałe - nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi 

obejmowały głównie inwestycje w obcych środkach trwałych, nakłady na innowacyjne rozwiązania magazynowo-

logistyczne, inwestycje w środki transportu oraz nakłady związane z bezpieczeństwem informatycznym Grupy. Nakłady na 

rzeczowe aktywa trwałe dzielą się na inwestycje w: 

 Maszyny i urządzenia – łącznie w latach 2011-2013 oraz w okresie od 1 stycznia 2014 do dnia zatwierdzenia 

Prospektu Grupa CDRL przeznaczyła 838 tys. zł na inwestycje w maszyny i urządzenia. Kwota ta obejmowała 

m.in. zakup serwerów (160 tys. zł), macierzy (129 tys. zł), systemu IT do odzyskiwania danych (122 tys. zł), 

kolektorów (90 tys. zł), klimatyzatorów (86 tys. zł), agregatu prądotwórczego (76 tys. zł), komputerów oraz 

pozostałego sprzętu informatycznego (37 tys. zł). 

 Środki transportu – łącznie w latach 2011-2013 Grupa Emitenta zainwestowała 322 tys. zł w środki transportu. 

W omawianym okresie zostały zakupione samochody osobowe i ciężarowe, które sfinansowano za pomocą 

leasingu. 

 Pozostałe środki trwałe – łącznie w latach 2011-2013 oraz w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 

zatwierdzenia Prospektu Grupa Emitenta przeznaczyła 2.144 tys. zł na inwestycje w pozostałe środki trwałe. 

Na tę wartość złożyły się m.in. nakłady na sklepy w Rumunii (791 tys. zł), meble (824 tys. zł), kasetony 

reklamowe (149 tys. zł), witryny sklepowe (34 tys. zł) oraz manekiny (45 tys. zł). 
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 Inwestycje w obce środki trwałe - łącznie w latach 2011-2013 oraz w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 

zatwierdzenia Prospektu Grupa CDRL przeznaczyła 891 tys. zł na inwestycje w obce środki trwałe. Inwestycje 

w obce środki trwałe obejmują głównie wykończenie i dostosowanie wynajętych lokali do działalności handlowej. 

W 2011 roku Grupa CDRL przeznaczyła 400 tys. zł na inwestycje w obce środki trwałe, co było efektem 

powiększenia sieci sprzedaży o 3 sklepy własne. W roku 2012 wartość ta wyniosła 300 tys. zł i obejmowała 

wykończenie i dostosowanie 3 lokali handlowych COCCODRILLO na terenie Polski. W 2013 roku Grupa CDRL 

zainwestowała 84 tys. zł w obce środki trwałe celem otwarcia kolejnych 4 salonów własnych. W okresie od 

1 stycznia 2014 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu Grupa CDRL przeznaczyła 107 tys. zł na inwestycje 

w obce środki trwałe, co było związane z rozbudową własnej sieci sprzedaży o 3 salony. 

 Rzeczowe aktywa trwałe w trakcie wytwarzania - łącznie w latach 2011-2013 oraz w okresie od 1 stycznia 2014 

roku do dnia zatwierdzenia Prospektu Grupa CDRL przeznaczyła 1.316 tys. zł na inwestycje w rzeczowe aktywa 

trwałe w trakcie wytwarzania. Kwota ta objęła m.in. nakłady na zakup mebli (357 tys. zł), nakłady na salony 

w Krakowie (156 tys. zł), Lesznie (22 tys. zł), Ostrowie Wlkp. (98 tys. zł), Kielcach (93 tys. zł) oraz Poznaniu 

(5 tys. zł), jak również na montaż i modernizację klimatyzacji (119 tys. zł), zakup regałów magazynowych (58 tys. 

zł), kolektorów z osprzętem (32 tys. zł), serwerów oraz pozostałego sprzętu informatycznego (63 tys. zł). 

 

Inwestycje kapitałowe 

Inwestycje kapitałowe Grupy przeprowadzone w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz od dnia 

1 stycznia 2014 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu dotyczyły nabycia (objęcia) udziałów (akcji) spółek z Grupy Emitenta, 

a następnie podwyższenia kapitałów zakładowych tych spółek. Ponadto, Emitent zawiązał dwie spółki, które weszły w skład 
Grupy Kapitałowej. 

Coccodrillo Concepts Sp. z o.o. 

W dniu 1 sierpnia 2011 roku Emitent nabył 800 udziałów w Coccodrillo Concepts Sp. z o.o., stanowiących 100% kapitału 

zakładowego spółki i uprawniających do 100% głosów w tej spółce, za łączną kwotę 3.000.000 zł. W dniu 15 września 2011 

roku Emitent podwyższył kapitał zakładowy w spółce Coccodrillo Concepts o kwotę 3.000.000 zł, stąd na dzień zatwierdzenia 
Prospektu kapitał zakładowy spółki Coccodrillo Concepts wynosił 6.000.000 zł i dzieli się na 1.600 udziałów po 3.750 zł każdy. 

 

Smart Investment Group Sp. z o.o. 

W dniu 1 sierpnia 2011 roku Emitent nabył 200 udziałów w Smart Investment Group Sp. z o.o., stanowiących 100% kapitału 

zakładowego spółki i uprawniających do 100% głosów w tej spółce, za łączną kwotę 500.000 zł. W dniu 14 września 2011 roku 

Emitent podwyższył kapitał zakładowy w spółce Smart Investment Group o 4.000.000 zł, stąd na dzień zatwierdzenia Prospektu 
kapitał zakładowy spółki Smart Investment Group wynosił 5.000.000 zł i dzielił się na 1.000 udziałów po 5.000 zł każdy. 

 

Drussis Sp. z o.o. 

W dniu 1 sierpnia 2011 roku Emitent nabył 4.000 udziałów w Drussis Sp. z o.o., stanowiących 100% kapitału zakładowego 

spółki i uprawniających do 100% głosów w tej spółce, za łączną kwotę 250.000 zł. W dniu 1 września 2011 roku Emitent 

podwyższył kapitał zakładowy w spółce Drussis o 1.100.000 zł, a w dniu 20 lutego 2013 roku o kwotę 800.000 zł, stąd na dzień 
zatwierdzenia Prospektu kapitał zakładowy spółki Drussis wynosił 2.300.000 zł i dzielił się na 23.000 udziałów po 100 zł każdy. 

 

MT Power Sp. z o.o. 

W dniu 1 sierpnia 2011 roku Emitent nabył 8.000 udziałów w MT Power Sp. z o.o., stanowiących 100% kapitału zakładowego 

spółki i uprawniających do 100% głosów w tej spółce, za łączną kwotę 500.000 zł. W dniu 7 października 2011 roku Emitent 

podwyższył kapitał zakładowy w spółce MT Power o 350.000 zł, a w dniu 22 stycznia 2013 roku o kwotę 600.000 zł, stąd na 

dzień zatwierdzenia Prospektu kapitał zakładowy spółki MT Power wynosił 1.600.000 zł i dzielił się na 32.000 udziałów po 50 zł 
każdy. 

 

CDRL Trade s.r.o. 

W dniu 1 sierpnia 2011 Emitent nabył 100% udziałów w CDRL Trade s.r.o., stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki 

i uprawniających do 100% głosów w tej spółce, za łączną kwotę 704.650 zł (4.250.000 czk). W dniu 17 stycznia 2012 roku 
Emitent podwyższył kapitał zakładowy w spółce CDRL Trade o 6.000.000 czk, co stanowiło równowartość 1.032.600 zł. 
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Glob Kiddy Sp. z o.o. 

W dniu 22 sierpnia 2011 roku Emitent założył spółkę Glob Kiddy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem. Wartość kapitału 

zakładowego na dzień założenia wynosiła 10.000 zł i dzieliła się na 200 udziałów po 50 zł każdy. W dniu 01 grudnia 2011 roku 

Emitent podwyższył kapitał w Glob Kiddy o 490.000 zł. W dniu 07 marca 2013 roku Emitent podwyższył kapitał zakładowy 

w spółce Glob Kiddy o 300.000 zł, stąd na dzień zatwierdzenia Prospektu kapitał zakładowy spółki Glob Kiddy wynosił 800.000 
zł i dzielił się na 16.000 udziałów po 50 zł każdy. 

 

Coccodrillo Kids’ Fashion s.r.l. 

W dniu 16 lipca 2012 roku Emitent założył spółkę w Rumunii - Coccodrillo Kids’ Fashion s.r.l, w której był jedynym 

udziałowcem. Wartość kapitału zakładowego w dniu założenia wynosiła 200 nowych lej rumuńskich i dzieliła się na 20 udziałów 

po 10 lejów każdy. W dniu 20 listopada 2012 roku Emitent podwyższył kapitał zakładowy w spółce Coccodrillo Kids’ Fashion do 

kwoty 100.000 lejów rumuńskich. Na dzień zatwierdzenia Prospektu kapitał zakładowy spółki Coccodrillo Kids’ Fashion wynosił 
100.000 lejów rumuńskich i dzielił się na 10.000 udziałów po 10 lejów każdy. 

 

Vivo Kids Sp. z .o.o. 

W dniu 15 maja 2013 roku Emitent nabył 100% udziałów w spółce Vivo Kids Sp. z o.o. za łączną kwotę 150.000 zł. Kapitał 
zakładowy spółki Vivo Kids na dzień zatwierdzenia Prospektu wynosił 150.000 zł i dzielił się na 3.000 udziałów po 50 zł każdy.  

Ponadto, w dniu 26 kwietnia 2013 roku Emitent zakupił 25.272 akcje własne zwykłe na okaziciela serii C za kwotę 199.901,52 zł . 

Jednocześnie został utworzony kapitał rezerwowy w wysokości 202.000 zł przeznaczony na sfinansowanie kosztów nabycia akcji 
własnych przez Spółkę. Kapitał ten powstał w wyniku podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.  

5.2.2. Bieżące inwestycje 

Bieżące inwestycje Grupy Emitenta obejmują jedynie inwestycje o charakterze odtworzeniowym. Nakłady odtworzeniowe dotyczą 

głównie remontów sklepów własnych i stanowią zarówno inwestycje w obce środki trwałe (pomieszczenia sklepowe), jak i we własne 

środki trwałe (wyposażenie sklepu). Powyższe inwestycje realizowane są przez wszystkie spółki Grupy CDRL (które działają 
w Polsce) przy wykorzystaniu środków własnych tych spółek. 

Jednocześnie prowadzone są prace związane z rozbudową sklepu internetowego oraz wprowadzeniem spersonalizowanych 

programów lojalnościowych współpracujących zarówno z siecią sklepów stacjonarnych, jak również ze sklepem internetowym. 

Łączne nakłady związane z rozbudową sklepu internetowego wyniosą 452 tys. zł i zostaną w całości sfinansowane środkami 

własnymi Grupy Emitenta. Powyższe inwestycje realizowane są przez CDRL S.A. oraz Vivo Kids sp. z o.o. (które działają w Polsce), 

przy wykorzystaniu środków własnych tych spółek oraz w przypadku Vivo Kids sp. z o.o. dodatkowo za pomocą zwiększonego 
kredytu kupieckiego uzyskanego od Emitenta (poprzez wydłużenie terminów płatności za towar). 

5.2.3. Planowane inwestycje 

Planowane inwestycje Grupy Emitenta obejmują otwarcie w 2014 roku w Polsce kolejnych 8 salonów własnych oraz 23 salonów 

agencyjnych. Również poza granicami Polski planowana jest rozbudowa sieci salonów – łącznie do 3 nowych salonów agencyjnych 

w Unii Europejskiej (w tym w Czechach, na Słowacji i w Rumunii) oraz do 15 lokali w krajach poza Unią Europejską (w tym w Arabii 

Saudyjskiej, na Ukrainie i w Białorusi). Zakładany koszt otwarcia jednego salonu własnego w galerii handlowej to ok. 200 tys. zł. 

Kwota ta obejmuje dostosowanie lokalu do działalności sprzedażowej (50 tys. zł), wyposażenie – głównie meble (50 tys.) oraz 

zatowarowanie sklepu (80-100 tys. zł). W przypadku sklepów otwieranych poza galeriami handlowymi Grupa ponosi koszty adaptacji 

lokalu (ok. 25 tys. zł), umeblowania oraz zatowarowania sklepu. W przypadku otwarcia jednego sklepu agencyjnego nakłady 

ponoszone przez Grupę Emitenta wynoszą ok. 5 tys. zł i obejmują koszty związane z materiałami pozwalającymi na wizerunkową 

identyfikację marki – neon, grafiki itp. Dodatkowo, Grupa CDRL ponosi koszt zatowarowania sklepu agencyjnego na poziomie 50-70 

tys. zł. Inwestycje związane z rozbudową sieci zostaną sfinansowane środkami z emisji Akcji Serii D, środkami własnym i oraz 

leasingiem. Inwestycje te będą realizowane przez wybrane spółki zależne Emitenta (Drussis sp. z .o.o., MT Power sp. z o.o., Glob 

Kiddy sp. z o.o.), które poniosą koszty związane z adaptacją i przystosowaniem salonów własnych do działalności handlowej. 

Inwestycje te będą realizowane środkami własnymi spółek zależnych oraz za pomocą zwiększonego kredytu kupieckiego 
uzyskanego od Emitenta (poprzez wydłużenie terminów płatności za towar). 

Zatowarowanie sklepów COCCODRILLO oraz zakup mebli będą inwestycjami Emitenta, przy czym zakup mebli zostanie 

sfinansowany leasingiem. W przypadku salonów agencyjnych koszty zatowarowania i koszty materiałów wizerunkowych poniesione 

zostaną przez CDRL S.A.. Koszty zatowarowania sklepów zagranicznych również będą leżały po stronie Emitenta. W związku 

z rozbudową sieci sprzedaży od początku 2014 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu Grupa poniosła łączne nakłady w kwocie 

2.500 tys. zł. Na wartość tę złożyło się otwarcie 8 salonów własnych i 18 salonów agencyjnych w Polsce, a także otwarcie 7 salonów 

agencyjnych w Unii Europejskiej oraz 3 lokali handlowych w krajach poza Unią Europejską. W omawianym okresie, w ramach 

optymalizacji wyników sieci sprzedaży, ale także z przyczyn niezależnych od Emitenta, część dotychczas działających sklepów 

została zamknięta, stąd przyrost liczby sklepów w sieci COCCODRILLO jest mniejszy niż podana powyżej liczba otwarć. Struktura 
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sieci sprzedaży na dzień zatwierdzenia Prospektu została przedstawiona w pkt. 6.1.1. Części III Prospektu. Grupa Emitenta nie 
poczyniła wiążących zobowiązań odnośnie inwestycji w kolejne sklepy COCCODRILLO. 

Ponadto, planowane inwestycje Grupy Emitenta na rok 2014 dotyczą kontynuacji inwestycji w IT i obejmują zakup urządzeń 

i oprogramowania na łączną kwotę około 105 tys. zł, które będą dotyczyć zewnętrznego zabezpieczenia sieci oraz zabezpieczenia 

sieci Wi-Fi, centralnego oprogramowania wraz z licencjami dostępowymi, licencji systemowych, serwera produkcyjnego oraz 

pozostałego sprzętu komputerowego. Inwestycje w IT zostaną sfinansowane ze środków własnych Grupy Emitenta i zostaną 

zrealizowane przez CDRL S.A. oraz Vivo Kids sp. z o.o. środkami własnymi tych spółek oraz w przypadku Vivo Kids sp. z o.o. 

dodatkowo za pomocą zwiększonego kredytu kupieckiego uzyskanego od Emitenta (poprzez wydłużenie terminów płatności za 

towar). Od początku 2014 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu nakłady związane z inwestycją w IT wyniosły 60 tys. zł. Grupa 
Emitenta nie poczyniła wiążących zobowiązań odnośnie dalszych inwestycji w IT. 

Dodatkowo, Grupa Emitenta planuje również nabycie samochodu o wartości 40 tys. zł, którego zakup zostanie sfinansowany 

leasingiem. Inwestycja zostanie zrealizowana przez CDRL S.A. W zakresie inwestycji w samochód na dzień zatwierdzenia 
Prospektu Grupa Emitenta nie poczyniła żadnych wiążących zobowiązań. 

W roku 2015 Grupa Emitenta zamierza rozbudować sieć sprzedaży o 11 lokali handlowych w Polsce (w tym 6 salonów własnych 

i 5 salonów agencyjnych) oraz o 22 salony agencyjne w pozostałych krajach Unii Europejskiej (w tym na Węgrzech, w Bułgarii, 

Chorwacji, Czechach, Rumunii, Słowacji i Niemczech), a także zwiększyć sieć lokali w krajach poza Unią Europejską (w tym 

w Chinach, Omanie i Białorusi). Inwestycje związane z rozbudową sieci sprzedaży w roku 2015 zostaną zrealizowane, podobnie jak 

w roku 2014, przez Emitenta i wybrane spółki zależne (Drussis sp. z .o.o., MT Power sp. z o.o., Glob Kiddy sp. z o.o.) środkami 

własnymi spółek zależnych oraz za pomocą zwiększonego kredytu kupieckiego uzyskanego od Emitenta (poprzez wydłużenie 
terminów płatności za towar). 

Ponadto, Grupa Emitenta planuje przeprowadzić inwestycje związane z rozwojem sklepu internetowego, wdrożeniem nowoczesnych 

systemów lojalnościowych oraz związanej z tym infrastruktury IT, a także zbudować halę magazynową z wykorzystaniem pod sklep 

internetowy. Powyższe inwestycje zostaną zrealizowane przez CDRL S.A. oraz Vivo Kids sp. z o.o. środkami własnymi tych spółek  

oraz w przypadku Vivo Kids sp. z o.o. dodatkowo za pomocą zwiększonego kredytu kupieckiego uzyskanego od Emitenta (poprzez 
wydłużenie terminów płatności za towar). 

Inwestycje zaplanowane na 2015 rok zostaną sfinansowane ze środków z emisji Akcji Serii D oraz ze środków własnych. Na dzień 
zatwierdzenia Prospektu Grupa Emitenta nie poczyniła wiążących zobowiązań odnośnie zaplanowanych na 2015 rok inwestycji. 

6. Zarys ogólny działalności 

6.1. Działalność podstawowa 

6.1.1. Podstawowe obszary działalności. Główne kategorie sprzedawanych produktów lub świadczonych usług 

Grupa Emitenta jest wiodącym na rynku polskim i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej, którą 

sprzedaje pod marką własną COCCODRILLO. Działalnością uzupełniającą Emitenta jest sprzedaż wyrobów producentów krajowych 

pod markami uzupełniającymi – głównie zabawek i akcesoriów. Oferta Grupy Emitenta obejmuje szeroki wachlarz produktów dla 
dzieci – od bielizny i odzieży, poprzez obuwie, po akcesoria i zabawki.  

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Grupa Emitenta posiadała sieć sklepów obejmującą 205 sklepów (własnych i agencyjnych) na 

terenie Polski, 119 sklepów na terenie pozostałych krajów Unii Europejskiej (sklepy własne, agencyjne i w modelu shop in shop) 

oraz 23 sklepy na terenie krajów poza Unią Europejską. Od 2010 roku produkty pod marką COCCODRILLO dostępne są również 
w sklepie internetowym. 

Charakterystyka marki i produktów COCCODRILLO 

COCCODRILLO to znana marka odzieży dla niemowląt i dzieci. Każdego roku wyspecjalizowany zespół projektuje spójne, ale 

rozbudowane kolekcje ubrań na sezon wiosenno-letni oraz jesienno-zimowy. Emitent oferuje odzież na każdą okazję – kolekcje 

posiadają styl zarówno dzienny, sportowy, jak i elegancki. Odzież pod marką COCCODRILLO charakteryzuje się wysoką jakością 

i funkcjonalnością, dzięki czemu zaspokaja potrzeby dzieci na każdym etapie ich rozwoju. Założeniem funkcjonowania marki 

COCCODRILLO jest odwoływanie się do elementów świata dziecka – codzienne poznawanie i odkrywanie otoczenia przez 
najmłodszych jest inspiracją do doskonalenia produktów pod marką COCCODRILLO.  

Odzież projektowana jest ściśle pod określone wymagania, pod względem wzornictwa, bezpieczeństwa i funkcjonalności każdej 
z poniższych grup: 

 Niemowlęta (56-74 cm), 

 Dzieci (80-98 cm), 

 Juniorzy (104-128 cm), 
 Nastolatki (134-158 cm). 
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Każda z powyższych grup ma indywidualne wymagania w zakresie stylistyki, zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych, doboru 

asortymentu oraz norm europejskich w zakresie bezpieczeństwa. Spółka, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu i gotowych 

rozwiązaniach z największą starannością buduje ofertę skierowaną do poszczególnych grup wiekowych odpowiadającą jej 
szczególnym potrzebom.  

Pod marką COCCODRILLO obok odzieży dla najmłodszych oferowana jest również bielizna dla niemowląt. Spółka oferuje bogaty 

wybór body, śpiochów, piżamek i kaftaników. Kolekcje bielizny oferowane są dla grup wiekowych: niemowlęta, dzieci oraz juniorzy. 

Do produkcji bielizny stosowane są specjalne rodzaje surowców najwyższej jakości oraz szczególne rodzaje splotów dzianinowych, 
których stosowanie jest gwarancją wysokiej jakości bielizny Emitenta. 

Wśród oferowanych produktów znajduje się również szeroka gama obuwia dziecięcego na każdą porę roku – od sandałków i klapek, 

przez tenisówki i kalosze, po buty na zimę (z membraną C-TEXI lub zimowym ociepleniem). Oferta obuwia dedykowana jest tym 
samym grupom wiekowym, dla których projektowana jest odzież Emitenta. 

W ofercie Spółki jest również szeroki wachlarz dodatków – pluszowe maskotki, ozdoby do włosów, paski, szelki, krawaty, stroje 

kąpielowe, czapki, kapelusze, skarpety, zestawy szkolne (plecaki, worki na buty, fartuszki), czy zestawy przeciwdeszczowe 
(parasole, kalosze, peleryny). 

Dystrybucja marki COCCODRILLO początkowo prowadzona była w średniej wielkości miastach Polski w sklepach zlokalizowanych 

przy głównych ulicach handlowych. Wraz ze wzrostem popularności marki odzież pod marką COCCODRILLO zaczęto sprzedawać 
również w dużych miastach i największych galeriach handlowych. 

Sklepy pod marką COCCODRILLO są urządzone w sposób przejrzysty i wygodny dla klientów, dzięki czemu kupujący (głównie 

rodzice) mogą spokojnie zapoznać się z ofertą, skonsultować zakup ze sprzedawcą oraz bez pośpiechu dokonać wyboru. Podział 

salonu na wyraźne strefy ze względu na wiek, płeć czy szukane akcesoria ułatwiają zakupy i skracają ich czas. Sklepy łączą w sobie 

funkcjonalność z przyjaznym wnętrzem nie tylko dla dorosłych – w sklepach dostępne są kąciki zabaw, a przymierzalnie 

dostosowane są do potrzeb dzieci. Spółka przykłada dużą uwagę do jakości i estetyki witryn sklepowych. Dwa razy w roku następuje 

sezonowa zmiana aranżacji, która zmienia się także zgodnie z kalendarzem aktywności marketingowych takich jak promocje, 
wyprzedaże, konkursy, akcje społeczne. Stałym elementem promocji każdego sezonu jest prezentacja katalogu z odzieżą. 

Rysunek: Wnętrze sklepu COCCODRILLO 

 

Źródło: Emitent 

Spółka zgromadziła w rozmaitych plebiscytach liczne nagrody i wyróżnienia. Nagrodzone zostały nie tylko produkty marki 

COCCODRILLO, ale także jakość obsługi, cała firma oraz wyniki finansowe Emitenta. W 2007 roku Emitent zajął pierwsze miejsce 

w konkursie „Super produkt 2007” w kategorii bielizna. Asortyment ten uzyskał również certyfikat bezpieczeństwa przyznawany 

przez Instytut Włókiennictwa i nadal spełniane są wymagane normy. Spółka szczyci się również mianem „Hitu Mamo to Ja” 

przyznanym w latach 2002, 2010 oraz 2012 oraz tytułem „najlepszy dla Dziecka 2012”. Spółka regularnie od 2005 roku otrzymuje 

prestiżowy tytuł Gazeli Biznesu przyznawany przez Puls Biznesu. Ponadto, marka COCCODRILLO zdobyła pierwsze miejsce 
w konkursie „Jakość Obsługi” w kategorii artykułów dziecięcych. 

Wyroby Grupy Emitenta podlegają rygorystycznej kontroli, co pozwala spełniać wszelkie krajowe oraz unijne normy. Spółka posiada 
wszystkie wymagane dla dystrybutorów odzieży dziecięcej certyfikaty. 
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Model biznesowy 

Model biznesowy opiera się na projektowaniu, zlecaniu produkcji zaprojektowanej przez siebie odzieży podmiotom zewnętrznym 

oraz dystrybucji finalnych produktów pod marką własną. Cały proces produkcyjno-sprzedażowy ma charakter międzynarodowy – 

projektowanie odbywa się w Polsce, produkcja w krajach Dalekiego Wschodu oraz Europy, a sprzedaż – zarówno w Polsce, jak 

i zagranicą. Grupa Emitenta dystrybuuje dodatkowo produkty pod obcymi markami – głównie pluszowe zabawki, obuwie oraz 

akcesoria. W tym przypadku przyjęty model biznesowy jest prostszy – towar zakupuje się bezpośrednio od producentów krajowych 
i dystrybuuje poprzez własną sieć sklepów.  

W zakresie towaru niesprzedanego w sklepach, Emitent przyjął dwa kanały sprzedaży; poprzez outlety oraz sklep internetowy. 
W 2013 roku Emitent wyprzedawał w ten sposób towary, które były oferowane w poprzednich sezonach. 

Przyjęty przez Emitenta model biznesu polegający na prowadzeniu go za pośrednictwem „spółek sklepowych” jest uzasadniony 
koniecznością dywersyfikacji ryzyka związanego z umowami podpisywanymi z centrami handlowymi. W związku z doświadczeniem 
Emitenta wynikającym z prowadzonej działalnością operacyjnej, Emitent jest w stanie wywnioskować, jaki stopień ryzyka generuje 
konkretny sklep i w zależności od tego kryterium określony sklep jest przyporządkowywany do określonego podmiotu zależnego 
Emitenta (spółki sklepowej). Pozwala to Emitentowi na większą elastyczność w podejściu do poszczególnych sklepów, w tym 
w szczególności umożliwia podejmowanie tych samych decyzji w stosunku do spółek prowadzących sklepy generujące ryzyko na 
podobnym poziomie. Ponadto, sklepy osiągające słabsze wyniki nie wpływają negatywnie na działalność spółek prowadzących 
sklepy osiągające lepsze wyniki. W zależności od zmieniającej się sytuacji Emitent ma możliwość przenoszenia umów ze sklepami 
pomiędzy poszczególnymi spółkami. 

 

Rysunek: Schemat modelu biznesowego Emitenta (marki własne) 

 

Źródło: Emitent 

Projektowanie 

Projektowanie odzieży odbywa się w ramach działu projektów Spółki, który tworzą osoby posiadające wykształcenie plastyczne, 

doświadczenie w projektowaniu odzieży i jednocześnie rozumiejące potrzeby dzieci. Dzięki temu ubranka marki COCCODRILLO 

odznaczają się wysoką estetyką i funkcjonalnością. Każdego roku przygotowywane są dwie kolekcje – jedna na sezon wiosenno-

letni, druga na sezon jesienno-zimowy. Proces projektowania rozpoczyna się od szczegółowej identyfikacji potrzeb klienta i odbywa 

się poprzez przeprowadzane wewnętrznie analizy, pozyskiwanie informacji dotyczących prognozowanych na nadchodzące sezony 

trendów w modzie, a także poprzez zasięganie opinii partnerów handlowych Spółki. W kolejnym etapie tworzone są projekty 

asortymentu, które są następnie poddawane ocenie wewnętrznej pracowników działu projektów oraz działu sprzedaży Spółki. 

Równocześnie przebiega tworzenie dokumentacji technicznej projektów. W kolejnej fazie projekty wysyłane są do zagranicznych 

producentów celem uszycia przez nich wzorów. Następnie odbywa się ocena wewnętrzna wzorów w ramach działu sprzedaży 

Spółki, a także ocena zewnętrzna, której dokonują znaczący dystrybutorzy współpracujący z Grupą Emitenta oraz opiekunowie 

regionalni. Wraz z wyłonieniem projektów tworzących ofertę pod marką COCCODRILLO na dany sezon, szacowany jest także popyt 
na produkty Grupy Emitenta. 

Identyfikacja trendów na dany sezon, potrzeb klientów oraz prognozowanie popytu na produkty są kluczowe z punktu widzenia 

atrakcyjności i powodzenia danej kolekcji, zważywszy, że od momentu zaprojektowania do wprowadzenia produktu na rynek mija 
około jednego roku. 

Zlecanie produkcji 

Po zaprojektowaniu asortymentu oraz oszacowaniu popytu Spółka składa zamówienie na produkcję u zewnętrznych podmiotów. 
Dywersyfikacja produkcji zmienia się w zależności od sezonu. Grupa Emitenta współpracuje z podwykonawcami z Chin, 
Bangladeszu, Indii, Polski, Włoch, Turcji. Pomimo że Spółka nie jest bezpośrednio zaangażowana w proces produkcyjny, na bieżąco 
kontroluje jego parametry techniczne, przebieg oraz jakość wyrobów końcowych. Producent otrzymuje standardy jakości 
wypracowane przez Spółkę, narzucające kryteria, jakie spełniać muszą materiały i akcesoria, a także komentarze do wykonanych 
wcześniej wzorów kolekcji. Na podstawie komentarzy do uszytych wzorów (w szczególności w przypadku wprowadzenia istotnych 
zmian) producent, przed rozpoczęciem produkcji masowej, dostarcza poszczególne elementy składowe produktu: materiały – jakości 
i stopnie dopasowania kolorystycznego, akcesoria, elementy aplikacji do weryfikacji przez Spółkę. W przypadku wątpliwości, co do 
jakości materiału lub akcesoriów, na każdym etapie produkcji są one sprawdzane przez certyfikowane laboratoria międzynarodowe, 
takie jak SGS lub INTERTEK. W końcowym etapie produkcji masowej, producent dostarcza również wzory prezentujące finalną 
jakość produktów, które oceniane są ostatecznie przez projektantów oraz konstruktorów Spółki. Na podstawie oceny jakości 
finalnych wzorów powstają instrukcje dla zewnętrznej firmy sprawdzającej HQTS, która podczas inspekcji w fabryce producenta 
weryfikuje poprawność wymiarów, wykonania, oznakowania, pakowania indywidualnego i zbiorczego produktów. Przebieg procesu 
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produkcyjnego kontrolowany jest również bezpośrednio przez pracowników Grupy Emitenta oddelegowanych do pobytu w miejscu 
produkcji. Po przyjęciu produktów na magazyn Spółki, są one dodatkowo sprawdzane, zanim zapadnie decyzja o ich dystrybucji. 

Podobnie jak w przypadku produkcji, transport jest zlecany podmiotom zewnętrznym. Konfekcjonowanie oraz transport towarów leży 
w gestii wyspecjalizowanych operatorów logistycznych obsługujących znaczącą część producentów (głównie w Chinach), którzy 
oferują m.in. bezpośrednią kontrolę jakości produkcji oraz zapewniają kompleksową obsługę logistyczną dostaw. W przypadku 
produkcji zlecanej na Dalekim Wschodzie, zakupione produkty są w pierwszej kolejności transportowane drogą morską do 
Rotterdamu, a następnie transportem drogowym do magazynu Spółki w Polsce. W przypadku towarów przeznaczonych do 
sprzedaży eksportowej praktykowana jest również dostawa towarów bezpośrednio od producenta do dystrybutorów.  

Portfel dostawców Grupy Emitenta jest bardzo rozdrobniony – udział większości dostawców w zakupach Emitenta w roku 2013 nie 

przekroczył 1% łącznej wartości zakupów. Blisko 65% wartości zakupów dostaw towarów Grupy Emitenta pochodzi od producentów 

chińskich. Część produkcji zlecana jest również producentom zlokalizowanym w innych dalekowschodnich krajach, takich jak Indie 

i Bangladesz. Emitent aktualnie współpracuje z kilkudziesięcioma partnerami realizującymi zlecenia na produkcję odzieży pod jego 

marką własną. Odpowiednia dywersyfikacja produkcji powoduje, że Emitent może elastycznie reagować na ewentualne zmiany 
poszczególnych dostawców i nie jest od nich uzależniony.  

Dystrybucja 

Ostatnim etapem procesu biznesowego jest dystrybucja zakupionych towarów. Obecnie na sieć dystrybucji Grupy Emitenta składają 
się następujące kanały: 

 Sklepy własne w Polsce i zagranicą, 

 Sklepy agencyjne w Polsce i zagranicą, 

 Sklep internetowy, 

 Sprzedaż poprzez przedstawicieli zagranicznych, 
 Sprzedaż hurtowa w Polsce. 

Decyzja o podjęciu budowy sieci sklepów własnych związana była z realizacją strategii budowy marki COCCODRILLO i wejścia na 
wyższy jakościowo i cenowo segment dostarczanych produktów. Budowę sieci własnych sklepów Spółka rozpoczęła w 2002 roku 
i dynamicznie rozwijała do 2008 roku, kiedy w wyniku czynników makroekonomicznych tempo rozwoju sieci zostało zahamowane. 
Obecnie Emitent powraca do strategii otwierania sklepów własnych i wzmacniania tego kanału dystrybucji. Na dzień zatwierdzenia 
Prospektu sieć sklepów własnych liczyła 76 salonów w Polsce i 1 na terenie Czech. Sieć detalicznych sklepów własnych w Polsce 
i zagranicą (Czechach) tworzona jest poprzez spółki zależne, w których Emitent posiada 100% udziałów: 

 Coccodrillo Concepts Sp. z o.o z siedzibą w Pianowie - 40 sklepów, 

 Smart Investment Group Sp. z o.o. Pianowie - 17 sklepów, 

 Drussis Sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie - 12 sklepów, 

 MT Power Sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie - 3 sklepy, 

 Glob Kiddy Sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie - 4 sklepy, 
 CDRL TRADE s.r.o. z siedzibą w Havířov - Podlesí w Czechach - 2 sklepy. 

Równolegle z siecią salonów własnych Spółka rozwija także sieć salonów prowadzonych w oparciu o umowy agencyjne. Pierwszy 

prowadzony na takich zasadach sklep został otwarty w roku 2005. Na dzień zatwierdzenia Prospektu na terenie Polski działało ich 

już 129. Sklepy agencyjne wyraźnie poprawiają proces dystrybucji towarów oferowanych przez Grupę Emitenta oraz przyczyniają się 

do umocnienia marki COCCODRILLO. Widoczne było to zwłaszcza w latach 2008-2009, kiedy przy ograniczonej rozbudowie 

własnej sieci sklepów, rozwój sieci sklepów agencyjnych umożliwił Emitentowi dalszą ekspansję. Wizualnie salony prowadzone 
przez agentów nie różnią się od sklepów własnych Emitenta, w efekcie wspólnie z nimi tworzą jednolitą sieć.  

Do grupy sklepów agencyjnych zalicza się zarówno salony prowadzone pod szyldem COCCODRILLO, jak i sklepy typu shop in shop 

(sklep w sklepie), których koncepcja polega na wydzieleniu w ramach większej powierzchni handlowej powierzchni dedykowanej 
marce COCCODRILLO. Aranżuje się je tak, by oddawały charakter typowego sklepu Spółki. 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu sprzedaż produktów Emitenta prowadzona była za pośrednictwem 129 sklepów agencyjnych na 

terenie Polski i 48 sklepów agencyjnych na terenie pozostałych krajów Unii Europejskiej oraz za pośrednictwem 70 punktów typu 
shop in shop. 

Standardowa umowa agencyjna pomiędzy Spółką a partnerem zawierana jest na czas nieokreślony z 3-miesięcznym okresem 

wypowiedzenia, nie wcześniej jednak niż po upływie 3 lat od rozpoczęcia współpracy. Przewiduje ona, że towar znajdujący się 

w sklepie jest własnością Spółki, natomiast wynagrodzenie dla agenta stanowi prowizja zależna od wartości zrealizowanego obrotu . 

Od partnerów wymaga się ponadto posiadania tytułu prawnego do lokalu, w którym prowadzona jest działalność. Ponoszą  oni 

również całość kosztów związanych z otwarciem i utrzymaniem salonu. Do obowiązków Spółki należy zaś zatowarowanie sklepu, 

zapewnienie obsługi informatycznej, wyszkolenie personelu również z zasad Visual Merchandisingu. Każdy salon agencyjny 

regularnie kontrolowany jest przez tzw. opiekunów salonów. Są to specjalnie przygotowani pracownicy oceniający stan lokali, 

standardy obsługi, zgodność dokumentów oraz wywiązywanie się z umowy agencyjnej. Dodatkowo, Spółka na bieżąco monitoruje 
osiągane przez salony agencyjne wyniki finansowe. 
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Tabela: Sieć sklepów COCCODRILLO  – stan na dzień zatwierdzenia Prospektu 

Kraje Unii Europejskiej Sklepy własne Sklepy agencyjne 
Sklepy typu shop in 

shop 
Razem 

Polska 76 129 - 205 

Czechy 1 14 1 16 

Litwa - - 13 13 

Łotwa - - 10 10 

Węgry - - 6 6 

Rumunia - 29 6 35 

Austria - 1 - 1 

Bułgaria - - 15 15 

Słowacja - 4 11 15 

Estonia - - 8 8 

Razem 77 177 70 324 

Źródło: Emitent 

Eksport odzieży pod marką COCCODRILLO odbywa się także za pośrednictwem przedstawicieli zagranicznych – są to podmioty 

działające na danym rynku hurtowym lub właściciele sklepów multibrandowych. Osobną kategorię partnerów zagranicznych 

stanowią przedstawiciele rozwijający sieć salonów pod marką COCCODRILLO. Powyższe formy współpracy Grupa Emitenta stosuje 

przede wszystkim w krajach nienależących do Unii Europejskiej. Wynika to z braku swobody dwustronnego przepływu towarów 

i utrudnionego zarządzania nim. Oba te ograniczenia skutecznie niweluje natomiast zaangażowanie zagranicznego przedstawiciela. 

To atrakcyjne rozwiązanie stosowane jest także w sytuacji, gdy obecność Grupy Emitenta na danym rynku nie została jeszcze 

ugruntowana lub rynek znajduje się w fazie rozwoju, co nie zawsze sprzyja budowie sieci handlowej. Dystrybucja poprzez 

przedstawicieli zagranicznych prowadzona jest obecnie w wielu krajach Europy Wschodniej oraz w innych regionach: Arabii 

Saudyjskiej, Libii, Omanie, Azerbejdżanie, Armenii, Kazachstanie, Mongolii, Chinach i Brazylii. Do państw, spoza Unii Europejskiej, 

w których Grupa Emitenta prowadzi albo planuje prowadzić działalność, posiada albo planuje posiadać sklepy własne czy sieć 

agencyjną należą – Arabia Saudyjska, Armenia, Azerbejdżan, Brazylia, Białoruś, Chiny, Hong Kong, Kazachstan, Libia, Mongolia, 
Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Rosja, Ukraina. 

Tabela: Sieć sklepów COCCODRILLO poza Unią Europejską  – stan na dzień zatwierdzenia Prospektu 

Kraje spoza Unii Europejskiej 
Sklepy pod szyldem 

COCCODRILLO 
Sklepy typu shop in 

shop 
Razem 

Arabia Saudyjska 4 - 4 

Azerbejdżan 1 - 1 

Brazylia 1 - 1 

Chiny 2 3 5 

Kazachstan 1 - 1 

Libia 4 - 4 

Mongolia 1 - 1 

Oman 1 - 1 

Ukraina 3 - 3 

Rosja 2 - 2 

Razem 20 3 23 

Źródło: Emitent 
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Tempo rozwoju sieci sprzedaży wyrobów marki COCCODRILLO, począwszy od końca roku 2003, przedstawiono na wykresie 
poniżej. 

Wykres: Sieć sklepów COCCODRILLO – stan na koniec lat 2003-2013 

Źródło: Emitent 

 

Sklep internetowy Spółki rozpoczął działalność w 2010 roku i stale notuje wzrost popularności. Na koniec 2013 roku jego oferta 

obejmowała ponad 3.000 artykułów. Ponieważ jest to najnowszy i ciągle rozwijany kanał dystrybucji, obecnie odpowiada on za około 

2,5% całości przychodów ze sprzedaży Grupy Emitenta. Sklep internetowy jest dostępny w polskiej, czeskiej i niemieckiej wersji 

językowej. W planach jest stworzenie kolejnych wersji językowych, by zwiększyć zakres oddziaływania sklepu na kolejne kraje. 

Spółka zamierza dodatkowo powiększyć asortyment oferowany poprzez ten kanał dystrybucji. W przyszłości ma być to alternatywa 

dla własnej sieci sklepów, otwierająca przed Grupą Emitenta nowe rynki zbytu, zwłaszcza te, na których utrzymanie sieci sklepów 
wiąże się z bardzo wysokimi kosztami. Zaliczyć tu należy kraje Europy Zachodniej. 

Sprzedaż hurtowa w Polsce jest kanałem dystrybucji, poprzez który Spółka rozpoczynała sprzedaż produktów swojej marki. 

Obejmuje sprzedaż do partnerów hurtowych, którzy następnie dystrybuują wyroby pod marką COCCODRILLO do własnych sklepów 

multibrandowych. Ze względu na dynamiczny rozwój własnej sieci dystrybucji oraz pojawienie się na rynku silnych marek, udział 

kanału hurtowego w sprzedaży Grupy Emitenta systematycznie maleje. Na koniec 2013 roku Grupa Emitenta współpracowała 

z kilkunastoma sklepami multibrandowymi w Polsce. Przewiduje się, że w przyszłości liczba ta będzie maleć, m.in. z uwagi na fakt, 

że wielu właścicieli sklepów multibrandowych pod wpływem długiej i udanej współpracy z Emitentem decyduje się na otwarcie 
sklepów agencyjnych pod szyldem COCCODRILLO.  

Tabela: Struktura przychodów Grupy Emitenta w latach 2011-2013 

Wyszczególnienie 
2011 2012 2013 

w tys. zł udział w tys. zł udział w tys. zł udział 

Sklepy własne w Polsce 48 850 40,78% 46 302 40,11% 52 007 34,97% 

Sklepy agencyjne 38 071 31,78% 36 886 31,95% 46 189 31,06% 

Sprzedaż poprzez zagraniczne spółki 
zależne 

3 733 3,12% 7 683 6,66% 16 809 11,30% 

Sprzedaż zagraniczna (eksport, 

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, 
tranzyt) 

22 595 18,86% 18 131 15,71% 28 436 19,12% 

Sklep internetowy 1 592 1,33% 1 408 1,22% 3 774 2,54% 

Sprzedaż hurtowa w Polsce 4 519 3,77% 4 257 3,69% 625 0,42% 

Sprzedaż usług, materiałów 210 0,18% 516 0,45% 729 0,49% 

Pozostała sprzedaż 214 0,18% 257 0,22% 150 0,10% 

Razem 119 784 100,00% 115 441 100,00% 148 719 100,00% 

Źródło: Emitent 
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W latach 2011-2013 udział sklepów własnych Grupy CDRL w przychodach ogółem zmniejszył się z 40,78% do 34,97% przy 

jednoczesnym wzroście wartości sprzedaży z tego kanału dystrybucji z 48 850 tys. zł w 2011 do 52 007 tys. zł w 2013 (wzrost o 6%). 

W tym samym czasie udział sklepów agencyjnych działających na terenie kraju w sprzedaży ogółem Grupy pozostawał na stabilnym 

poziomie i oscylował wokół 31,06% - 31,95%. Pod względem wartości przychody sklepów agencyjnych wzrosły o 8 118 tys. zł – 

z poziomu 38 071 tys. zł w 2011 roku do poziomu 46 189 tys. zł w roku 2013. W latach 2011-2013 udział sprzedaży zagranicznej 

realizowanej przez spółki zależne wzrósł z 3,12% w 2011 roku do 11,30% w 2013 roku, co przełożyło się na wzrost z poziomu 3 733 

tys. zł w 2011 roku do poziomu 16 809 tys. zł w roku 2013. Należy zwrócić uwagę na fakt, że spółka zależna CDRL Trade s.r.o. jest 

objęta konsolidacją od sierpnia 2011, a spółka zależna Coccodrillo Kids’ Fashion s.r.l od lipca 2012. Przychody ze sprzedaży 

zagranicznej realizowanej w ramach eksportu, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i tranzytu stanowiły w kolejnych latach 

2011-2013 odpowiednio 18,86%, 15,71% oraz 19,12% udziału w przychodach Grupy ogółem, co odpowiadało kwotom 22  595 tys. 

zł, 18 131 tys. zł oraz 28 436 tys. zł. Wzrost pomiędzy rokiem 2012 a 2013 o kwotę 10 305 tys. zł był efektem zwiększenia skali 

działalności Grupy CDRL, m.in. otwarcia 6 sklepów agencyjnych i wejścia do 16 sklepów typu shop in shop a także otwarcia 

5 sklepów z wizerunkiem COCCODRILLO poza granicami UE oraz dynamicznego rozwoju sprzedaży na rynku rosyjskim, 

białoruskim i w krajach arabskich. W przypadku sprzedaży internetowej udział tego kanału dystrybucji w przychodach Grupy 

systematycznie rośnie – w 2011 roku wynosił 1,33% (1 592 tys. zł), a w roku 2013 sięgnął 2,54% (3 774 tys. zł), co jest efektem 

realizowanych przez Grupę inwestycji w sklep internetowy. Zmniejszeniu ulega natomiast udział przychodów ze sprzedaży hurtowe j 

w Polsce, gdzie w 2011 udział ten wynosił 3,77% (4 519 tys. zł) w przychodach ogółem Grupy, a w roku 2013 jedynie 0,42% (625 

tys. zł). Przewiduje się, że w kolejnych latach udział sprzedaży hurtowej w przychodach ogółem będzie nadal maleć o czym 
wspomniano powyżej. 

Podobnie jak w przypadku dostawców, również grono odbiorców wyrobów towarów Grupy Emitenta jest rozproszone i udział 

większości z nich w przychodach Grupy Emitenta nie przekroczył w 2013 roku 1% wartości sprzedaży. Znacząca część sprzedaży 

Grupy Emitenta, tj. ponad 46% stanowi sprzedaż za pośrednictwem własnej sieci sprzedaży, obejmującej sklepy własne w Polsce 

i zagranicą, działające pod marką COCCODRILLO. Drugą co do udziału grupą odbiorców towarów w 2013 roku były sklepy 

agencyjne, tj. sklepy działające pod szyldem COCCODRILLO lub sklepy typu shop in shop (sklep w sklepie), za pośrednictwem 

których Grupa Emitenta w 2013 roku zrealizowała ponad 31% wartości sprzedaży. Trzecim co udziału kanałem dystrybucji towarów 

w 2013 roku była sprzedaż zagraniczna, realizowana w ramach eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i tranzytu, 

która odpowiadała w 2013 roku za ponad 19% wartości sprzedaży. W ocenie Emitenta nie istnieje uzależnienie od któregokolwiek 
z tych podmiotów z uwagi na ich znaczące rozdrobnienie.  

Proces dystrybucji towarów odbywa się bez udziału magazynów pośrednich, towary dostarczane są bezpośrednio do sklepów. 

Sklepy nie posiadają odrębnych własnych magazynów, z których później mogłyby uzupełniać ofertę sklepową, a cały towar znajduje 

się na terenie sklepu. Stąd stany magazynowe sklepów są wartością towaru wystawionego do sprzedaży w danym sklepie. 

W trakcie sezonu  dokonywane jest systematyczne uzupełnianie towaru w sklepach według ich zapotrzebowania. Zasadą jest, 
że dana kolekcja sprzedawana jest w sklepach przez okres jednego sezonu.  

Niesprzedane końcówki kolekcji danego sezonu oferowane są w kolejnym sezonie w sklepach outletowych marki Coccodrillo, 

sklepie internetowym  oraz we wszystkich polskich (własnych i agencyjnych) sklepach w okresie wyprzedaży. W przypadku sklepów 

własnych, sklepów agencyjnych w Polsce oferowany towar jest cały czas własnością Emitenta, stąd przekazanie go do dalszej 
wyprzedaży, odbywa się w ramach tej samej bilansowej pozycji zapasów towarów Emitenta. 

Z kolei, w przypadku sklepów agencyjnych zagranicznych franczyzobiorcy zakupują towar z możliwością jego zwrotu w przypadku 
braku jego sprzedaży, stąd istnieje ograniczony proces zwrotu towarów niesprzedanych. 

W przypadku sprzedaży eksportowej poprzez przedstawicieli zagranicznych proces ten nie występuje, gdyż partnerzy handlowi 
kupują towar na własne ryzyko. 

Proces zwrotu niesprzedanych towarów przez poszczególnych franczyzobiorców jest na bieżąco kontrolowany, a jego wpływ na 

wyniki finansowe ograniczany poprzez tworzenie rezerw z tego tytułu. Bazę dla obliczeń poziomu zwrotów stanowią stany 
magazynowe na koniec danego okresu i ustalony na podstawie historii współczynnik zwrotu netto. 

Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje wartość potencjalnych zwrotów i z tego tytułu w skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym za I poł. 2014 została utworzona rezerwa, dotycząca uzyskanego zysku ze sprzedaży towaru, który będzie podlegał 

zwrotowi w wysokości 292 tys. zł. Z kolei w przyjętej prognozie wyników finansowych na 2014 rok zwiększono wartość tej rezerwy do 
kwoty 0,5 mln zł. 

6.1.2. Strategia rozwoju 

Podstawowym celem Emitenta na najbliższe lata jest umocnienie marki COCCODRILLO i zdobycie pozycji lidera rynku odzieży 

dziecięcej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Szczególny nacisk Emitent będzie kładł na rozwój sieci sprzedaży na rynku 

polskim, czeskim i rumuńskim. Nowe punkty powstawać będą w centrach handlowych oraz przy głównych ulicach handlowych 
średnich i dużych miast.  

Istotnym punktem w strategii Spółki jest rozwój działalności sklepu internetowego. Emitent planuje udostępnienie nowych wersj i 

językowych i pozyskanie klientów poza Polską, tak by zasięg sprzedaży miał charakter międzynarodowy. Obecnie trwają prace 
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związane z rozbudową tego kanału dystrybucji, jego unowocześnieniem i poszerzeniem oferty. W roku 2013 powstała czeska oraz 

niemiecka wersja sklepu internetowego. Na początku 2015 roku zostanie uruchomiona nowa wersja polskiego, niemieckiego, 

austriackiego oraz czeskiego sklepu internetowego. Sklepy niemiecki i austriacki będą dostępne w niemieckiej wersji językowej , 

sklep czeski w wersji czeskiej. Nowa wersja sklepu będzie bardziej rozbudowana – większy wachlarz dostępnych do zdefiniowania 

promocji, które docelowo mają zostać spersonalizowane. Na początku 2015 roku Spółka zamierza również uruchomić sklep 

internetowy słowacki w słowackiej wersji językowej oraz sklep w wersji angielskiej działający w krajach Unii Europejskiej. Marka 

COCCODRILLO dysponuje potencjałem do znacznego zwiększenia e-sprzedaży, który do tej pory był ograniczany przez wydajność 
infrastruktury IT. Inwestycja w nową platformę, zapewni pełną skalowalność i umożliwi obsługę zwielokrotnionego ruchu. 

Poza sklepami internetowymi dla klientów detalicznych, również serwis B2B zostanie przeniesiony do nowej platformy 

informatycznej. Ponadto, zamiast jednego wielojęzycznego serwisu, wdrożone zostaną serwisy dedykowane poszczególnym 

rynkom, zintegrowane przez „Content Platform” – centralny serwer treści. Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy serwis będzie mógł 
stosować optymalne metody spedycji, płatności oraz stosować odrębne działania promocyjne. 

Premierze nowego serwisu B2B i nowych wersji sklepów internetowych towarzyszyć będzie pro sprzedażowa akcja marketingowa. 

Opracowana strategia promocji marki COCCODRILLO zakłada kompleksową kampanię w mediach społecznościowych takich jak 

Facebook, Pinterest, Google+, Twitter, Instagram. Osią działań w kanałach Social Media będzie wydzielenie (spośród wszystkich 

użytkowników kanałów Social Media) grupy odpowiadającej grupie docelowej marki COCCODRILLO, a następnie transfer 

komunikatów sprzedażowych i informacyjnych na temat marki.  Działanie takie zakłada wybór, przygotowanie, wdrożenie 

i monitoring efektów poszczególnych komunikatów. W efekcie, oprócz wzrostu przychodów spodziewany jest wzrost liczby sesji 

w sklepie online, pozytywny wpływ na ruch w sklepach stacjonarnych, wzmocnienie świadomości i wizerunku marki oraz stworzenie 
sprawnego kanału komunikacji z użytkownikami. 

Kolejnym elementem strategii rozwoju Emitenta jest zakładane na najbliższe lata wzbogacenie i rozbudowa asortymentu o markowe 

obuwie dziecięce innych producentów oraz obuwie pod własną marką. Ponadto, planowane jest wprowadzenie na rynek produktów 

zdywersyfikowanych cenowo, zachowujących jednak standardową dla marki COCCODRILLO wysoką jakość. Ma to na celu 

zdobycie nowych klientów i silniejsze związanie ich z Emitentem. Począwszy od roku 2015 Emitent planuje uruchomienie nowego 

spersonalizowanego programu lojalnościowego zarówno w sklepie internetowym, jak również w salonach stacjonarnych.  Klienci 

będą mieli możliwość pozyskania karty klienta COCCODRILLO, która umożliwi im korzystanie z atrakcyjnych promocji 
i spersonalizowanych akcji marketingowych. 

Ponadto, w strategii rozwoju Emitenta znajduje się optymalizacja procesu produkcji, która polegać będzie na realizacji zamówień 

Spółki przez zewnętrznych producentów w okresach, w których nie są obciążeni zbyt dużą liczbą zamówień. Rozwiązanie to pozwol i 

zmniejszyć koszty wynagrodzenia podwykonawców. Dodatkowo, produkcja będzie stopniowo przenoszona do krajów takich jak 

Indie, Bangladesz czy Pakistan. Zapewni to konkurencyjność cenową oraz uniezależnienie cyklu produkcyjnego od rynku 
chińskiego. 

6.1.3. Nowe produkty i usługi 

W planach Emitenta jest rozwój oferty asortymentowej, głównie w segmentach bielizny i akcesoriów. Ponadto, Emitent  planuje 

wzbogacić swoją ofertę odzieżową o podstawowy asortyment nieodbiegający jakościowo od pozostałych produktów, w niższym 

segmencie cenowym. Emitent będzie wykorzystać wiedzę specjalistyczną oraz długotrwałe relację z producentami do bardziej 

precyzyjnego alokowania produkcji pewnych typów wyrobów w czasie. Dzięki temu produkcja odbywać się będzie w okresie, 

w którym producenci nie mają zleceń, co przy jednoczesnych wysokich kosztach stałych fabryk pozwoli na uzyskiwanie lepszych cen 

zakupu na część asortymentu. Dodatkowo Emitent planuje uzupełnić ofertę o tzw. towar okazjonalny, silnie wpisany w specyfikę 

polskiego rynku np. oferta komunijna. Posiadanie takiego towaru będzie stanowić przewagę konkurencyjną nad markami globalnymi  
takimi jak Zara, H&M, które nie mają w swojej ofercie tak niszowych wyrobów. 

6.2. Główne rynki 

Struktura i perspektywy rozwoju rynku 

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce 

W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe wskaźniki makroekonomiczne gospodarki Polski latach 2009--2013 wraz 
z prognozami na lata 2014-2015. 

Tabela: Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 P* 2015 P* 

PKB (wzrost w proc. w stosunku do poprzedniego roku) 1,7 3,9 4,5 1,9 1,6 3,6 3,5 

Popyt krajowy (wzrost w proc. w stosunku do poprzedniego roku) -1,0 4,4 3,8 -0,1 -0,2 2,9 3,3 

Inwestycje (wzrost w proc. w stosunku do poprzedniego roku) -1,1 -1 8,7 -1,7 -0,4 5,7 8,2 
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Inflacja CPI (wzrost cen w proc. w stosunku do poprzedniego roku) 3,5 2,6 4,3 3,7 0,9 1,1 1,8 

Płace realne brutto (wzrost w proc. w stosunku do poprzedniego roku) 2,1 1,5 1,4 3,7 2,6 2,9 3,1 

Stopa bezrobocia rejestr. (stan na koniec okresu) 11,9 12,4 12,5 10,1 10,3 9,9 9,0 

Średni kurs EUR 4,33 3,99 4,12 4,19 4,20 4,30 4,20 

Źródło: GUS, NBP. 

* Wskaźniki prognozowane. 

Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, tj. od 2004 roku, Polska znajdowała się na ścieżce wzrostu gospodarczego 

i zaliczała się do najszybciej rozwijających się państw UE. Wzrost gospodarczy w 2007 roku wyniósł 6,8%, co było spowodowane 

wzrostem inwestycji przedsiębiorstw, rosnącym popytem wewnętrznym oraz wciąż silną pozycją eksportu. Jednak od połowy 2008 

roku światowa gospodarka miała do czynienia z kryzysem finansowym, w wyniku którego tempo wzrostu gospodarczego Polski 

w 2009 roku osiągnęło najniższy od wielu lat poziom 1,7%. Należy jednak zaznaczyć, że w 2009 roku Polska jako jedyny kraj 

odnotowała dodatnią dynamikę wzrostu PKB w Unii Europejskiej. Po latach osłabienia gospodarczego nastąpiło w Polsce ożywienie 

gospodarcze i w 2010 roku wzrost gospodarczy wyniósł już 3,9%, a w 2011 roku osiągnął poziom 4,3%. W latach 2012-2013 

dynamika wzrostu PKB nadal wzrastała, jednak w tempie niższym niż w latach 2004-2008. W dłuższym horyzoncie czasowym trwały 

i szybki rozwój gospodarczy Polski będzie w głównej mierze uzależniony od sytuacji gospodarczej największych światowych 
gospodarek oraz kondycji rynków finansowych. 

Zaprezentowane dane makroekonomiczne oraz prognozowane wskaźniki wskazują, że warunki ekonomiczne funkcjonowan ia 

gospodarstw domowych ulegają stopniowej poprawie. Przewidywana stopa bezrobocia w latach 2014 i 2015 wynosi odpowiednio 
9,9% i 9,0%. Dynamika wzrostu płac realnych pozostaje na podobnym poziomie w przedziale 2,5-3,0% rocznie. 

 

Na wykresie poniżej zaprezentowano wskaźnik ufności konsumenckiej, stanowiący istotny wyznacznik z punktu widzenia branży 
odzieżowej. Wskaźnik ten syntetycznie opisuje obecne tendencje w konsumpcji indywidualnej. 

Rysunek: Wskaźnik koniunktury konsumenckiej od 2011 do czerwca 2014  

  

Źródło: GUS. 

Od października 2012 roku wartość wskaźnika ufności konsumenckiej zwiększa się. W czerwcu 2014 roku wskaźnik ten wyniósł 

osiągnął poziom -15,4 i był o 16,7 p. proc. większy od wartości wskaźnika ufności konsumenckiej z października 2012 roku oraz 

o 12,5 p. proc. w porównaniu do stanu z czerwca 2013 roku. Na wzrost ten złożyły się przede wszystkim bardziej optymistyczne 
oceny dotyczące obecnej sytuacji ekonomicznej kraju, jak również obecnej sytuacji finansowej gospodarstw domowych.  
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Rysunek: Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym od 2011 roku do czerwca 2014 

Źródło: GUS. 

Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym ulegają systematycznej poprawie od początku 2013 roku. W styczniu 

2013 roku wartość wskaźnika kształtowała się na poziomie -17, a w czerwcu 2014 roku osiągnęła poziom 1,0, co oznacza wzrost 

o 18 p. proc. W okresie grudnia 2013 roku i stycznia 2014 roku nastąpił nieznaczny spadek wartości wskaźnika do wartości 

odpowiednio -8 i -6. W przypadku branży włókna, odzież i obuwie wartość wskaźnika klimatu koniunktury jest dużo wyższa 

od wartości od wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym ogółem, co powoduje, że nawet w przypadku 

pogorszania klimatu koniunktury w handlu branża ta podlega mniejszej recesji. Z kolei w przypadku polepszania się ogólnego 

klimatu koniunktury w handlu konsumenci zdecydowanie więcej kupują odzieży i obuwia niż innych dóbr kształtujących poziom 
wskaźnika koniunktury w handlu ogółem. 

 

Rysunek: Zmiana sprzedaży detalicznej r/r w cenach bieżących od początku 2011 do maja 2014  

Źródło: GUS. 

Po okresie zmniejszonej dynamiki wartości sprzedaży detalicznej w Polsce, trwającym od stycznia 2012 roku do grudnia 2012 roku, 

począwszy od lutego 2013 roku wartość sprzedaży detalicznej w Polsce powoli, ale systematycznie, wzrasta. 

Dynamika wzrostu sprzedaży w branży włókna odzież i obuwie pozostaje na wyższym poziomie niż dynamika wzrostu sprzedaży 

detalicznej ogółem. Dla porównania, średnia miesięczna zmiana sprzedaży detalicznej w handlu ogółem od lutego 2013 roku 
do maja 2014 roku wyniosła 3,5%, a w przypadku segmentu włókno, odzież, obuwie wartość ta sięgnęła aż 14,1%. 
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Ostanie publikowane dane informują, że maju 2014 roku dynamika wzrostu wartości sprzedaży detalicznej ogółem wyniosła 4,3%, 
natomiast w segmencie odzieżowym wyniosła aż 22,1%. 

 

Na poniższym rysunku zaprezentowano przeciętne miesięczne wydatki gospodarstw domowych na osobę w zł oraz procentowy 
udział wydatków na odzież i obuwie w wydatkach ogółem. 

Rysunek: Miesięczne wydatki gospodarstw domowych na 1 osobę w zł w latach 2007-2013 

Źródło: GUS. 

Historycznie w latach 2007-2013 udział wydatków na odzież i obuwie w wydatkach gospodarstw domowych ogółem był stabilny 

wynosił 4,9-5,7% przeciętnych wydatków na 1 osobę w gospodarstwie domowym. Wraz ze wzrostem wartości wydatków ogółem 

gospodarstw domowych rosła wartość wydatków na odzież i obuwie – w 2013 roku średnia roczna wartość wydatków przeciętnego 
Polaka na odzież i obuwie wyniosła 650 zł i była o 17% większa od wartości z 2007 roku, która wówczas wyniosła 554 zł. 

 

Na poniższym rysunku przedstawiono wartość rynku odzieżowego i obuwniczego w Polsce w latach 2007-2013 wraz z prognozą na 
lata 2014 i 2019. 

Rysunek: Wartość rynku odzieżowego i obuwniczego w Polsce w latach 2007-2013, prognoza dla lat 2014 i 2019 
(mld zł) 

Źródło: egospodarka.pl za PMR Publications; szacunek Emitenta na bazie inwestor.msp.gov.pl za PMR Publications. 
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Do 2008 roku wartość rynku odzieży i obuwia w Polsce rosła dynamicznie, osiągając wartość ok. 26,8 mld zł. Wartość rynku odzieży 

i obuwia w Polsce w 2009 roku wyniosła 26,6 mld zł i była zbliżona do wartości osiągniętej w roku poprzednim (26,8 mld zł). 

W porównaniu z 2008 rokiem oznacza to znaczące spowolnienie dynamiki wzrostu rynku (w 2008 roku wartość rynku wzrosła 

o ok. 11% w stosunku do 2007 roku), co było związane w głównej mierze ze spowolnieniem gospodarczym, z jakim Polska miała 

do czynienia w 2009 roku. Podobna sytuacja miała miejsce w 2012 roku, kiedy to wartość rynku odzieży i obuwia była na nieco 

niższym poziomie niż w roku 2010. Przyczynami spowolnienia na rynku odzieży i obuwia są najczęściej: osłabienie kursu PLN 

względem EUR (co powoduje wzrost kosztów produkcji w krajach azjatyckich oraz wzrost kosztów czynszów denominowanych 

w EUR), spadek popytu związany z pogorszeniem nastrojów konsumenckich, problemy finansowe podmiotów finansujących 

działalność operacyjną za pomocą kredytów bankowych (co przekłada się na trudności w spłacie zadłużenia oraz pozyskiwaniu 
nowego długu). 

Perspektywy rozwoju branży odzieżowej w Polsce 

Na koniec 2013 roku wartość rynku odzieży i obuwia w Polsce wyniosła 6,9 mld euro, czyli około 29,0 mld zł. Analitycy PMR 

przewidują wzrost wartości rynku do powyżej 7 mld euro w roku 2014 i do powyżej 9 mld euro w roku 2019.  

Rynek odzieży i obuwia w Polsce jest w coraz lepszej kondycji. Przewiduje się, że w najbliższych latach będzie rosła nie tylko jego 

wartość, ale również uzyskiwane na nim marże.  

Według ankiet przeprowadzonych wśród przedsiębiorców branży odzieżowej w Polsce, segmenty odzieży mające największe 

szanse na dalszy rozwój to odzież codzienna ze średniej półki (43% wskazań), tania odzież dyskontowa (26% wskazań), odzież 
sportowa (19% wskazań) oraz odzież dziecięca (11% wskazań). 

Otoczenie konkurencyjne 

Rynek odzieży w Polsce charakteryzuje się wysokim stopniem konkurencji i dużym rozdrobnieniem. Na rynku funkcjonuje bardzo 

duża liczba podmiotów, w tym również mikroprzedsiębiorstwa o charakterze rodzinnym. Duże rozdrobnienie rynku wiąże się również 

z brakiem jednoznacznego lidera rynkowego. Według szacunków Zarządu największe przedsiębiorstwa nie przekraczają łącznie 
udziału rynkowego rzędu 10%. 

Segment odzieży dziecięcej stanowi jeden z największych segmentów rynku odzieżowego w Polsce. Jako konkurentów 

COCCODRILLO można określić wszystkie firmy prowadzące sprzedaż odzieży dziecięcej za pośrednictwem firmowych salonów 

sprzedaży. Według Zarządu Spółki główne marki konkurencyjne wobec Grupy (rozumiane jako marki o zbliżonym profilu działalnośc i 
lub o podobnej klienteli) to m.in.: Smyk, H&M, F&F, ReKids, Zara, 5-10-15, Wójcik. 

Główne przewagi konkurencyjne marki COCCODRILLO: 

 ugruntowana pozycja rynkowa i rozpoznawalna marka, 

 dogłębna znajomość specyfiki rynku odzieży dziecięcej, rozwinięta w ciągu ponad 20 lat działania na rynku, 

 wysoka jakość oferowanej odzieży, 

 sprzedaż w bardzo dobrych lokalizacjach w Polsce i za granicą poprzez sieć sklepów własnych oraz agencyjnych, 

 wysoka jakość obsługi – kolekcje COCCODRILLO oferowane są na nowoczesnej powierzchni handlowej w dużych, 
przestronnych salonach sprzedaży, 

 kompetentny i doświadczony zespół zaangażowany w projektowanie kolekcji odzieży, 

 dywersyfikacja sprzedaży (różne kanały dystrybucji), 

 bardzo dobra sytuacja finansowa Emitenta. 

W czasie, gdy detaliczni sprzedawcy odzieży zmagają się z wysokim czynszem i brakiem dobrej powierzchni komercyjnej, liczba 

sklepów internetowych rośnie – podała w maju 2013 roku firma PayU, specjalizująca się w płatnościach elektronicznych. Dotychczas 

istniało w Polsce 1,3 tys. sklepów odzieżowo-obuwniczych, a tylko dwie grupy sklepów - w kategorii Dom i Ogród (2,5 tys. sklepów) 

oraz Prezenty i Akcesoria (1,3 tys. sklepów) - były większe. PayU podkreśla jednak, że te liczby mogą się szybko zmienić, gdyż 

coraz więcej sprzedawców przenosi się do Internetu. Sprzedaż przez Internet jest popularna z wielu powodów, a jednym z nich jest 

lepsza ochrona konsumenta niż w sprzedaży tradycyjnej: klient może zwrócić towar w przeciągu 10 dni, otrzymując pełny zwrot 
płatności. Taka opcja wciąż zależy od indywidualnej polityki sklepów w tradycyjnych sklepach. 

W tym samym czasie duże polskie firmy odzieżowe przeprowadzają ekspansję na nowe zagraniczne rynki. Za przykład może 

posłużyć LPP, spółka notowana na GPW, do której należą takie marki jak Reserved, Cropp, House czy Mohito. Spółka posiada silną 

pozycję w Europie Centralnej i Wschodniej, a w tym roku zamierza otworzyć pierwsze sklepy Reserved w Niemczech, Chorwacji i na 

Bliskim Wschodzie. Ponadto, zarząd LPP zapowiedział pod koniec sierpnia rozpoczęcie programu franczyzowego w krajach 

arabskich, zaczynając od Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w których rynek odzieżowy jest wart około 15 mld dolarów, czyli dwa 

razy tyle, co rynek polski. Gdy LPP zwróciła się na wschód, kolejna duża polska notowana spółka CCC, która specjalizuje się 

w obuwiu, wybrała południe i zachód Europy. Sklepy CCC funkcjonują w takich krajach jak Czechy, Węgry, Rumunia i Chorwacja, 
a także Niemcy i Austria.  
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6.3. Czynniki nadzwyczajne 

W opinii Emitenta, w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, nie wystąpiły żadne czynniki nadzwyczajne mające 
wpływ na prowadzoną przez Grupę działalność podstawową oraz na rynki, na których funkcjonuje Grupa. 

Do istotnych czynników, które miały wpływ na działalność Grupy w latach objętych historycznymi informacjami finansowymi oraz 
w okresie od 01.01.2014 r. do dnia zatwierdzenia Prospektu, należy natomiast zaliczyć: 

 powstanie Grupy Kapitałowej Emitenta w sierpniu 2011 roku, co spowodowało przejęcie również nierentownych sklepów. 

Emitent w kolejnych latach przeprowadził restrukturyzację sieci sprzedaży, co powinno pozytywnie wpłynąć na wyniki 

finansowe Emitenta w latach następnych, 
 wzrost stawek VAT od roku 2012 (z 8% na 23%), który spowodował spadek obrotów w roku 2012. 

6.4. Podsumowanie podstawowych informacji dotyczących uzależnienia emitenta 

Uzależnienie od patentów lub licencji 

Działalność Emitenta nie wymaga zezwoleń, patentów i licencji, których brak uniemożliwiłby mu prowadzenie działalności 

gospodarczej lub wpływał na rentowność. 

Emitent posiada licencje na użytkowanie oprogramowania komputerowego. 

Uzależnienie od umów przemysłowych, handlowych lub finansowych 

W ocenie Emitenta w jego działalności nie występują uzależnienia Emitenta od konkretnych umów przemysłowych i handlowych. 

Emitent jest stroną umów kredytowych z BRE Bank Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. oraz z Kredyt Bankiem S.A., szczegółowo 

opisanych w części III pkt 22 niniejszego Prospektu, które są źródłem wspomagającym finansowanie jego działalności. Dodatkowo, 

w części III pkt 22 niniejszego Prospektu, została opisana umowa leasingu zwrotnego dotyczącego nieruchomości, na której 

znajduje się siedziba i magazyny Emitenta. Wypowiedzenie lub rozwiązanie tych umów będzie powodować konieczność uzyskania 
przez Emitenta nowych źródeł finansowania, co w dłuższej perspektywie może mieć wpływ na osiągane wyniki finansowe. 

Uzależnienie od nowych procesów produkcyjnych 

Emitent nie jest uzależniony od nowych procesów produkcyjnych.  

6.5. Założenia oświadczeń emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej 

Dane statystyczne zawarte w Prospekcie, obejmują dane pochodzące z publiczne dostępnych źródeł informacji o różnym stopniu 

wiarygodności. W szczególności, dane ekonomiczne dotyczące Polski pochodzą od organów administracji publicznej, Głównego 
Urzędu Statystycznego, Narodowego Banku Polskiego oraz Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. 

Emitent, oceniając rynek, na którym prowadzi działalność, oraz swoją pozycję konkurencyjną, opiera się przede wszystkim 
na doświadczeniu Zarządu oraz następujących źródłach informacji: 

 PMR Publications, raport "Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce 2013. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 

2013-2015" – lipiec 2013, 
 Publikacje redakcji ekonomicznej PAP. 

7. Struktura organizacyjna 

7.1. Opis grupy, do której należy Emitent 

Emitent nie jest podmiotem zależnym od żadnego innego podmiotu i nie należy do żadnej grupy kapitałowej, poza tą, która sam 
tworzy. Opis grupy kapitałowej, którą tworzy Emitent znajduje się poniżej w części. III pkt 7.2 Prospektu. 

7.2. Wykaz istotnych podmiotów zależnych emitenta 

Poniższe spółki zależne (spółki sklepowe) Emitenta tworzą sieć detaliczną sklepów własnych Emitenta, poprzez którą, obok sieci 
agencyjnej, odbywa się zasadnicza część dystrybucji produktów Emitenta 

Sieć detalicznych sklepów własnych Spółki prowadzona jest poprzez tzw. spółki sklepowe. Sieć sklepów własnych Spółki 
zorganizowana jest w formie następujących spółek zależnych, w których Spółka posiada 100% udziałów: 

Emitent posiada 100% udziałów w następujących spółkach: 

 Coccodrillo Concepts Sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 

 Smart Investment Group Sp. z o. o. Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 

 Drussis Sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 

 MT Power Sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 

 Glob Kiddy Sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 

 Vivo Kids Sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 

 CDRL Trade s.r.o. z siedzibą w Havirov – Podlesi, Czechy, 

 Coccodrillo Kids’ Fashion s.r.l. z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia. 
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Coccodrillo Concepts sp. z o.o. 

Siedziba:  Pianowo 

Adres:   ul. Kwiatowa 2; Pianowo 64-000 Kościan 

REGON:   301132214 

NIP:   6981803798 

KRS:   0000331184 

Data wpisu do KRS: 25 czerwca 2009 roku 

Udział w kapitale:   100% 

Udziały w Spółce zostały nabyte przez Emitenta dnia 1 sierpnia 2011 roku od Labarca Limited, Nikozja, Cypr. 

Spółka prowadzi działalności polegającą na tworzeniu i utrzymywaniu sklepów prowadzących sprzedaż wyrobów pod marką 
COCCODRILLO  oraz innego asortymentu oferowanego przez Emitenta.  

Kapitał zakładowy spółki Coccodrillo Concepts Sp. z o.o. wynosi 6.000.000,00 zł i dzieli się na 1.600 udziałów. 

Spółkę Coccodrillo Concepts Sp. z o.o. łączy z Emitentem umowa agencyjna, umowa na wynajem powierzchni biurowych i umowa 
dotycząca prac magazynowych oraz umowa najmu mebli sklepowych, stanowiących wyposażenie placówek handlowych.  

Zarząd spółki Coccodrillo Concepts Sp. z o.o. jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu jest Pani Ewa Matuszak. Prokurentem 
samoistnym jest Pan Mieczysław Andersz. 

 

Smart Investment Group sp. z o.o. 

Siedziba:  Pianowo 

Adres:   ul. Kwiatowa 2; Pianowo 64-000 Kościan 

REGON:   301553909 

NIP:   6981822666 

KRS:   0000366366 

Data wpisu do KRS: 28 września 2010 roku 

Udział w kapitale:   100% 

Udziały w Spółce zostały nabyte przez Emitenta dnia 1 sierpnia 2011 roku od Bonnetico Limited, Nikozja, Cypr. Spółka prowadzi 

działalności polegającą na tworzeniu i utrzymywaniu sklepów prowadzących sprzedaż wyrobów pod marką COCCODRILLO oraz 
innego asortymentu oferowanego przez Emitenta. 

Kapitał zakładowy spółki Smart Investment Group Sp. z o.o. wynosi 5.000.000,00 zł i dzieli się na 1.000 udziałów po 5.000,00 zł 
każdy. 

Spółkę Smart Investment Group Sp. z o.o. łączy ze Spółką standardowa umowa agencyjna, umowa na wynajem powierzchni 

biurowych i umowa dotycząca prac magazynowych oraz umowa najmu mebli sklepowych, stanowiących wyposażenie placówek 
handlowych 

Zarząd spółki Smart Investment Group Sp. z o.o. jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu jest Pan Mieczysław Andersz. Prokurentem 
w spółce jest Pani Agnieszka Nowak (prokura oddzielna). 

 

Drussis sp. z o.o. 

Siedziba:  Pianowo 

Adres:   ul. Kwiatowa 2; Pianowo 64-000 Kościan 

REGON:   410072203 

NIP:   6980006717 

KRS:   0000375021 

Data wpisu do KRS: 5 stycznia 2011 roku 

Udział w kapitale:   100% 

Udziały w Spółce zostały nabyte przez Emitenta dnia 1 sierpnia 2011 roku od Smart Investment Group sp. z o. o. Spółka prowadzi 

działalności polegającą na tworzeniu i utrzymywaniu sklepów prowadzących sprzedaż wyrobów pod marką COCCODRILLO oraz 
innego asortymentu oferowanego przez Emitenta.  

Kapitał zakładowy spółki Drussis Sp. z o.o. wynosi 2.300.000,00 zł i dzieli się na 23.000 udziałów po 100,00 zł każdy. 
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Spółkę Drussis Sp. z o.o. łączy ze Spółką standardowa umowa agencyjna umowa na wynajem powierzchni biurowych oraz umowa 
najmu mebli sklepowych, stanowiących wyposażenie placówek handlowych. 

Zarząd spółki Drussis Sp. z o.o. jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu jest Pan Mieczysław Andersz. Prokurentem samoistnym jest 
Pan Marek Dworczak – Prezes Zarządu Emitenta. 

 

MT Power sp. z o.o. 

Siedziba:  Pianowo 

Adres:   ul. Kwiatowa 2; Pianowo 64-000 Kościan 

REGON:   121139187 

NIP:   6772348226 

KRS:   0000347026 

Data wpisu do KRS: 21 stycznia 2010 roku 

Udział w kapitale:   100% 

Udziały w spółce MT Power Sp. z o.o. zostały nabyte w dniu 1 sierpnia 2011 roku od Smart Investment Group sp. z o. o w celu 
prowadzenia działalności polegającej na tworzeniu i utrzymywaniu sklepów prowadzących sprzedaż wyrobów pod marką 
COCCODRILLO oraz innego asortymentu oferowanego przez Spółkę.  

Kapitał zakładowy MT Power Sp. z o.o. wynosi 1.600.000,00 zł i dzieli się na 32.000 udziałów po 50,00 zł każdy. 

Spółkę MT Power Sp. z o.o. łączy ze Spółką standardowa umowa agencyjna, umowa na wynajem powierzchni biurowych i umowa 
dotycząca prac magazynowych oraz umowa najmu mebli sklepowych, stanowiących wyposażenie placówek handlowych. 

Zarząd spółki MT Power Sp. z o.o. jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu jest Pan Mieczysław Andersz. Prokurentem samoistnym 
jest Pan Marek Dworczak – Prezes Zarządu Emitenta. 

 

Glob Kiddy sp. z o.o. 

Siedziba:  Pianowo 

Adres:   ul. Kwiatowa 2; Pianowo 64-000 Kościan 

REGON:   301911668 

NIP:   6981832966 

KRS:   0000395865 

Data wpisu do KRS: 13 września 2011 roku 

Udział w kapitale:   100% 

Emitent założył spółkę dnia 22 sierpnia 2011 roku. Kapitał zakładowy spółki Glob Kiddy Sp. z o.o. wynosi 800.000,00 zł i dzieli się na 
16.000 udziałów po 50,00 zł każdy.  

Spółkę Glob Kiddy Sp. z o.o. łączy ze Spółką standardowa umowa agencyjna, umowa na wynajem powierzchni biurowych i umowa 
dotycząca prac magazynowych oraz umowa najmu mebli sklepowych, stanowiących wyposażenie placówek handlowych. 

Zarząd spółki Glob Kiddy. z o.o. jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu jest Pan Mieczysław Andersz. Marek Dworczak oraz 
Tomasz Przybyła są prokurentami samoistnymi tej Spółki. 

 

Vivo Kids sp. z o.o. 

Siedziba:  Pianowo 

Adres:   ul. Kwiatowa 2; Pianowo 64-000 Kościan 

REGON:   302282051 

NIP:   6981835924 

KRS:   0000440939 

Data wpisu do KRS: 22 listopad 2012 roku 

Udział w kapitale:   100% 

15 maja 2013 roku 2013 roku Prezes Zarządu Emitenta- Pan Marek Dworczak oraz Wiceprezes Zarządu Emitenta – Pan Tomasz 

Przybyła sprzedali na rzecz Emitenta wszystkie posiadane przez siebie udziały w spółce Vivo Kids sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie. 

Prezes Zarządu Emitenta- Pan Marek Dworczak sprzedał 150 udziałów o łącznej wartości nominalnej 75.000,00 zł za 75.000,00 zł. 
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Wiceprezes Zarządu Emitenta- Pan Tomasz Przybyła sprzedał 150 udziałów o łącznej wartości nominalnej 75.000,00 zł za 

75.000,00 zł. Udziały w spółce Vivo Kids Sp. z o.o. zostały nabyte przez Emitenta w celu prowadzenia sprzedaży internetowej 

produktów Emitent. Spółka rozpoczęła działalność w maju 2014. Na dzień zatwierdzenia Prospektu podstawowym przedmiotem jej 

działalności jest prowadzenie sprzedaży internetowej towarów zakupionych od Emitenta. Spółkę Vivo Kids Sp. z o.o. łączy z 

Emitentem standardowa umowa agencyjna oraz umowa na najem biura i powierzchni magazynowej.  

Kapitał zakładowy spółki Vivo Kids Sp. z o.o. wynosi 150.000,00 zł i dzieli się na 300 udziałów po 500,00 zł każdy.  

Zarząd spółki Vivo Kids Sp. z o.o. jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu jest Pan Mieczysław Andersz.  

 

CDRL Trade spol. s.r.o. 

Siedziba:   Havirov 

Adres:    E. Krasnohorske 1298/4736 01 Havirov – Podlesi, Republika Czeska 

Zarejestrowana pod nr: 28578511 w Sądzie Okręgowym w Ostrawie (Krajský soud v Ostravě) 

Data wpisu do rejestru:   3 marca 2009 roku  

Udział w kapitale:    100% 

Udziały w Spółce zostały nabyte przez Emitenta dnia 1 sierpnia 2011 roku od Pani Agnieszki Nowak oraz Labarca Limited, Nikozja, 

Cypr. Spółka CDRL Trade spol. s.r.o. prowadzi działalność polegającą na tworzeniu i utrzymywaniu sklepów prowadzących 

sprzedaż wyrobów pod marką COCCODRILLO  oraz innego asortymentu oferowanego przez Emitenta a także prowadzi sprzedaż 
hurtową na terenie Czech.  

Spółkę CDRL Trade s.r.o. nie łączy z Emitentem umowa agencyjna. Emitent sprzedaje spółce CDRL Trade s.r.o. towary jak innym 

klientom hurtowym z rabatem zastępującym prowizję. Spółka ta nabywa od Emitenta meble sklepowe służące do wyposażania 

placówek. CDRL Trade s.r.o. zawiera z innymi podmiotami, nie wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Emitenta umowy najmu 
powierzchni sklepowych, umowy o pracę z pracownikami oraz inne umowy niezbędne do prowadzenia działalności. 

 

Coccodrillo Kids’ Fashion s.r.l.  

Siedziba:   Bukareszt 

Adres:    Strada Fântânica 38, Sectorul 2, Bukareszt, Rumunia 

Zarejestrowana pod nr: 30413416 przez Krajowe Biuro Rejestru Handlowego prowadzone przez Sąd w Bukareszcie 
(Oficiul National Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti) 

Data wpisu do rejestru:   16 lipca 2012 roku 

Udział w kapitale:    100% 

W celu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rumunii, dnia 14 czerwca 2012 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę 
w sprawie utworzenia spółki Coccodrillo Kids’ Fashion s.r.l. Emitent pozostaje jedynym udziałowcem tej spółki. 

Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż hurtowa towarów konsumpcyjnych, w tym odzieży i obuwia, sprzedaż detaliczna 

odzieży w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach oraz 
sprzedaż detaliczna za pośrednictwem domów wysyłkowych lub poprzez Internet. 

Spółka została zarejestrowana dnia 16 lipca 2012 roku. 

8. Środki trwałe 

8.1. Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez 

emitenta rzeczowych aktywów trwałych 

Grupa Kapitałowa Emitenta wypełnia obowiązki z zakresu przepisów ochrony środowiska naturalnego. W ocenie Emitenta kwestie 

związane z ochroną środowiska nie mają istotnego znaczenia dla działalności Grupy i jej sytuacji finansowej, jak również nie 
wywierają istotnego wpływu na wykorzystywanie przez Grupę rzeczowych aktywów trwałych. 

9. Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Emitenta 

9.1. Sytuacja finansowa 

Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Grupy Kapitałowej został sporządzony na podstawie skonsolidowanych rocznych 

sprawozdań finansowych za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2011 roku, 31 grudnia 2012 roku i 31 grudnia 2013 roku, które 

zostały sporządzone dla potrzeb niniejszego Prospektu według standardów MSSF i zostały poddane badaniu przez biegłego 

rewidenta oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierającego dane finansowe za okres od 
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1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku poprzedniego, 
sporządzonego według standardów MSSF, które podlegało przeglądowi przez biegłego rewidenta. 

Tabela: Wybrane pozycje rachunku zysków i strat z rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz 
śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (tys. zł) 

Wyszczególnienie I poł. 2014 I poł. 2013 2013 2012 2011 

A. Działalność kontynuowana    
  

I. Przychody ze sprzedaży 71 715 65 426 148 719 115 441 119 784 

1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług 340 209 580 490 183 

2. Przychody ze sprzedaży ze sprzedaży towarów i materiałów 71 374 65 218 148 138 114 951 119 601 

3. Koszt wytworzenia na własne potrzeby 0 0 0  0 0 

4. Zmiana stanu produktów 0 0 0 0 0 

II. Koszty działalności operacyjnej 62 300 62 479 138 876 110 642 111 953 

1. Amortyzacja 1 273 1 278 2 512 2 751 2 180 

2. Zużycie materiałów i energii 1 090 1 017 2 094 1 855 1 734 

3. Usługi obce 18 988 17 234 37 943 30 654 32 692 

4. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 7 961 8 113 16 770 15 429 10 357 

5. Pozostałe koszty rodzajowe 382 345 989 794 1 157 

6. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 32 606 34 493 78 567 59 158 63 833 

III. Zysk (strata) na sprzedaży 9 415 2 947 9 843 4 799 7 831 

1. Pozostałe przychody operacyjne 1 855 671 1 313 1 257 2 326 

2. Pozostałe koszty operacyjne 2 880 1 982 3 493 1 508 2 681 

IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 390 1 636 7 663 4 548 7 475 

1. Przychody finansowe 654 404 43 3 290 712 

2. Koszty finansowe 1 402 2 245 3 466 2 672 7 094 

V. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 7 642 -206 4 239 5 167 1 093 

1. Nadwyżka udziału w wartości godziwej netto nabytych aktywów i 
zobowiązań nad kosztem przejęcia 

0 0 0  0 0 

2. Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych rozliczanych 
metodą praw własności 

0 0 0  0  0 

VI. Zysk (strata) brutto 7 642 -206 4 239 5 167 1 093 

1. Podatek dochodowy 1 572 544 1 206 1 502 815 

VII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 6 069 -750 3 034 3 665 278 

B. Działalność zaniechana 0 0 0 0 0 

I. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 0 0  0  0 

C. Zysk (strata) netto za dany okres, w tym 6 069 -750 3 034 3 665 278 

1. Przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 6 069 -750 3 034 3 665 278 

2. Przypadający na udziałowców niekontrolujących 0 0 0  0  0 

Źródło: Historyczne informacje finansowe (zbadane przez biegłego rewidenta), śródroczne informacje finansowe (poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta)  

Tabela: Zysk netto na jedną akcję z rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz śródrocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego (tys. zł) 

Wyszczególnienie I poł. 2014 I poł. 2013 2013 2012 2011 

Zysk (strata) netto za dany okres, w tym 6 069 -750 3 034 3 665 278 

1. Przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 6 069 -750 3 034 3 665 278 

2. Przypadający na udziałowców niekontrolujących 0 0 0  0  0 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych w sztukach 5 054 000 5 054 000 5 054 000 5 054 000 5 054 000 

Zysk (strata) netto za dany okres przypadający na jedną akcję w zł 1,20 -0,15 0,60  0,73 0,06 

Źródło: Historyczne informacje finansowe (zbadane przez biegłego rewidenta), śródroczne informacje finansowe (poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta)  
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Tabela: Wartość dywidendy na jedną akcję z rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych (tys. zł) 

Wyszczególnienie 2013 2012 2011 

Podział zysku za rok poprzedni (dywidenda) 0 0 3 600 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych w sztukach 5 054 000 5 054 000 5 054 000 

Dywidenda przypadająca na jedną akcję w zł 0,00 0,00 0,71 

Źródło: Historyczne informacje finansowe (zbadane przez biegłego rewidenta) 

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej obejmują głównie przychody ze sprzedaży towarów, co wynika z prowadzonej przez 

Grupę CDRL działalności – handlu towarami pod marką własną COCCODRILLO. Ponadto, Grupa uzyskuje niewielkie przychody ze 
sprzedaży usług spedycyjnych i transportowych oraz pobiera prowizje za świadczone usługi sprzedaży.  

W 2011 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 119 784 tys. zł, rok później wartość ta osiągnęła poziom 115 441 

tys. zł. Spadek obrotów w 2012 roku o 3,6% był m.in. skutkiem zmiany stawki VAT z 8% na 23%. W roku 2013 przychody Grupy 

wyniosły 148 719 tys. zł, co stanowiło wzrost względem analogicznego okresu roku poprzedniego o 28,8% i było efektem 

prowadzonej ekspansji zagranicznej i otwierania kolejnych sklepów własnych i agencyjnych na terenie kraju. Zwiększanie sieci 

sprzedaży miało również pozytywny wpływ na obroty Grupy w I poł. 2014 roku, kiedy to przychody wyniosły 71 715 tys. zł i były 
o 9,6% większe od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego. 

Na koszty działalności operacyjnej Grupy CDRL składają się przede wszystkim wartości sprzedanych towarów i materiałów. W 2011  

roku wartość sprzedanych towarów i materiałów wyniosła 63 833 tys. zł, co stanowiło 53,4% wartości przychodów uzyskanych ze 

sprzedaży towarów i materiałów. W 2012 roku wartość sprzedanych towarów i materiałów osiągnęła poziom 59 158 tys. zł, co 

odpowiadało 51,5% wartości uzyskanych w omawianym okresie przychodów ze sprzedaży i materiałów. W 2013 roku wartość 

sprzedanych towarów i materiałów wyniosła 78 567 tys. zł, co było równe 53,0% wartości obrotów ze sprzedaży towarów 

i materiałów z tego okresu. W I poł. 2014 roku wartość sprzedanych towarów i materiałów wyniosła 32 606 tys. zł, co stanowiło 

45,7% wartości przychodów uzyskanych ze sprzedaży towarów i materiałów. Zmniejszenie się udziału wartości sprzedanych 

towarów i materiałów w przychodach ze sprzedaży towarów i materiałów w I poł. 2014 roku było efektem prowadzonego przez 

Grupę procesu optymalizacji kosztów, w tym renegocjacji umów z dostawcami i zmiany struktury zakupów na rzecz dostawców 
o niższych obciążeniach celnych, a także pozytywnego wpływu kursu walut. 

Drugim największym pod względem wartości kosztem działalności operacyjnej Grupy są usługi obce, które obejmują głównie 

wynajem powierzchni sklepowych, prowizje za sprzedaż dla agentów oraz usługi związane z transportem towarów. W roku 2011 

koszty usług obcych wyniosły 32 692 tys. zł. Rok później koszty te zmniejszyły się nieznacznie o 6,2% i wyniósł 30 654 tys. zł. 

W roku 2013 koszty usług obcych sięgnęły 37 943 tys. zł, co stanowiło wzrost o 23,8% względem roku poprzedniego i było efektem 

wzrostu obrotów Grupy Kapitałowej, który skutkował większymi kosztami transportu i wzrostem prowizji dla agentów. W I poł. 2014 

roku koszty usług obcych wyniosły 18 988 tys. zł i stanowiły 26,5% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy, co było zbliżone do 

relatywnego poziomu kosztów usług obcych poniesionych w I poł. 2013 roku, kiedy stanowiły one 26,3% wartości uzyskanych w tym 
okresie obrotów.  

Kolejnym istotnym kosztem działalności operacyjnej Grupy są wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, które w roku 

2011 wyniosły 10 357 tys. zł, a rok później 15 429 tys. zł. Wzrost w 2012 roku o 49,0% spowodowany był faktem konsolidacji 

sprawozdań od sierpnia 2011, w związku z czym wynagrodzenia w 2011 obejmują tylko okres od s ierpnia do grudnia, natomiast 

w roku 2012 są wykazane wynagrodzenia za cały rok. W roku 2013 koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników sięgnęły 

16 770 tys. zł i były o 8,7% większe od kosztów poniesionych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost ten wynikał ze 

wzrostu liczby pracowników w sklepach o ok. 5% w spółkach zależnych oraz ze wzrostu wynagrodzeń minimalnych. W I poł. 2014 

roku koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 7 961 tys. zł i były na porównywalnym poziomie do kosztów 
poniesionych w I poł. 2013 roku, kiedy osiągnęły poziom 8 113 tys. zł. 

Wartość kosztów operacyjnych łącznie w kolejnych latach 2011-2013 wyniosła odpowiednio 111 953 tys. zł, 110 642 tys. zł oraz 

136 876 tys. zł, co przełożyło się na uzyskanie przez Grupę zysku na sprzedaży w kwotach odpowiednio 7 831 tys. zł, 4 799 tys. zł 

oraz 9 843 tys. zł. Spadek zysku na sprzedaży w roku 2012 względem roku 2011 był efektem uzyskania nieco niższych przychodów 

przy jednoczesnym poniesieniu większych kosztów związanych z wynagrodzeniami i świadczeniami na rzecz pracowników. Wzrost 

zysku na sprzedaży w roku 2013 względem roku 2012 wynikał z wypracowania przez Grupę większych o 28,8% obrotów przy 

kosztach operacyjnych większych o 25,5%. W I poł. 2014 roku wartość kosztów operacyjnych wyniosła 62 300 tys. zł, podczas gdy 

w I poł. 2013 roku koszty operacyjne osiągnęły poziom 62 479 tys. zł. W efekcie, w I poł. 2014 roku marża na sprzedaży wyniosła 

13,1% i była o 8,6 p.p. większa od marży na sprzedaży uzyskanej w I poł. 2013 roku, co było związane z uzyskaniem większych 
przychodów ze sprzedaży przy jednocześnie zmniejszeniu się wartości sprzedanych towarów i materiałów.  

W 2011 roku pozostałe przychody operacyjne wyniosły 2 326 tys. zł i obejmowały przede wszystkim zysk ze zbycia niefinansowych 

aktywów trwałych (668 tys. zł), rozwiązanie odpisu aktualizującego zapasy (486 tys. zł), przychody z tytułu wynajmu (243 tys. zł) 

oraz przychody z tytułu refaktur (230 tys. zł). W 2012 roku pozostałe przychody operacyjne osiągnęły poziom 1 257 tys. zł. Na 

wartość tę złożyły się m.in. różnice inwentaryzacyjne (373 tys. zł), przychody z tytułu refaktur (290 tys. zł) oraz dotacje (126 tys. zł). 

W 2013 roku pozostałe przychody operacyjne wyniosły 1 313 tys. zł – do najistotniejszych pozycji należały przychody z tytułu 
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refaktur (505 tys. zł), różnice inwentaryzacyjne (269 tys. zł) oraz rozwiązanie odpisu aktualizującego zapasy (100 tys. zł). W I poł. 

2014 roku pozostałe przychody operacyjne osiągnęły poziom wyniosły 1 855 tys. zł, podczas gdy w I poł. 2013 roku wyniosły 671 
tys. zł. 

W 2011 pozostałe koszty operacyjne wyniosły 2 681 tys. zł i obejmowały m.in. odpisy aktualizujące należności (248 tys. zł), różnice 

inwentaryzacyjne (236 tys. zł), koszty z tytułu refaktur (211 tys. zł). Ponadto, w 2011 dokonano testu na utratę wartości firmy, 

co przełożyło się na powiększenie pozostałych kosztów operacyjnych o kwotę 1 421 tys. zł. W 2012 roku pozostałe koszty osiągnęły 

wartość 1 508 tys. zł. Na kwotę tę złożyły się m.in. odpisy aktualizujące należności (130 tys. zł), różnice inwentaryzacyjne (398 tys. 

zł) oraz koszty z tytułu refaktur (480 tys. zł). W 2013 roku wartość pozostałych kosztów operacyjnych wyniosła 3 493 tys. zł – do 

najistotniejszych pozycji należały odpisy aktualizujące należności (2 125 tys. zł), różnice inwentaryzacyjne (532 tys. zł) oraz koszty 

z tytułu refaktur (362 tys. zł). W I poł. 2014 roku pozostałe koszty operacyjne wyniosły 2 880 tys. zł, podczas gdy w I poł. 2013 roku 
osiągnęły poziom 1 982 tys. zł. 

Łącznie wynik na pozostałej działalności operacyjnej Grupy CDRL w kolejnych latach 2011-2013 wyniósł odpowiednio -355 tys. zł, -

251 tys. zł oraz -2 180 tys. zł, co przełożyło się na uzyskanie przez Grupę zysku na działalności operacyjnej odpowiednio o wartości 

7 475 tys. zł, 4 548 tys. zł oraz 7 663 tys. zł. W I poł. 2014 roku wynik na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł -1 025 tys. zł i 

ukształtował zysk na działalności operacyjnej na poziomie 8 390 tys. zł. W I poł 2013 roku zysk na działalności operacyjnej sięgnął 
1 636 tys. zł, co było efektem poniesienia straty na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 1 311 tys. zł. 

Przychody finansowe Grupy CDRL w roku 2011 wyniosły 712 tys. zł i objęły m.in. aktualizację wartości inwestycji (211 tys. zł) oraz 

zysk ze zbycia inwestycji (488 tys. zł). W 2012 roku przychody finansowe Grupy osiągnęły poziom 3 290 tys. zł. Na wartość tę 

największy wpływ miały nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi (2 949 tys. zł) oraz zysk ze zbycia inwestycji (247 tys. 

zł). W 2013 roku przychody finansowe Grupy CDRL były nieznaczne i wyniosły 43 tys. zł. W I poł. 2014 roku przychody finansowe  
Grupy wyniosły 654 tys. zł, podczas gdy w I poł. 2013 roku osiągnęły poziom 404 tys. zł. 

Koszty finansowe Grupy CDRL w roku 2011 wyniosły 7 094 tys. zł i objęły m.in. nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad 

dodatnimi (5 652 tys. zł), odsetki z tytułu kredytów, leasingu finansowego, obligacji, faktoring i pozostałe odsetki (1 426 tys. zł). 

W roku 2012 koszty finansowe Grupy osiągnęły poziom 2 672 tys. zł. Na wartość tę złożyły się głównie odsetki z tytułu kredytów, 

leasingu finansowego, obligacji, faktoring i pozostałe odsetki (2 578 tys. zł). W 2013 roku koszty finansowe wyniosły 3 466 tys. zł, 

a do najistotniejszych pozycji należały odsetki z tytułu kredytów, leasingu finansowego, obligacji, faktoring i pozostałe odsetki (2 004 

tys. zł), aktualizacja wartości inwestycji (678 tys. zł) oraz nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi (687 tys. zł). W I poł. 

2014 roku Grupa poniosła koszty finansowe w łącznej kwocie 1 402 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego 
wartość kosztów finansowych wyniosła 2 245 tys. zł. 

Łącznie wynik na działalności finansowej Grupy CDRL w kolejnych latach 2011-2013 wyniósł odpowiednio -6 382 tys. zł, 618 tys. zł 

oraz -3 423 tys. zł, co przełożyło się na uzyskanie przez Grupę zysku brutto o wartości odpowiednio 1 093 tys. zł, 5 167 tys. zł oraz 

4 239 tys. zł. Niski w porównaniu do zysku z działalności operacyjnej zysk brutto Grupy w 2011 był efektem znacznej nadwyżki 

ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi. Z kolei w 2012 roku Grupa uzyskała zysk brutto wyższy od zysku z działalności 

operacyjnej dzięki nadwyżce dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi. W roku 2013 zysk brutto był niższy od zysku z działalności 

operacyjnej o 3 424 tys. zł, co było efektem poniesienia kosztów odsetkowych przez Grupę. W I poł. 2014 roku wynik na działalności 

finansowej Grupy wyniósł -748 tys. zł i ukształtował zysk brutto na poziomie 7 642 tys. zł. W analogicznym okresie roku 2013 wynik 

na działalności finansowej osiągnął poziom -1 841 tys. zł, co przełożyło się na uzyskanie przez Grupę straty brutto na poziomie 206 
tys. zł. 

Podatek dochodowy Grupy CDRL w kolejnych latach 2011-2013 wynosił odpowiednio 815 tys. zł, 1 502 tys. zł oraz 1 206 tys. zł 

i ukształtował zysk netto Grupy na poziome odpowiednio 278 tys. zł, 3 665 tys. zł oraz 3 034 tys. zł. W I poł. 2014 roku podatek 

dochodowy wyniósł 1 572 tys. zł, co przełożyło się na uzyskanie przez Grupę zysku netto na poziomie 6 069 tys. zł. W I poł. 2013 
roku podatek wyniósł 544 tys. zł, a strata netto osiągnęła poziom 750 tys. zł. 

Tabela: Wybrane pozycje bilansowe z rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz śródrocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego – aktywa (tys. zł) 

Wyszczególnienie 30.06.2014 30.06.2013 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

A. Aktywa trwałe 26 658 28 401 28 025 27 223 29 246 

1. Wartość firmy  866 866 866 862 862 

2. Pozostałe wartości niematerialne 467 409 372 326 360 

3. Rzeczowe aktywa trwałe 21 927 23 821 23 069 24 849 26 182 

4. Nieruchomości inwestycyjne 0 0 0 0 0 

5. Należności długoterminowe 1 903 1 989 2 171 0 0 

6. Aktywa finansowe 0 0 0 0 157 

7. Aktywa z tytułu podatku odroczonego 1 441 1 276 1 497 1 141 1 636 
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8. Inne rozliczenia międzyokresowe 54 40 49 45 50 

B. Aktywa obrotowe 57 607 56 052 50 805 58 907 57 367 

1. Zapasy 34 913 33 633 28 050 37 364 30 641 

2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 18 812 17 920 19 058 17 688 21 270 

3. Należności z tytułu podatku dochodowego 0 0 0 160 30 

4. Pochodne instrumenty finansowe 45 383 9 77 329 

5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 193 3 673 3 234 3 269 4 643 

6. Rozliczenia międzyokresowe 645 443 455 348 455 

C. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0 0 0 0 0 

AKTYWA OGÓŁEM 84 264 84 454 78 830 86 129 86 614 

Źródło: Historyczne informacje finansowe (zbadane przez biegłego rewidenta), śródroczne informacje finansowe (poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta)  

W strukturze aktywów Grupy Kapitałowej dominującą pozycję zajmują, z racji prowadzonego rodzaju działalności, aktywa obrotowe . 

Na koniec lat 2011-2013 aktywa obrotowe stanowiły odpowiednio 66,2%, 68,4% oraz 64,4% wartości sumy bilansowej Grupy CDRL. 
Na koniec I poł. 2014 roku aktywa obrotowe stanowiły 68,4% wartości aktywów ogółem.  

Wśród aktywów obrotowych dominującą pozycję zajmują zapasy –w całości będące towarami. Na koniec 2011 roku wartość 

zapasów wyniosła 30 641 tys. zł. Rok później wartość ta wzrosła do 37 367 tys. zł. Wzrost poziomu zapasów na koniec 2012 roku 

o 21,9% wynikał ze spadku obrotów w roku 2012. Na koniec 2013 roku wartość zapasów wyniosła 28 050 tys. zł i była o 24,9% 

mniejsza od wartości zapasów na koniec 2012 roku, co było skutkiem wyprzedaży towarów z sezonów poprzednich, działalnością 

i rozwojem sklepu internetowego oraz zwiększeniem poziomu obrotów w 2013 roku. Na koniec I poł. 2014 roku wartość zapasów 

wyniosła 34 913 tys. zł i była większa od wartości zapasów na koniec 2013 roku o 6 863 tys. zł, co było związane z sezonowym 

wzrostem wartości zapasów związanym z zatowarowaniem salonów sprzedaży kolekcjami na wiosnę-lato. Wartość zapasów na 

koniec I poł. 2014 roku była większa od wartości zapasów na koniec I poł. 2013 roku o 3,8%, co było efektem zwiększenia sieci 
sprzedaży.  

Drugą pod względem wartości pozycją aktywów obrotowych Grupy CDRL są należności z tytułu dostaw i  usług oraz pozostałe 

należności. Na koniec 2011 roku wartość tych należności wynosiła 21 270 tys. zł. Rok później wartość należności z tytułu dostaw 

i usług oraz pozostałych należności zmniejszyła się do 17 688 tys. zł. Spadek o 16,8% na koniec 2012 roku spowodowany był 

spadkiem obrotów w okresie. Na koniec 2013 roku wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności wyniosła 

19 058 tys. zł i była o 7,7% większa od wartości uzyskanej na koniec 2012, co było efektem zwiększenia w omawianym okresie 

obrotów Grupy, zwłaszcza poza granicami kraju. Na koniec I poł. 2014 roku wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałych należności wyniosła 18 812 tys. zł i była zbliżona do wartości z końca 2013 roku. Wartość należności z tytułu dostaw i 

usług oraz pozostałych należności na koniec I poł. 2014 była większa od wartości tych należności na koniec I poł. 2013 roku o  5,0%, 
co było efektem zwiększonych obrotów Grupy. 

Trzecią pod względem wartości pozycją aktywów obrotowych Grupy CDRL są środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Na koniec 2011 

roku wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wynosiła 4 643 tys. zł. Na koniec 2012 roku wartość ta zmniejszyła o 29,6% 

i osiągnęła poziom 3 269 tys. zł. Spadek wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wynikał przede wszystkim z uzyskania 

ujemnych przepływów pieniężnych na działalności finansowej. Na koniec 2013 roku wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 

wyniosła 3 234 tys. zł i była zbliżona do wartości z końca 2012 roku. Na koniec I poł. 2014 roku wartość środków pieniężnych była na 

podobnym poziomie co wartość środków pieniężnych na koniec 2013 roku i wyniosła 3 193 tys. zł. Szczegółowe informacje 
dotyczące przepływów środków pieniężnych w Grupie CDRL opisane zostały w pkt. 10.1 Części III Prospektu. 

Aktywa trwałe stanowiły na koniec lat 2011-2013 odpowiednio 33,8%, 31,6% oraz 35,6% sumy bilansowej Grupy CDRL. 
Na koniec I poł. 2014 roku aktywa trwałe stanowiły 31,6% wartości aktywów ogółem. 

Spośród aktywów trwałych dominującą pozycję zajmują rzeczowe aktywa trwałe, a wśród nich budynki i lokale, urządzenia 

techniczne i maszyny oraz inne środki trwałe, w tym m.in. meble, regały magazynowe, wytwornica pary ze stołem do prasowania, 

kasetony. Na koniec 2011 wartość rzeczowych aktywów trwałych wyniosła 26 182 tys. zł. Na koniec 2012 wartość ta zmniejszyła się 

do poziomu 24 849 tys. zł, co było efektem odpisów amortyzacyjnych. Na koniec 2013 roku wartość rzeczowych aktywów trwałych 

również uległa zmniejszeniu i wyniosła 23 069 tys. zł. Na koniec I poł. 2014 roku rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 21 927 tys. zł – 
spadek względem wartości z końca roku 2013 wynikał głównie z odpisów amortyzacyjnych.  

Istotną pozycją aktywów trwałych Grupy CDRL są również aktywa z tytułu podatku odroczonego, które na koniec lat 2011-2013 

wynosiły odpowiednio 1 636 tys. zł, 1 141 tys. zł oraz 1 497 tys. zł. Na koniec I poł. 2014 roku wartość aktywów z tytułu podatku 
odroczonego wyniosła 1 441 tys. zł. 

Do aktywów trwałych Grupy CDRL należy także wartość firmy, która na koniec lat 2011 i 2012 wynosiła 862 tys. zł, a na koniec 2013 
roku oraz I poł. 2014 roku była w kwocie 866 tys. zł i w całości dotyczyła firmy Coccodrillo Concepts sp. z o.o.. 
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Ponadto, Grupa CDRL posiadała należności długoterminowe w wysokości 2 171 tys. zł na koniec 2013 roku oraz o wartości 1 903 

tys. zł na koniec I poł. 2014 roku – w całości były to zapłacone kaucje, które dotyczyły umów najmu powierzchni sklepowych w 
centrach handlowych. 

Tabela: Wybrane pozycje bilansowe z rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz śródrocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego  – pasywa (tys. zł) 

Wyszczególnienie 30.06.2014 30.06.2013 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

A. Kapitał własny 35 046 25 314 28 980 26 234 22 643 

 I. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego 35 046 25 314 28 980 26 234 22 643 

1. Kapitał akcyjny 2 527 2 527 2 527 2 527 2 527 

2. Akcje własne -200 -200 -200 0 0 

3. Pozostałe kapitały i zyski zatrzymane 32 859 23 007 26 790 23 756 20 092 

4. Różnice kursowe z przeliczenia -140 -21 -137 -49 23 

II. Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli 0 0 0 0 0 

B. Zobowiązania długoterminowe 14 236 24 892 14 563 24 914 26 845 

1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 0 0 0 0 0 

2. Rezerwy na inne zobowiązania 94 0 94 0 0 

3. Kredyty i pożyczki 0 7 0 13 0 

4. Dłużne papiery wartościowe 0 9 452 0 9 504 9 458 

5. Zobowiązania z tytułu leasingu 14 005 15 284 14 328 15 241 17 387 

6. Pozostałe zobowiązania 1 0 0 0 0 

7. Rozliczenia międzyokresowe 137 148 142 156 0 

C. Zobowiązania krótkoterminowe 34 982 34 248 35 287 34 982 37 126 

1. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 370 19 186 26 25 

2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 19 225 18 294 23 193 21 045 24 131 

3. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 1 097 41 182 0 0 

4. Kredyty i pożyczki 3 093 14 444 12 12 413 11 167 

5. Pochodne instrumenty finansowe 39 0 610 9 0 

6. Dłużne papiery wartościowe 9741 164 9 663 205 232 

7. Zobowiązania z tytułu leasingu 1 288 1 271 1 314 1 180 1 443 

8. Rozliczenia międzyokresowe 130 15 128 103 128 

D. Zobowiązania dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do 
sprzedaży 

0 0 0 0 0 

PASYWA OGÓŁEM 84 264 84 454 78 830 86 129 86 614 

Źródło: Historyczne informacje finansowe (zbadane przez biegłego rewidenta), śródroczne informacje finansowe (poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta)  

Wartość pasywów ogółem Grupy Kapitałowej na koniec lat 2011-2013 oraz na koniec I poł. 2014 roku utrzymywała się na stabilnym 

poziomie, przy czym wraz ze wzrostem poziomu kapitałów własnych zmniejszeniu ulegały zobowiązania Grupy. Nieco niższa 
wartość sumy bilansowej na koniec 2013 roku była pochodną spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 

Na kapitał własny Grupy CDRL składają się kapitał akcyjny, który na koniec lat 2011-2013 oraz na koniec I poł. 2014 roku wynosił 

2 527 tys. zł i dzielił się na 5 054 544 akcji o wartości 0,50 zł każda. Na kapitał własny Grupy CDRL składają się także pozostałe 

kapitały i zyski zatrzymane, które na koniec lat 2011-2013 wynosiły odpowiednio 20 092 tys. zł, 23 756 tys. zł oraz 26 790 tys. zł, 

a na koniec I poł. 2014 roku były w kwocie 32 859 tys. zł. Dodatkowo, kapitał własny Grupy obejmuje różnice kursowe z przeliczenia 
oraz akcje własne. 

Zobowiązania długoterminowe Grupy CDRL na koniec lat 2011-2013 stanowiły odpowiednio 31,0%, 28,9% oraz 18,5% sumy 
bilansowej Grupy. Na koniec I poł. 2014 roku zobowiązania długoterminowe stanowiły 16,9% wartości pasywów.  

Największą pod względem wartości pozycją zobowiązań długoterminowych są zobowiązania z tytułu leasingu, którym finansowane 

są m.in. budynek biurowo-magazynowy i grunt w Pianowie, wyposażenie sklepów (meble), niektóre pojazdy, maszyny i urządzenia 

oraz oprogramowanie i sprzęt IT. Na koniec kolejnych okresów sprawozdawczych wartość zobowiązań długoterminowych z tytułu 

leasingu malała i wynosiła 17 387 tys. zł na koniec 2011 roku, 15 241 tys. zł na koniec 2012 roku, 14 328 tys. zł na koniec 2013 roku 
oraz 14 005 tys. zł na koniec I poł. 2014 roku.  
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Drugą znaczącą pozycją wśród zobowiązań długoterminowych były w latach 2011 i 2012 dłużne papiery wartościowe – obligacje 

zwykłe na okaziciela z terminem wymagalności ustalonym na październik 2014 roku. Na koniec kolejnych lat 2011 i 2012 ww. 

zobowiązania wynosiły odpowiednio 9 458 tys. zł oraz 9 504 tys. zł. Na koniec roku 2013 zobowiązania z tytułu dłużnych papierów 

wartościowych, z uwagi na ich termin wykupu, zaklasyfikowane zostały do zobowiązań krótkoterminowych – tym samym 
zmniejszeniu uległ udział zobowiązań długoterminowych w sumie bilansowej Grupy Kapitałowej. 

Zobowiązania krótkoterminowe Grupy CDRL na koniec lat 2011-2013 stanowiły odpowiednio 42,9%, 40,6%, 44,8% sumy bilansowej 
Grupy. Na koniec I poł. 2014 roku zobowiązania krótkoterminowe Grupy CDRL stanowiły 41,5% wartości pasywów. 

Największą pod względem wartości pozycją zobowiązań krótkoterminowych Grupy są zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe zobowiązania, w skład których wchodzą zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i inne, 

zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, rezerwy na świadczenia pracownicze, zaliczki otrzymane na dostawy oraz inne zobowiązania. 

Na koniec 2011 roku zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania wyniosły 24 131 tys. zł. Rok później wartość 

ta spadła do 21 045 tys. zł, co było efektem zmniejszenia się zobowiązań z tytułu dostaw i usług (z 20 904 tys. zł na koniec 2011 do 

14 578 tys. zł na koniec 2012 roku) przy mniejszym wzroście pozostałych zobowiązań. Spadek zobowiązań z tytułu dostaw i usług 

wynikał z przeorganizowania systemu dostaw towarów. Z kolei wzrost pozostałych zobowiązań był przede wszystkim skutkiem 

wzrostu podatku VAT w wyniku podniesienia jego stawki podatkowej. Na koniec 2013 roku zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe zobowiązania osiągnęły wartość 23 193 tys. zł, co oznaczało wzrost względem analogicznego okresu roku poprzedniego o 

10,2%. Na koniec 2013 roku znacznemu zwiększeniu uległy zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wzrost z 14  578  tys. zł na koniec 

2012 roku do poziomu 18 133 tys. zł na koniec 2013 roku), co było efektem zwiększonej skali działalności i wygenerowania 

większych niż w 2012 roku obrotów. Ponadto, na koniec 2013 roku zmniejszeniu uległa wartość pozostałych zobowiązań, co było 

efektem obniżenia wartości podatku VAT na dzień bilansowy. Na koniec I poł. 2014 roku wartość zobowiązań z tytułu dostaw i us ług 

oraz pozostałych zobowiązań wyniosła 19 225 tys. zł, co oznaczało spadek względem wartości z końca 2013 roku o 17,1%. 
Względem końca I poł. 2013 roku wartość zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań wzrosła o 5,1%. 

Istotną pozycją zobowiązań krótkoterminowych Grupy CDRL w latach 2011 i 2012 były kredyty i pożyczki – głównie kredyty 

w rachunkach bieżących, kredyty obrotowe oraz kredyt w formie linii odnawialnej, którymi finansowana jest bieżąca działalność 

Grupy. Na koniec 2011 roku wartość zobowiązań Grupy z tytułu kredytów i pożyczek wynosiła 11 167 tys. zł. Rok później, wartość ta 

wzrosła o 11,2% do kwoty 12 413 tys. zł, co było efektem zwiększenia kredytów w rachunkach bieżących i obrotowych. Na koniec 

2013 roku wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosiła jedynie 12 tys. zł, co wynikało ze spłaty zadłużenia przez  
Grupę. Na koniec I poł. 2014 roku wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wzrosła do 3 093 tys. zł. 

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu obejmują opłaty z tytułu umów leasingowych płatne w okresie do 1 roku. Na koniec 

lat 2011-2013zobowiązania z tytułu leasingu wynosiły odpowiednio 1 443 tys. zł, 1 180 tys. zł oraz 1 314 tys. zł. Na koniec I poł. 

2014 roku krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu były na podobnym poziomie co na koniec 2013 roku i wyniosły 1 288 
tys. zł. 

Bieżące – płatne w okresie do 1 roku – zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji ujęte były w bieżących zobowiązaniach 

z tytułu dłużnych papierów wartościowych i na koniec lat 2011-2013 wynosiły odpowiednio 232 tys. zł, 205 tys. zł oraz 9 663 tys. zł. 

Wysoka wartość na koniec 2013 roku jest pochodną terminu wykupu obligacji, który przypada na październik 2014. Na koniec I poł. 

2014 roku wartość zobowiązań z tytułu obligacji wynosiła 9 741 tys. zł. Emitent planuje przeprowadzić w terminie wykup obligacji 

serii A, który nastąpi ze środków własnych Emitenta, na które będą składać się zgromadzone środki pieniężne oraz bieżące wpływy 
z działalności operacyjnej Emitenta. 

Pochodne instrumenty finansowe to w większości instrumenty walutowe (opcje, kontrakty forward). Na koniec lat 2011-2013 

zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych wynosiły odpowiednio 0 zł, 9 tys. zł oraz 610 tys. zł. Na koniec I poł. 2014 roku  
wartość zobowiązań z tytułu pochodnych instrumentów finansowych zmniejszyła się do 39 tys. zł 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe, które na koniec lat 2011-2013 wynosiły odpowiednio 25 tys. zł, 26 tys. zł, 186 tys. zł 

obejmowały głównie rezerwy na zwroty towarów i pozostałe rezerwy. Na koniec I poł. 2014 roku wartość pozostałych rezerw 
krótkoterminowych sięgnęła 370 tys. zł. 

Tabela: Wskaźniki efektywności działalności Grupy na podstawie wybranych danych ze skonsolidowanych 

rocznych sprawozdań finansowych oraz śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Wyszczególnienie I poł. 2014* 2013 2012 2011 

A. Wskaźniki płynności     

Wskaźnik płynności gotówkowej (wskaźnik płynności I stopnia) 0,1 0,1 0,1 0,1 

Wskaźnik płynności szybkiej (wskaźnik płynności II stopnia) 0,6 0,6 0,6 0,7 

Wskaźnik płynności bieżącej (wskaźnik płynności III stopnia) 1,6 1,4 1,7 1,5 

B. Wskaźniki zadłużenia     

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,6 0,6 0,7 0,7 
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Wskaźnik dźwigni finansowej 1,4 1,7 2,3 2,8 

Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałami własnymi 1,3 1,0 1,0 0,8 

C. Wskaźniki rentowności     

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE) 28,1%*. 10,5% 14,0% 1,2% 

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) 11,7%* 3,8% 4,3% 0,3% 

Marża na sprzedaży 13,1% 6,6% 4,2% 6,5% 

Marża EBITDA 13,5% 6,8% 6,3% 8,1% 

Marża zysku netto 8,5% 2,0% 3,2% 0,2% 

Źródło: Obliczenia własne (niezbadane ani niepoddane badaniu przez biegłego rewidenta) na podstawie informacji zawartych w historycznych informacjach 

finansowych oraz śródrocznych informacjach finansowych 

* dla zachowania porównywalności danych względem lat 2011-2013 do obliczenia wskaźników rentowności kapitałów własnych i aktywów wzięto zysk netto 

wypracowany w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy licząc od zakończenia I poł. 2014 roku 

 

Wskaźnik płynności gotówkowej = inwestycje krótkoterminowe / zobowiązania krótkoterminowe 

Wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe – zapasy - rozliczenia międzyokresowe) / zobowiązania krótkoterminowe 

Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia = kapitał obcy / aktywa razem 

Wskaźnik dźwigni finansowej = kapitał obcy / kapitał własny 

Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałami własnymi = kapitał własny / aktywa trwałe 

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE) = zysk netto / kapitał własny 

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) = zysk netto / aktywa ogółem 

Marża na sprzedaży = zysk ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży 

Marża EBITDA = EBITDA / przychody ze sprzedaży (gdzie EBITDA = zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja) 

Marża zysku netto = zysk netto / przychody ze sprzedaży 

 

Wskaźnik płynności gotówkowej, który jest ilorazem inwestycji krótkoterminowych oraz zobowiązań krótkoterminowych, służy do 

określenia wypłacalności danego podmiotu w bardzo krótkim okresie. Zarówno na koniec lat 2011-2013 roku, jak również na koniec 

I poł. 2014 roku wskaźnik płynności gotówkowej Grupy CDRL wynosił 0,1, co pokrywało się z wartością wzorcową tego wskaźnika 

określoną w przedziale 0,1-0,3. Wskaźnik płynności szybkiej służy sprawdzeniu, czy dany podmiot jest w stanie pokryć swoje 

krótkoterminowe zobowiązania płynnymi aktywami finansowymi. Wskaźnik płynności szybkiej Grupy CDRL na koniec 2011 roku 

wynosił 0,7, a na koniec lat 2012-2013 oraz na koniec I poł. 2014 roku osiągnął wartość 0,6, co oznaczało, że Grupa w omawianych 

okresach mogła pokryć odpowiednio około 70%, 60%, 60% oraz 60% swoich krótkoterminowych zobowiązań posiadanymi płynnymi 

aktywami finansowymi. Wskaźnik płynności bieżącej, będący ilorazem aktywów obrotowych i zobowiązań krótkoterminowych, 

wynosił na koniec lat 2011-2013 odpowiednio 1,5, 1,7 oraz 1,4, a na koniec I poł. 2014 roku osiągnął wartość 1,6. Wartości te 

wskazują, że Grupa w omawianym okresie była w pełni zdolna do uregulowania swoich bieżących zobowiązań aktywami 
obrotowymi. 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia, który jest ilorazem wartości kapitału obcego i aktywów ogółem, ukształtował się na poziomie 0,7 na 

koniec 2011 i 2012 roku oraz 0,6 na koniec 2013 roku oraz I poł. 2014 roku. Wskaźnik ten jest obrazem struktury finansowania 

aktywów przedsiębiorstwa i w przypadku Grupy CDRL wskazuje, na znaczny udział długu w działalności Grupy w omawianych 

okresach. Wskaźnik dźwigni finansowej określa relację wielkości kapitału obcego do kapitału własnego. Na koniec 2011 roku 

wskaźnik dźwigni finansowej Grupy CDRL wynosił 2,8, rok później zmniejszył się do 2,3, co było efektem zwiększenia się kapitałów 

własnych przy jednoczesnym zmniejszeniu się zobowiązań Grupy. Na koniec 2013 roku wskaźnik dźwigni finansowej ukształtował 

się na poziomie 1,7, co było skutkiem spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Na koniec I poł. 2014 roku wskaźnik dźwigni 

finansowej ponownie uległ zmniejszeniu i osiągnął wartość 1,4, co było skutkiem zwiększenia się wartości kapitałów własnych 

poprzez zapisanie na nich wypracowanego zysku netto. Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałami własnymi  informuje, czy 

wartość kapitału własnego danego podmiotu jest wystarczająca dla sfinansowania aktywów trwałych. Zgodnie z jedną z zasad 

bilansowych, kapitał własny powinien wystarczać na sfinansowanie aktywów trwałych, co oznacza, że wskaźnik ten powinien 

przyjmować wartość równą co najmniej 1. Grupa Kapitałowa spełniała ten warunek od końca 2012 roku. Na koniec I poł. 2014 
wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałami własnymi osiągnął poziom 1,3. 

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych określa, jak wiele zysku udało się wygospodarować w danym podmiocie z wniesionych 

kapitałów własnych. Wskaźnik rentowności kapitałów własnych Grupy CDRL w 2011 roku wynosił 1,2%, w 2012 roku 14,0%, 

a w 2013 roku 10,5%. Na koniec I poł. 2014 roku wskaźnik rentowności kapitałów własnych osiągnął poziom 28,1%. Wzrost wartości 
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wskaźnika w 2012, w porównaniu do wartości z 2011 roku, wynikał ze znacznego wzrostu zysku netto wypracowanego w tym 

okresie. Zmniejszenie się wartości wskaźnika rentowności kapitałów własnych w 2013 roku, w porównaniu do wartości z 2012 roku, 

wynikał ze zmniejszenia się zysku netto w omawianym okresie przy jednoczesnym wzroście wartości kapitałów własnych. Wzrost 

wartości wskaźnika na koniec I poł. 2014 roku był efektem uzyskania wysokiej wartości zysku netto, który dla ostatnich 12 miesięcy, 

licząc od końca I poł. 2014 roku, wyniósł 9 853 tys. zł. Wskaźnik rentowności aktywów informuje o zdolności danego podmiotu do 

wypracowywania zysków i efektywności gospodarowania jego majątkiem. Wskaźnik rentowności aktywów Grupy CDRL w 2011 roku 

wynosił 0,3%, w 2012 roku 4,3%, w 2013 roku 3,8%, a na koniec I poł. 2014 roku 11,7%. Podobnie jak w przypadku wskaźnika 

rentowności kapitałów własnych, wzrost wartości wskaźnika rentowności aktywów w 2012 roku w porównaniu do 2011 roku wynikał 

ze wzrostu zysku netto, a spadek w roku 2013 – ze spadku wartości zysku netto w tym okresie. Wzrost wartości wskaźnika na 
koniec I poł. 2014 roku był również efektem uzyskania lepszego wyniku netto. 

Marża na sprzedaży jest ilorazem zysku ze sprzedaży i przychodów i pokazuje, jak zyskowna była w danym okresie sprzedaż firmy. 

W 2011 roku Grupa wypracowała marże na sprzedaży na poziomie 6,5%. Rok później marża ta zmniejszyła się i wyniosła 4,2%, 

co było efektem poniesienia większych niż w 2011 roku kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników. W 2013 roku 

marża na sprzedaży zbliżyła się do poziomu z roku 2011 i wyniosła 6,6%. W I poł. 2014 roku marża na sprzedaży Grupy wzrosła 

i osiągnęła poziom 13,1%, co było efektem prowadzonych przez Grupę działań mających na celu optymalizację kosztów oraz 
skutkiem pozytywnego wpływu kursów walutowych. 

Marża EBITDA jest ilorazem zysku na działalności operacyjnej powiększonego o wartość amortyzacji i przychodów ze sprzedaży. 

W 2011 roku Grupa osiągnęła marżę EBITDA na poziomie 8,1%. Rok później, z uwagi na zwiększone koszty osobowe, marża 

EBITDA obniżyła się do poziomu 6,3%. W roku 2013 marża EBITDA wyniosła 6,8%, a w I poł. 2014 roku osiągnęła wartość 13,5%, 

co było efektem wzrostu w marży na sprzedaży oraz uzyskanego w omawianym okresie dodatniego wyniku na pozostałej 
działalności operacyjnej. 

Marża zysku netto jest ilorazem zysku netto i przychodów i pokazuje, jak zyskowna była w danym okresie działalność firmy. 

W 2011 roku Grupa uzyskała marże zysku netto na poziomie 0,2% - niska wartość tego wskaźnika była skutkiem poniesionych przez 

Grupę wysokich kosztów finansowych w omawianym okresie (7 094 tys. zł). W 2012 roku marża zysku netto wyniosła 3,2% - na jej 

ostateczny kształt wpłynęły przede wszystkim dodatni wynik na działalności finansowej w kwocie 618 tys. zł oraz podatek 

dochodowy w wysokości 1 502 tys. zł. W roku 2013 marża zysku netto osiągnęła poziom 2,0% i została ostatecznie ukształtowana 

przez wynik na działalności finansowej w kwocie -3 423 tys. zł oraz podatek dochodowy w wysokości 1 206 tys. zł. W I poł. 2014 

roku uzyskany przez Grupę wynik netto osiągnął poziom 6 069 tys. zł, co przełożyło się na marżę zysku netto w wysokości 8,5%. 

Na wartość wyniku netto wpłynęły w omawianym okresie ujemny wynik na działalności finansowej w kwocie 748 tys. zł oraz podatek 
dochodowy w kwocie 1 572 tys. zł. 

9.2. Wynik operacyjny 

9.2.1. Informacje dotyczące istotnych czynników, w tym zdarzeń nadzwyczajnych lub sporadycznych lub nowych 

rozwiązań, mających istotny wpływ na wyniki działalności operacyjnej wraz ze wskazaniem stopnia, w jakim 
miały one wpływ na ten wynik 

W opinii Emitenta, w zakresie działalności prowadzonej przez Grupę nie wystąpiły istotne czynniki, w tym zdarzenia o nietypowym 
charakterze, mające istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w prezentowanym okresie. 

9.2.2. Omówienie przyczyn znaczących zmian w sprzedaży netto lub przychodach netto emitenta 

Grupa Kapitałowa CDRL dzieli swoją działalność na następujące segmenty operacyjne: 

 Kraj, 
 Zagranica 

Taki podział wynika z prowadzeniem takiej samej działalności w różnych obszarach geograficznych określonych według kryterium 

lokalizacji rynku zbytu. W tabeli poniżej przedstawiono informacje o przychodach poszczególnych segmentów operacyjnych 

w kolejnych latach obrotowych 2011-2013 oraz w I poł. 2014 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okresu roku 
poprzedniego. 

Tabela: Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w podziale na segmenty operacyjne (tys. zł) 

Wyszczególnienie I poł. 2014 I poł. 2013 2013 2012 2011 

Kraj 52 582 47 381 105 743 89 626 93 446 

Zagranica 19 133 18 045 42 975 25 815 26 338 

Razem 71 715 65 426 148 719 115 441 119 784 

Źródło: Historyczne informacje finansowe (zbadane przez biegłego rewidenta), śródroczne informacje finansowe (poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta)  

W 2011 Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kraju na poziomie 93 446 tys. zł, z czego 48 850 tys. zł stanowiły obroty sklepów 

własnych, a 38 071 tys. zł obroty sklepów agencyjnych. W tym samym czasie sprzedaż zagraniczna wyniosła 26 338 tys. zł i objęła 
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eksport, wewnątrzwspólnotową dostawę towarów oraz tranzyt w łącznej kwocie 22 595 tys. zł oraz sprzedaż poprzez zagraniczne 
spółki zależne o wartości 3 733 tys. zł.  

W roku 2012 przychody ze sprzedaży w kraju zmniejszyły się o 3,6%, osiągając poziom 89 626 tys. zł. Sklepy własne wygenerowały 

w tym okresie przychód na poziomie 46 302 tys. zł – o 5,2% mniejszy niż w 2011 roku, a sklepy agencyjne 36 886 tys. zł – o 3,1% 

mniejszy niż w 2011 roku. Było to efektem pogorszenia się klimatu koniunktury w handlu, a tym samym spadku popytu na odzież 

i obuwie. W roku 2012 przychody ze sprzedaży za granicą również zmniejszyły się (o 2,0%) i osiągnęły wartość 25 815 tys. zł. 

Sprzedaż zagraniczna (eksport, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, tranzyt) w omawianym okresie wyniosła 18 131 tys. zł, 

a spadek o 19,8% względem analogicznego okresu roku poprzedniego był skutkiem przesunięcia obrotów z części 

niekonsolidowanej do konsolidowanej. W tym samym czasie przychody ze sprzedaży poprzez zagraniczne spółki zależne 

zwiększyła się o 105,8% i wyniosła 7 683 tys. zł. Wzrost ten wynikał z faktu, że spółka CDRL Trade s.r.o. jest objęta konsolidacją od 

sierpnia 2011, stąd jej całoroczny potencjał przychodowy został uwzględniony dopiero w roku 2012. Ponadto, od lipca 2012 
konsolidacją objęta jest spółka zależna Coccodrillo Kids’ Fashion s.r.l. 

W roku 2013, wraz z poprawą nastrojów konsumenckich, wzrósł popyt na oferowane przez Grupę towary. Przychody krajowe 

ogółem wzrosły o 18,0% osiągając poziom 105 743 tys. zł. Na wartość tę złożyły się m.in. ze sprzedaży w sklepach własnych 

w kwocie 52 007 tys. zł (wzrost o 12,3%) oraz przychody sklepów agencyjnych o wartości 46 189 tys. zł (wzrost o 25,2%), co było 

efektem powiększenia krajowej sieci sklepów agencyjnych o 20 lokali handlowych. W roku 2013 przychody ze sprzedaży za granicą 

zwiększyły się o 66,5% i osiągnęły poziom 42 975 tys. zł. Sprzedaż poprzez zagraniczne spółki, w związku z całoroczną 

konsolidacją Coccodrillo Kids’ Fashion s.r.l., zwiększyła się o 118,8% do poziomu 16 809 tys. zł. Eksport, wewnątrzwspólnotowa 

dostawa towarów i tranzyt wzrosły o 156,8%, osiągając wartość 28 436 tys. zł. Wzrost o kwotę 10 305 tys. zł był efektem 

zwiększenia skali działalności Grupy CDRL, m.in. otwarcia 6 sklepów agencyjnych i wejścia do 16 sklepów typu shop in shop a także 

otwarcia 5 sklepów z wizerunkiem COCCODRILLO poza granicami UE oraz dynamicznego rozwoju sprzedaży na rynku rosyjskim, 
białoruskim i w krajach arabskich. 

W I poł. 2014 roku wartość przychodów wzrosła względem analogicznego okresu roku poprzedniego o 9,6%, co było efektem m.in. 

zwiększenia sieci sprzedaży. W omawianym okresie zwiększeniu uległa zarówno sprzedaż krajowa – wzrost o 11,0% względem 
I poł. 2013 roku, jak również sprzedaż zagraniczna – wzrost o 6,0% względem I poł. 2013 roku. 

W najbliższych latach Grupa CDRL zamierza umocnić swoją markę COCCODRILLO i zdobyć pozycję lidera na rynku odzieży  

dziecięcej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Szczególny nacisk położony zostanie na rozwój sieci na rynku polskim, czeskim 

i rumuńskim. Dodatkowo, Grupa zamierza zwiększyć przychody uzyskiwane ze sprzedaży internetowej poprzez udostępnianie 
nowych wersji językowych sklepu internetowego. W rezultacie, Grupa powinna utrzymać tendencję wzrostową przychodów. 

9.2.3. Informacje dotyczące jakichkolwiek elementów polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej 

i politycznej oraz czynników, które miały istotny wpływ lub które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio mieć 
istotny wpływ, na działalność operacyjną emitenta 

Na działalność operacyjną Grupy Emitenta wpływ mają takie czynniki jak: 

 sytuacja makroekonomiczna  

 sytuacja demograficzna 

 wzrost konkurencji 

 wahania kursów walutowych 
 sezonowość poziomu sprzedaży i warunki pogodowe. 

Sytuacja makroekonomiczna, w tym w szczególności spadek tempa wzrostu gospodarczego, wzrost bezrobocia, inflacja, a tym 

spadek płac realnych mogą być przyczyną zmniejszenia się popytu na towary oferowane przez Grupę Emitenta. W okresie 

historycznych informacji finansowych Grupy Emitenta – w szczególności w roku 2012 – osłabiona koniunktura gospodarcza 
negatywnie wpłynęła na osiągnięte przez Grupę przychody.  

Sytuacja demograficzna ma istotny wpływ na działalność operacyjną Grupy Emitenta, ponieważ jest jednym z głównych czynników 

determinujących popyt na oferowane pod marką COCCODRILLO produkty. Wielkość przyrostu naturalnego, a w szczególności 

liczba dzieci w wieku 0-14 kształtują rynek odzieży i akcesoriów dziecięcych. W przypadku wejścia cyklu demograficznego w fazę 
niżu istnieje ryzyko ograniczonego wzrostu lub spadku wartości tego rynku. 

Emitent stara się zmniejszyć potencjalny wpływ powyższych czynników (sytuacji makroekonomicznej i demograficznej) na obroty 
Grupy poprzez rozwój sieci sprzedaży na rynkach zagranicznych.  

Rynek odzieży dziecięcej, na którym działa Emitent jest rynkiem o silnej konkurencji. Występują na nim zarówno europejskie 

i światowe marki o ugruntowanej pozycji, jak również, z uwagi na niskie bariery wejścia, mniejsi lokalni producenci. Silna 

konkurencja może wymóc na Grupie konieczność obniżenia cen swoich produktów, co z kolei spowoduje spadek wyników 

finansowych osiąganych przez Grupę Kapitałową Emitenta. Ponadto, możliwa jest także utrata klientów na rzecz konkurencji. 

Emitent stara się zminimalizować potencjalny wpływ powyższych ryzyk na wyniki Grupy poprzez dywersyfikację zakupów 

i lokowanie produkcji w krajach objętych preferencyjną stawką celną, rozwój sklepu internetowego oraz stworzenie 
spersonalizowanego programu lojalnościowego. 
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Znacząca część kosztów Grupy Kapitałowej Emitenta ponoszona jest w walutach obcych lub w ich równowartości – w szczególności 

koszty zakupu towarów (w około 90%) oraz koszty wynajmu lokali handlowych (w ponad 30% punktach). Jednocześnie większość 

przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta uzyskiwana jest w złotych polskich, stąd istotny wpływ na działalność operacyjną Grupy 

Emitenta mają wahania kursów walutowych. Istnieje ryzyko znaczącej aprecjacji walut obcych, a w konsekwencji pogorszenia 

atrakcyjności importu towarów, a także zwiększenia kosztów wynajmu lokali. Emitent oczekuje, iż wraz z przyszłym wstąpieniem 
Polski do strefy euro ryzyko walutowe zostanie częściowo ograniczone.  

Czynnikami wpływającymi na działalność operacyjną Grupy Emitenta jest sezonowość poziomu sprzedaży oraz warunki pogodowe. 

W działalności Grupy Kapitałowej Emitenta należy wyróżnić dwa główne sezony sprzedaży, tj. sezon wiosna – lato (od lutego do 

sierpnia) oraz sezon jesień – zima (od września do stycznia), związane z wprowadzaniem poszczególnych kolekcji na rynek. 

Na rynku detalicznym realizowane marże procentowe są znacząco wyższe na początku sezonu (luty – maj i wrzesień – grudzień), 

niż w okresie wyprzedaży (styczeń – luty i czerwiec – sierpień). Dodatkowo, niekorzystne warunki atmosferyczne, np. długa i zimna 

wiosna, zmniejszają skłonność do zakupu ubrań letnich. Podobnie, długa i ciepła jesień może obniżyć skłonność do zakupu ubrań  

zimowych. W długim okresie czynniki pogodowe nie wpływają na rozwój Grupy Emitenta. Z kolei wpływ sezonowości sprzedaży 

na wyniki Grupy jest minimalizowany przez Emitenta poprzez dywersyfikację oferty, kanałów sprzedaży oraz wprowadzanie 
sezonowych wyprzedaży. 

10. Zasoby kapitałowe 

10.1. Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pieniężnych emitenta 

Analiza zasobów kapitałowych oraz opis przepływów środków pieniężnych Grupy Emitenta zostały sporządzone w oparciu o dane 

finansowe pochodzące ze skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2011 

roku, 31 grudnia 2012 roku i 31 grudnia 2013 roku, które zostały sporządzone na podstawie skonsolidowanych rocznych 

sprawozdań finansowych sporządzonych na potrzeby niniejszego Prospektu według standardów MSSF oraz zbadanych przez 

biegłego rewidenta. Ponadto, wykorzystano informacje finansowe zawarte w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku wraz z danymi porównywalnymi, które zostało sporządzone 

na podstawie skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego według standardów MSSF, które 
podlegało przeglądowi przez biegłego rewidenta 

 

W poniższej tabeli przedstawiono wartość głównych pozycji pasywów Grupy Emitenta. 

Tabela: Źródła kapitału Grupy Kapitałowej CDRL na koniec lat 2011-2013 (tys. zł) 

Wyszczególnienie 

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Wartość Udział Wartość Udział Wartość Udział 

A. Kapitał własny 28 980 36,8% 26 234 30,5% 22 643 26,1% 

 I. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego 28 980 36,8% 26 234 30,5% 22 643 26,1% 

1. Kapitał akcyjny 2 527 3,2% 2 527 2,9% 2 527 2,9% 

2. Akcje własne -200 -0,3% 0 0,0% 0 0,0% 

3. Pozostałe kapitały i zyski zatrzymane 26 790 34,0% 23 756 27,6% 20 092 23,2% 

4. Różnice kursowe z przeliczenia -137 -0,2% -49 -0,1% 23 0,0% 

II. Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

B. Zobowiązania długoterminowe 14 563 18,5% 24 914 28,9% 26 845 31,0% 

1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

2. Rezerwy na inne zobowiązania 94 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 

3. Kredyty i pożyczki 0 0,0% 13 0,0% 0 0,0% 

4. Dłużne papiery wartościowe 0 0,0% 9 504 11,0% 9 458 10,9% 

5. Zobowiązania z tytułu leasingu 14 328 18,2% 15 241 17,7% 17 387 20,1% 

6. Pozostałe zobowiązania 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

7. Rozliczenia międzyokresowe 142 0,2% 156 0,2% 0 0,0% 
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C. Zobowiązania krótkoterminowe 35 287 44,8% 34 982 40,6% 37 126 42,9% 

1. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 186 0,2% 26 0,0% 25 0,0% 

2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 23 193 29,4% 21 045 24,4% 24 131 27,9% 

3. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 182 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 

4. Kredyty i pożyczki 12 0,0% 12 413 14,4% 11 167 12,9% 

5. Pochodne instrumenty finansowe 610 0,8% 9 0,0% 0 0,0% 

6. Dłużne papiery wartościowe 9 663 12,3% 205 0,2% 232 0,3% 

7. Zobowiązania z tytułu leasingu 1 314 1,7% 1 180 1,4% 1 443 1,7% 

8. Rozliczenia międzyokresowe 128 0,2% 103 0,1% 128 0,1% 

D. Zobowiązania dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do 

sprzedaży 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

PASYWA OGÓŁEM 78 830 100,0% 86 129 100,0% 86 614 100,0% 

Źródło: Historyczne informacje finansowe (zbadane przez biegłego rewidenta) 

Tabela: Źródła kapitału Grupy Kapitałowej CDRL na koniec I poł. 2014 roku wraz z danymi porównywalnymi (tys. zł) 

Wyszczególnienie 

30.06.2014 30.06.2013 

Wartość Udział Wartość Udział 

A. Kapitał własny 35 046 41,6% 25 314 30,0% 

 I. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego 35 046 41,6% 25 314 30,0% 

1. Kapitał akcyjny 2 527 3,0% 2 527 3,0% 

2. Akcje własne -200 -0,2% -200 -0,2% 

3. Pozostałe kapitały i zyski zatrzymane 32 859 39,0% 23 007 27,2% 

4. Różnice kursowe z przeliczenia -140 -0,2% -21 0,0% 

II. Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli 0 0,0% 0 0,0% 

B. Zobowiązania długoterminowe 14 236 16,9% 24 892 29,5% 

1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 0 0,0% 0 0,0% 

2. Rezerwy na inne zobowiązania 94 0,1% 0 0,0% 

3. Kredyty i pożyczki 0 0,0% 7 0,0% 

4. Dłużne papiery wartościowe 0 0,0% 9 452 11,2% 

5. Zobowiązania z tytułu leasingu 14 005 16,6% 15 284 18,1% 

6. Pozostałe zobowiązania 1 0,0% 0 0,0% 

7. Rozliczenia międzyokresowe 137 0,2% 148 0,2% 

C. Zobowiązania krótkoterminowe 34 982 41,5% 34 248 40,6% 

1. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 370 0,4% 19 0,0% 

2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 19 225 22,8% 18 294 21,7% 

3. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 1 097 1,3% 41 0,0% 

4. Kredyty i pożyczki 3 093 3,7% 14 444 17,1% 

5. Pochodne instrumenty finansowe 39 0,0% 0 0,0% 
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6. Dłużne papiery wartościowe 9 741 11,6% 164 0,2% 

7. Zobowiązania z tytułu leasingu 1 288 1,5% 1 271 1,5% 

8. Rozliczenia międzyokresowe 130 0,2% 15 0,0% 

D. Zobowiązania dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży 0 0,0% 0 0,0% 

PASYWA OGÓŁEM 84 264 100,0% 84 454 100,0% 

Źródło: Śródroczne informacje finansowe (poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta 

W okresie historycznych informacji finansowych działalność Grupy Kapitałowej Emitenta finansowana była w dużej mierze kapitałem  

obcym, niemniej, z roku na rok udział kapitałów własnych w sumie bilansowej Grupy CDRL zwiększał się – z 26,1% na koniec 2011 

roku do 36,8% na koniec 2013 roku. Na koniec I poł. 2014 roku kapitał własny stanowił 41,6% wartości pasywów. Wartości kapitału 

własnego w kolejnych latach 2011-2013 oraz w I poł. 2014 roku była systematycznie zwiększana dzięki wypracowywanym zyskom, 

które były (w latach 2012-2013 i w I poł. 2014 roku) w całości zatrzymywane w Grupie. Z kolei wartość kapitałów obcych, w wyniku 
spłaty zobowiązań przez Grupę, stopniowo zmniejszała się. 

Głównym składnikiem kapitału własnego są pozostałe kapitały i zyski zatrzymane, które wynosiły 20 092 tys. zł na koniec 2011 roku 

(co stanowiło 23,2% wartości pasywów ogółem i 88,7% wartości kapitałów własnych), 23 756 tys. zł na koniec 2012 roku 

(co stanowiło 27,6% wartości pasywów ogółem i 90,6% wartości kapitałów własnych), 26 790 tys. zł na koniec 2013 roku 

(co stanowiło to 34,0% wartości pasywów ogółem i 92,4% wartości kapitałów własnych) oraz 32 859 tys. zł na koniec I poł. 2014 
roku (co stanowiła 39,0% wartości pasywów ogółem i 93,8% wartości kapitałów własnych). 

Kapitał akcyjny w latach 2011-2013 i w I poł. 2014 roku nie ulegał zmianie i wynosił 2 527 tys. zł, co stanowiło odpowiednio 11,2%, 
9,6%, 8,7% oraz 7,2% wartości kapitałów własnych Grupy oraz 2,9%, 2,9%, 3,2% oraz 3,0% wartości sumy bilansowej Grupy. 

W roku 2012 Emitent nabył akcje własne, co przełożyło się na zmniejszenie wartości kapitału własnego o kwotę 200 tys. zł. 

Kapitał obcy stanowił w kolejnych latach 2011-2013 odpowiednio 73,9%, 69,5% oraz 63,2% wartości sumy bilansowej Grupy 
Emitenta. Na koniec I poł. 2014 roku kapitał obcy stanowił 58,4% wartości pasywów Grupy CDRL. 

Zobowiązania długoterminowe i rezerwy na zobowiązania długoterminowe stanowiły na koniec lat 2011-2013 odpowiednio 42,0%, 

41,6% oraz 29,2% wartości kapitału obcego Grupy. Na koniec I poł. 2014 roku zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 

długoterminowe stanowiły 28,9% wartości kapitału obcego Grupy CDRL. Wśród nich największą pozycją pod względem wartości 

były zobowiązania z tytułu leasingu, które z roku na rok były spłacane, stąd ich wartość zmniejszyła się z 17 387 tys. zł na koniec 
2011 roku do 14 005 tys. zł na koniec I poł. 2014 roku. 

W okresie historycznych informacji finansowych istotnym elementem w finansowaniu działalności Grupy Emitenta były dłużne 

papiery wartościowe – 9 583 obligacji na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 9 583 tys. zł, które od 14 grudnia 2011 roku 

notowane są w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst. Obligacje serii A posiadają kwartalny kupon o zmiennym 

oprocentowaniu będącym sumą stawki referencyjnej WIBOR 3M oraz marży 5,5%. Obligacje zostaną wykupione w dniu wykupu, 

to jest 7 października 2014 roku. Na koniec roku 2011 długoterminowe zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych 

wyniosły 9 458 tys. zł, rok później 9 504 tys. zł. Na koniec 2013 roku zobowiązania z tytułu obligacji, z uwagi na termin ich wykupu, 

zostały w całości zaklasyfikowane jako zobowiązania krótkoterminowe, zmniejszając tym samy znacznie wartość zobowiązań 

długoterminowych ogółem. Emitent planuje przeprowadzić w terminie wykup obligacji serii A, który nastąpi ze środków własnych 
Emitenta, na które będą składać się zgromadzone środki pieniężne oraz bieżące wpływy z działalności operacyjnej Emitenta. 

Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe stanowiły na koniec lat 2011-2013 odpowiednio 58,0%, 

58,4% oraz 70,8% wartości kapitału obcego Grupy oraz 71,1% na koniec I poł. 2014 roku. Wśród nich największą pozycją pod 

względem wartości były zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania, które wynosiły 24 131 tys. zł na koniec 

2011 roku (co stanowiło 27,9% wartości sumy bilansowej oraz 65,0% wartości zobowiązań krótkoterminowych), 21 045 tys. zł na 

koniec 2012 roku (co stanowiło 24,4% wartości sumy bilansowej oraz 60,2% wartości zobowiązań krótkoterminowych), 23 193 tys. zł 

na koniec 2013 roku (co stanowiło 29,4% wartości sumy bilansowej oraz 65,7% wartości zobowiązań krótkoterminowych) oraz 

19 225 tys. zł na koniec I poł. 2014 roku (co stanowiło 22,8% wartości sumy bilansowej i 55,0% wartości zobowiązań 
krótkoterminowych). 

Ponadto, Grupa finansowała swoją działalność za pomocą kredytów i pożyczek, które na koniec roku 2011 wynosiły 11 167 tys. zł, 

a rok później 12 413 tys. zł. W roku 2013 znaczna większość kredytów i pożyczek krótkoterminowych została spłacona, stąd ich 

wartość na koniec roku wyniosła 12 tys. zł. W I poł. 2014 roku Grupa zwiększyła saldo zobowiązań w bieżącym rachunku 
kredytowym, stąd na dzień 30 czerwca 2014 roku wartość zobowiązań Grupy z tytułu kredytów i pożyczek sięgnęła 3 093 tys. zł. 

Na koniec roku 2013, w porównaniu do analogicznych okresów lat poprzednich, znacznemu zwiększeniu uległy zobowiązana z tytułu 

dłużnych papierów wartościowych (z 232 tys. zł na koniec 2011 roku i 205 tys. zł na koniec 2012 roku do 9 663 tys. zł), co wynikało 

z realokacji tych zobowiązań z pozycji zobowiązań długoterminowych na krótkoterminowe. Na koniec I poł. 2014 roku wartość 
zobowiązań z tytułu dłużnych papierów wartościowych wyniosła 9 741 tys. zł. 
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Do źródeł finansowania działalności Grupy należały też krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu, które w kolejnych latach 

2011-2013 były na zbliżonym poziomie i wynosiły odpowiednio 1 443 tys. zł, 1 180 tys. zł oraz 1 314 tys. zł. Na koniec I poł. 2014 
roku krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu wyniosły 1 288 tys. zł. 

Tabela: Rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej CDRL w latach 2011-2013 oraz w I poł. 2014 roku 
wraz z danymi porównywalnymi (tys. zł) 

Wyszczególnienie I poł. 2014 I poł. 2013 2013 2012 2011 

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ    

  

I. Zysk / strata brutto 7 642 -206 4 239 5 167 1 093 

II. Korekty -9 049 1 345 12 594 -3 699 1 075 

1. Amortyzacja 1 273 1 278 2 512 2 751 2 180 

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 185 993 255 -1 610 3 376 

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 886 976 1 919 2 358 1 226 

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -344 1 1 140 -50 -732 

5. Zmiana stanu rezerw 177 109 307 42 457 

6. Zmiana stanu zapasów -8 128 4 885 9 315 -6 725 -10 052 

7. Zmiana stanu należności 1 779 -2 221 -3 541 3 583 12 649 

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 
kredytów -4 080 -2 867 2 051 -3 128 -7 459 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -174 -1316 -53 290 -202 

10. Podatek dochodowy -602 -477 -1 228 -1 138 -1 774 

11. Inne korekty -20 -15 -82 -72 1 406 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  -1 407 1 139 16 834 1 468 2 168 

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
INWESTYCYJNEJ    

  

I. Wpływy 90 81 110 801 2 829 

1. Zbycie  rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i 
prawnych 76 66 81 53 2 828 

2. Zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0 2 

3. Inne wpływy inwestycyjne 14 14 28 748 0 

II. Wydatki 398 459 750 1 481 4 593 

1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i 
prawnych 398 364 647 1 396 586 

2. Nabycie aktywów finansowych  0 0 0 4 004 

3. Inne wydatki inwestycyjne  95 103 85 3 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  -308 -378 -640 -680 -1 764 

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
FINANSOWEJ    

  

I. Wpływy 3 099 1 600 0 1 708 9 642 

1. Wpływy z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych 0 0 0 0 25 

2. Kredyty i pożyczki 3099 1600 0 1 708 33 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0 9 583 
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4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0 0 

II. Wydatki 1 435 1 962 16 218 3 855 7 081 

1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 200 200 0 0 

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0 3 600 

4. Spłaty kredytów i pożyczek 6 0 12 636 0 993 

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0 0 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0 0 

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 599 671 1 370 1 470 1 492 

8. Odsetki  830 1092 2 012 2 386 996 

9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0 0 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  1 664 -362 -16 218 -2 147 2 560 

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM  -51 399 -25 -1 360 2 965 

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -42 404 -35 -1 374 2 989 

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 9 5 -10 -14 25 

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 3 234 3 258 3 258 4 618 1 654 

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU  3 193 3 657 3 233 3 258 4 618 

Źródło: Historyczne informacje finansowe (zbadane przez biegłego rewidenta), śródroczne informacje finansowe (poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta)  

W roku 2011 Grupa wypracowała zysk brutto w kwocie 1 093 tys. zł, który podlegał korektom łącznie o wartości 1 075 tys. zł. 

Na wartość korekt największy wpływ miały spłata należności (zmiana o 12 649 tys. zł), zwiększenie się stanu zapasów (zmiana o -

10 052 tys. zł) oraz spłata zobowiązań (z wyjątkiem kredytów i pożyczek; zmiana o -7 459 tys. zł). Tym samym przepływy pieniężne 
z działalności operacyjnej Grupy wyniosły w 2011 roku 2 168 tys. zł.  

W roku 2011 Grupa Kapitałowa zbyła rzeczowe aktywa trwałe, którymi były grunty i samochody, co przełożyło się na uzyskanie 

wpływów w kwocie 2 828 tys. zł. W tym samym czasie Emitent nabył aktywa finansowe, którymi były udziały w spółkach zależnych, 

co w rachunku przepływów pieniężnych zostało uwzględnione jako wypływ środków w kwocie 4 004 tys. zł. Ponadto, w okresie 2011 

roku Grupa Kapitałowa nabyła rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne w łącznej kwocie 586 tys. zł. Wartość przepływów 
pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej wyniosła w 2011 roku -1 764 tys. zł. 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Grupy wyniosły w 2011 roku 2 560 tys. zł i objęły wpływy w kwocie 9 642 tys. zł 

oraz wydatki w kwocie 7 081 tys. zł. Wśród wpływów finansowych największą pozycją była emisja dłużnych papierów wartościowych 

(9 583 tys. zł), natomiast wśród wydatków największymi pod względem wartości pozycjami były dywidendy i inne wypłaty na rzecz 
właścicieli (3 600 tys. zł) oraz płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (1 492 tys. zł).  

Łącznie przepływy pieniężne netto Grupy CDRL wyniosły w 2011 roku 2 965 tys. zł i zwiększyły wartość środków pieniężnych na 
koniec okresu do poziomu 4 618 tys. zł 

W 2012 roku Grupa wypracowała zysk brutto w kwocie 5 167 tys. zł, który podlegał korektom łącznie o wartości -3 699 tys. zł. 

Na wartość korekt największy wpływ miały zwiększenie się stanu zapasów (zmiana o -6 725 tys. zł), spłata należności (zmiana 

o 3 583 tys. zł), spłata zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek; zmiana o -3 128 tys. zł). Przepływy 
pieniężne z działalności operacyjnej Grupy wyniosły w 2012 roku 1 468 tys. zł. 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Grupy wyniosły w omawianym okresie -680 tys. zł. Na wartość tę złożyły się 

wpływy w kwocie 801 tys. zł (głównie wpływy inwestycyjne obejmujące zbycie udziałów w spółce CTM Evolution s.c., przychody 

z wyceny bilansowej kontraktów terminowych, przychody z tytułu rozliczenia kontraktów terminowych) oraz wydatki w wysokości 
1 481 tys. zł (głównie nabycie rzeczowych aktywów trwałych o wartości 1 396 tys. zł). 

Działalność finansowa Grupy Kapitałowej CDRL przyniosła Grupie wpływy w wysokości 1 708 tys. zł (kredyty i pożyczki) oraz 
spowodowała wydatki w kwocie 3 855 tys. zł (płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego oraz spłata odsetek). 

Łącznie przepływy pieniężne netto Grupy CDRL wyniosły w 2012 roku -1 360 tys. zł i zmniejszyły wartość środków pieniężnych na 
koniec okresu do poziomu 3 258 tys. zł. 

W roku 2013 Grupa wypracowała zysk brutto na poziomie 4 239 tys. zł, który podlegał korektom łączenie o wartości 12 594 tys. zł. 

Na wartość korekt największy wpływ miały zmniejszenie się stanu zapasów (zmiana o 9 315 tys. zł), zwiększenie się należności 
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(zmiana o -3 541 tys. zł) oraz amortyzacja (zmiana o 2 512 tys. zł). W omawianym okresie przepływy z działalności operacyjnej były 
dodatnie i wyniosły łącznie 16 834 tys. zł.  

W omawianym okresie Grupa wypracowała przepływy z działalności inwestycyjnej netto w kwocie -640 tys. zł. Na wartość tę złożyły 

się wpływy o wartości 110 tys. zł (głównie zbycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) oraz wydatki 
na poziomie 750 tys. zł (głównie nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych). 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Grupy wyniosły w 2013 roku -16 218 tys. zł i objęły przede wszystkim spłatę 

kredytów i pożyczek w kwocie 12 636 tys. zł, zapłatę odsetek w kwocie 2 012 tys. zł oraz płatności zobowiązań z tytułu umów 
leasingu finansowego w kwocie 1 370 tys. zł. 

Łącznie przepływy pieniężne netto Grupy CDRL wyniosły w 2013 roku -25 tys. zł i zmniejszyły wartość środków pieniężnych na 
koniec okresu do poziomu 3 233 tys. zł. 

W I poł. 2014 roku Grupa wypracowała zysk brutto w kwocie 7 642 tys. zł, który podlegał korektom łącznie o wartości -9 049 tys. zł. 

Na wartość korekt największy wpływ miały zwiększenie się stanu zapasów (zmiana o -8 128 tys. zł), spłata zobowiązań 

krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek; zmiana o -4 080 tys. zł) oraz spłata należności (zmiana o 1 779 tys. zł). 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w I poł. 2014 roku wyniosły -1 407 tys. zł. 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Grupy w I poł. 2014 roku wyniosły -308 tys. zł. Na wartość tę złożyły się 

wpływy w kwocie 90 tys. zł (głównie zbycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) oraz wydatki 
w wysokości 398 tys. zł (nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych). 

W I poł. 2014 roku przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Grupy wyniosły 1 664 tys. zł i objęły wpływy w kwocie 3 099 

tys. zł (kredyty i pożyczki) oraz wydatki w wysokości 1 435 tys. zł (płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego oraz 
odsetki). 

Łącznie przepływy pieniężne netto Grupy CDRL wyniosły w I poł. 2014 roku -51 tys. zł i zmniejszyły wartość środków pieniężnych na 
koniec okresu do poziomu 3 193 tys. zł. 

10.2. Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które miały lub które  

mogłyby mieć, bezpośrednio lub pośrednio, istotny wpływ na działalność operacyjną emitenta 

W opinii Emitenta, poza ograniczeniami wynikającymi z zobowiązań z tytułu emisji obligacji na okaziciela serii A, opisanej w pkt. 

10.1. Części III niniejszego Prospektu na dzień zatwierdzenia Prospektu nie istnieją inne ograniczenia w wykorzystaniu zasobów 

kapitałowych, które miały lub mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta oraz 

Grupy. Emitent planuje przeprowadzić w terminie wykup obligacji serii A, który nastąpi ze środków własnych Emitenta, na które będą 
składać się zgromadzone środki pieniężne oraz bieżące wpływy z działalności operacyjnej Emitenta. 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Grupa Emitenta nie posiada zadłużenia w postaci kredytów długo lub krótkoterminowych. 

11. Badania i rozwój, patenty i licencje 

Od samego początku swojego istnienia Emitent czynił ze znaku towarowego jeden ze swoich głównych atutów. Emitent doskonale 

zdawał sobie sprawę, iż w celu zdobycia ugruntowanej pozycji na rynku i zbudowania trwałych relacji z klientem, niezbędne jest 

stworzenie własnej, rozpoznawalnej marki. Tak powstał znak towarowy COCCODRILLO – przeznaczony do sygnowania wysokiej 

jakości odzieży, obuwia i dodatków dziecięcych, charakteryzujących się oryginalnym wzornictwem oraz wysokim poziomem 
bezpieczeństwa. Znak ten jest objęty prawem ochronnym w Polsce o nr 151472 od marca 2001 roku. 

Wraz z ekspansją Emitenta na rynki zagraniczne pojawiło się niebezpieczeństwo wykorzystywania znaku COCCODRILLO przez 

nieuprawnione do tego podmioty. Wprowadzenie produktów, sygnowanych marką COCCODRILLO na międzynarodowe rynki zbytu 
wiązało się z koniecznością rejestracji międzynarodowej, która nastąpiła w październiku 2004 roku. 

Mając na uwadze fakt, iż znaki towarowe mogą stanowić poważną przeszkodę w procesie internacjonalizacji  przedsiębiorstwa, 

pełniąc funkcję bariery, skutecznie blokującej dostęp do danego rynku, Emitent dokonał dokładnego przeglądu rynków, na które 

w przyszłości planuje ekspansję, w celu jak najszybszego wszczęcia procedury rejestracji swojego znaku towarowego. W rezultacie 

do chwili obecnej słowny znak towarowy COCCODRILLO został oficjalnie zarejestrowany w ponad 40 krajach. Emitent zapewnienia, 
że na pewno na tym się nie skończy, ponieważ procedury rejestracyjne w kolejnych kliku krajach zostały już zapoczątkowane. 

Równocześnie z poszerzaniem ochrony słownego znaku COCCODRILLO Emitent dokonuje rejestracji innych znaków o charakterze 

graficznym (stylizowany krokodyl), słowno-graficznym (słowo COCCODRILLO w towarzystwie stylizowanego krokodyla) lub słownym 

(CDRL). Ponadto w portfelu Emitenta znajdują się znaki towarowe H@C, H@H i HAC@HAC, służące do znakowania linii odzieży 
przeznaczonej dla młodzieży. 

Znak towarowy COCCODRILLO, a przede wszystkim jego renoma, stanowią dla Emitenta najwyższą wartość i źródło przewagi 
konkurencyjnej zarówno na rynku polskim, jak i w szczególności na wybranych rynkach zagranicznych. 
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Tabela: Lista wybranych krajów, w których Emitent dokonał rejestracji znaku towarowego COCCODRILLO] 

Kraj Data zgłoszenia Nr prawa ochronnego Klasa 

AUSTRALIA 2006-11-30 837890 25 

AUSTRIA 2005-06-15 837890 25 

BENELUX 2005-02-04 837890 25 

CZECHY 2002-01-31 261758 12, 25, 28 

IRLANDIA 2004-10-26 837890 25 

JAPONIA 2007-11-14 837890 25 

NIEMCY 2004-10-26 837890 25 

NORWEGIA 2007-11-14 838790 25 

POLSKA 2001-03-26 151472 25 

ROSJA 2004-10-26 837890 25 

SZWAJCARIA 2005-06-15 837890 25 

SZWECJA 2006-11-30 837890 25 

Źródło: Emitent 

12. Informacje o tendencjach 

12.1. Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży 

za okres od daty zakończenia ostatniego roku obrachunkowego do daty dokumentu rejestracyjnego 

W okresie od zakończenia 2013 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu w Grupie Emitenta obserwowana jest poprawa w zakresie 
wartości przychodów ze sprzedaży, jak również rentowności prowadzonej działalności. 

Grupa sukcesywnie zwiększa przychody ze sprzedaży, co jest wynikiem zwiększania skali działalności poprzez otwieranie nowych 
salonów handlowych, zarówno w kraju jak i zagranicą. Ponadto, poziom przychodów jest zgodny z budżetem Grupy Emitenta. 

W omawianym okresie Grupa Emitenta przeprowadziła proces optymalizacji i obniżania kosztów działalności operacyjnej – 

w szczególności wartości sprzedanych towarów i materiałów względem wartości wygenerowanych przychodów. W 2013 roku 

wartość sprzedanych towarów i materiałów stanowiła ok. 53% wartości przychodów ze sprzedaży, podczas gdy w okresie od 

zakończenia 2013 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu wartość sprzedanych towarów i materiałów wynosi ok. 46% wartości 

przychodów. Wynika to przede wszystkim z renegocjacji umów z dostawcami oraz ze zmiany struktury zakupów na rzecz dostawców 
z krajów o niższych obciążeniach celnych.  

Ponadto, w okresie od zakończenia 2013 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz 
pracowników uległy relatywnemu zmniejszeniu względem analogicznego okresu roku poprzedniego. 

Powyższe zmiany wpływają na polepszenie marży na sprzedaży. W szczególności w okresie I półrocza 2014 roku udało się 
wypracować marżę na sprzedaży na poziomie 13,1%, to jest o 6,5 p.p. większą niż w całym roku obrotowym 2013.  

Ponadto, w okresie od zakończenia 2013 roku do końca I półrocza 2014 roku nastąpił sezonowy wzrost wartości zapasów Grupy 

Emitenta o 24,5%, co było spowodowane efektem zatowarowania salonów sprzedaży kolekcjami na wiosnę-lato 2014. Emitent 

obserwuje, że wartość zapasów jest wyższa od stanu zapasów w analogicznym okresie 2013 roku (w przypadku stanu na koniec I 
półrocza 2014 - o 3,8%), co wynika z otwierania nowych sklepów. 

W 2014 roku Grupa Emitenta zamierza w dalszym ciągu koncentrować się na działaniach zmierzających do zwiększenia 

przychodów ze sprzedaży oraz poprawienia efektywności funkcjonującej sieci dystrybucji. W zakresie produkcji Emitent będzie dążył 

do dalszego renegocjowania umów z dostawcami oraz do zmiany struktury zakupów na rzecz dostawców z krajów o  niższych 

obciążeniach celnych, dbając o odpowiednią kontrolę jakości procesu produkcyjnego. Ponadto, w zakresie sieci sprzedaży Grupa 

Emitenta planuje poniesienie nakładów na kolejne salony sprzedaży, a także odświeżenie wybranych lokali. Grupa Emitenta będzie 
kontynuowała ścisłą kontrolę kosztów, w tym kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu. 



Część III – Część Rejestracyjna Prospekt emisyjny CDRL S.A. 

 79 

12.2. Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub zdarzeń, które 

wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy emitenta, przynajmniej do 
końca bieżącego roku obrachunkowego  

Za wyjątkiem informacji przedstawionych poniżej oraz czynników ryzyka opisanymi w Części II Prospektu – „Czynniki Ryzyka”, 

w szczególności czynnikami ryzyka związanymi z działalnością Emitenta oraz czynnikami ryzyka związanymi z jego otoczeniem, 

Emitentowi nie są znane inne informacje o tendencjach, niepewnych elementach, żądaniach, zobowiązaniach lub zdarzeniach, 

mogących mieć istotny wpływ na perspektywy rozwoju Spółki i jej przyszłe wyniki przynajmniej do końca bieżącego roku 
obrotowego. 

Czynnikami, które mogą mieć wpływ na perspektywy rozwoju oraz wysokość osiąganych przez Spółkę wyników finansowych są 
między innymi: 

Kształtowanie się kursu PLN wobec USD i EUR 

Działalność operacyjna Emitenta opiera się na korzystaniu z outsourcingu. Spółka zleca produkcję wyrobów markowych 

kontrahentom z Chin, gdzie koszty pracy są nieporównywalnie niższe niż w Polsce. W związku z tym duża część zobowiązań 

Emitenta nominowana jest w USD, co może mieć znaczący wpływ na jego rentowność w przypadku wzmacniania się tej waluty 

w stosunku do PLN. Emitent narażony jest również na ryzyko walutowe związane z wahaniami kursu EURO w związku z najmem 
powierzchni handlowych. 

Aby zminimalizować wpływ tego czynnika Emitent wypracował system przedpłat na zakup towarów. 

Zmiany kosztów wytworzenia towarów 

Spółka w znacznej mierze współpracuje z producentami odzieży z państw charakteryzujących się niższymi kosztami produkcji, 

w tym przede wszystkim z Chin. Pozostała produkcja jest realizowana w Polsce. W chwili obecnej Spółka prowadzi współpracę 

z kilkudziesięcioma partnerami realizującymi na zlecenie Spółki produkcję odzieży pod marką COCCODRILLO. Zlecanie zamówień 

zewnętrznym dostawcom, bez konieczności utrzymywania zaplecza technicznego, pozwala Spółce osiągnąć wyższą marżę 

handlową oraz ograniczyć koszty stałe, a tym samym poprawiać efektywność sprzedaży, która ostatecznie wpływa również na 

wzrost wyniku finansowego Spółki. Wzrost kosztów produkcji u dotychczasowych dostawców może mieć wpływ na obniżenie 
realizowanych marż. 

Terminowość realizacji zamówień przez dostawców 

W działalności Spółki pojawia się ryzyko wydłużenia procesu produkcyjnego. Proces produkcji jest stosunkowo długi, od momentu 

zaprojektowania kolekcji do chwili zaopatrzenia sklepów w towary mija od  sześciu do ośmiu miesięcy. Na wydłużenie tego procesu 

mogą wpływać opóźnienia w realizacji dostaw, co może mieć znaczący wpływ na wyniki sprzedaży, głównie przez skrócenie czasu 

dysponowania przez salony produktami z aktualnej kolekcji. Brak bieżącej kolekcji na początku sezonu wiąże się ze wzrostem 

trudno zbywalnych zapasów, których redukcja następuje w okresie wyprzedaży, jednak z dużym znaczeniem na realizowany poziom 
marży. 

Emitent dywersyfikuje dostawców towarów oraz monitoruje czas dostawy poszczególnych kolekcji tak, aby produkty trafiające do 
salonów były zgodne z zapotrzebowaniem sezonowym oraz nawykami konsumentów. 

Przyjęcie przez klientów kolekcji na nowy sezon 

Branża odzieżowa jest silnie skorelowana ze zmianami trendów mody. Kluczowym czynnikiem sukcesu poszczególnych kolekcji jest 

dopasowanie asortymentu do aktualnych preferencji odbiorców. Ewentualne rozminięcie się z gustami klientów stwarza ryzyko 
powstania zapasów trudno zbywalnych. 

Celem minimalizacji ryzyka braku powodzenia kolekcji jako całości, Emitent w każdym sezonie wprowadza kilka linii modowych 
w różnej kolorystyce. 

13. Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe 

13.1. Prognozy wyników finansowych Grupy CDRL 

Emitent sporządził dla potrzeb niniejszego Prospektu prognozę wybranych danych finansowych na rok 2014 dla Grupy Emitenta. 

Przedstawione poniżej prognozy wyników Grupy Emitenta zostały przygotowane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji 
Europejskiej nr 809/2004 o prospekcie. Prospekt prezentuje wybrane prognozowane skonsolidowane informacje finansowe na dzień 
31 grudnia 2014 r. Wszystkie zasady rachunkowości były stosowane w sposób ciągły, a forma przygotowania i sporządzenia 
poniższej prognozy zapewnia jej porównywalność z historycznymi informacjami finansowymi. W  niniejszej prognozie Emitent 
uwzględnił zaudytowane wyniki Grupy Kapitałowej CDRL za pierwsze półrocze roku 2014.   

 

Założenia do prognoz finansowych dotyczące czynników zależnych od Emitenta  

Prognoza wyników finansowych Grupy Emitenta za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. w zakresie czynników, na które 
mogą mieć wpływ członkowie organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta, została oparta na poniższych założeniach: 
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 Wielkość przychodów ze sprzedaży ustalono w oparciu o liczbę działających, planowanych do zamknięcia oraz planów otwarcia 

kolejnych sklepów w 2014 roku . W 2014 roku planowane jest powiększenie sieci sprzedaży o 8 salonów własnych i 23 salony 

agencyjne, co pozwoli osiągnąć w Polsce sieć dystrybucji liczącą 219 salonów. Poza granicami  Polski, Zarząd planuje 

konsekwentną rozbudowę sieci salonów agencyjnych w krajach Unii Europejskiej przy wykorzystaniu spółek zależnych 
w Czechach i Rumunii oraz sieci lokali handlowych w krajach poza Unią Europejską poprzez partnerów handlowych . 

 Założono zwiększenie marży na sprzedaży odzieży pod własną marką wynikające z dwóch czynników: 

 optymalizacji struktury zakupów towarów poprzez zwiększenie udziału zakupów w krajach o niższych kosztach 

produkcji i niższych obciążeniach celnych, 

 zmiany struktury towarów na magazynach, wynikającej ze sprzedaży w 2013 roku towarów ze starych 

kolekcji/sezonów, na których uzyskiwano niższą marżę. 

 Amortyzację ustalono na podstawie danych historycznych z uwzględnieniem nakładów inwestycyjnych zaplanowanych na 2014 

rok. W prognozie nie przewidziano istotnych nabyć środków trwałych  oraz  wartości niematerialnych i prawnych. 

 Przyjęto, że ceny usług, z których korzysta Grupa Emitenta, i struktura kosztów operacyjnych nie zmienią się istotnie 
w stosunku do 2013 roku.  

 W związku z optymalizacją sieci salonów, w pozostałych kosztach operacyjnych uwzględniono koszty likwidacji 4 salonów na 
łączną kwotę 280 tys. zł. 

 Wartość przychodów i kosztów finansowych przyjęto na podstawie planowanej struktury finansowania Grupy Emitenta, w tym 

uwzględniono koszty finansowe związane z wykorzystaniem istniejącego finansowania dłużnego. Założono, że w 2014 roku nie 

zostaną zaciągnięte nowe istotne zobowiązania finansowe, a dotychczasowe zobowiązania finansowe będą spłacane zgodnie 
z harmonogramem – w szczególności w październiku 2014 roku nastąpi wykup obligacji. 

Założenia do prognoz finansowych dotyczące czynników niezależnych od Emitenta  

Prognoza wyników Emitenta za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. w zakresie czynników, na które członkowie organów 
zarządzających lub nadzorczych Emitenta nie mają wpływu, została oparta na poniższych założeniach: 

 Założono, że nie będą miały miejsca wydarzenia, które w sposób istotny mogłyby ograniczyć popyt na towary Emitenta. 

 Założono, że Grupa Emitenta będzie działać w zbliżonych warunkach rynkowych, prawnych i podatkowych jak w 2013 roku. 

 Założono, że koszty finansowania za pomocą kredytów i leasingów nie ulegną istotnym zmianom. 

 Założono, że w 2014 roku poziom kursów USD i EUR do PLN nie będzie ulegał większym zmianom: 

 prognozę oparto na kursach walutowych z dnia 31.12.2013 roku, 

 nie zaplanowano różnic kursowych za wyjątkiem ujemnych różnic kursowych dotyczących leasingu finansowego 

denominowanego w CHF oraz zobowiązań walutowych wobec banku z tytułu umów wykupu wierzytelności i umowy 

kredytowej na zapłatę akredytyw - łącznie w kwocie 1 060 tys. zł . 

 Założono, że zmniejszenie wartości zysku ze sprzedaży, wynikające ze zwrotów towarów niesprzedanych od franczyzobiorców 

wyniesie do 0.5 mln zł. 

 

Prognozy wybranych danych finansowych  

Zgodnie z przyjętymi założeniami, Grupa Emitenta planuje osiągnąć na koniec roku 2014 następujące cele finansowe: 

Wyniki finansowe 2013 Prognoza 2014 Zmiana 

Przechody netto ze sprzedaży  148.719 tys. zł 159 386 tys. zł +7,2% 

Zysk netto z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA)  10.175 tys. zł 18 448 tys. zł +81,3% 

Zysk netto 3.034 tys. zł 10 868 tys. zł +258,2% 

Źródło: Emitent 

Prognozy wybranych skonsolidowanych danych finansowych Grupy zostały przygotowane na zasadach zapewniających 

porównywalność z Historycznymi Informacjami Finansowymi, zgodnie z polityką rachunkowości Grupy Kapitałowej Emitenta, zgodną 

z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz 

związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych  
standardach – stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.  

Przy sporządzaniu prognozy wyników Emitent wziął pod uwagę czynniki wymienione w par. 50 Rekomendacji ESMA (d.  CESR), 

w szczególności: dotychczasowe wyniki finansowe Grupy, analiza rynku oraz udział i pozycja Grupy na rynku oraz sytuacja 
finansowa Grupy i jej potencjalne zmiany. 
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13.2. Raport sporządzony przez niezależnego biegłego rewidenta ze sprawdzenia prognozy wyników na 2014 rok 
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14. Organy administracyjne, zarządcze i nadzorcze oraz osoby zarządzające wyższego szczebla 

14.1. Osoby wchodzące w skład organów administracyjnych, zarządczych i nadzorczych oraz osoby zarządzające 
wyższego szczebla 

14.1.1. Zarząd Emitenta 

Organem zarządzającym Emitenta jest Zarząd. Zarząd Emitenta składa się z jednej do trzech osób. Obecnie Zarząd Spółki jest 
dwuosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni pan Marek Dworczak, natomiast funkcję Wiceprezesa pełni pan Tomasz Przybyła. 

 

Prezes Zarządu – Marek Dworczak 

Pan Marek Dworczak posiada wykształcenie wyższe z dziedziny ochrony środowiska. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa 

Politechniki Poznańskiej. Od 1990 roku zarządza przedsiębiorstwami działającymi w branży handlu odzieżą dziecięcą. Do 2002 roku 

był wspólnikiemi Prezesem Zarządu spółki Marco sp. z o.o., która w 2003 roku przejęła spółkę Remi sp. z o.o., która także 

zajmowała się działalnością związaną z handlem odzieżą dziecięcą. Po połączeniu obu spółek powstała spółka Coccodrillo sp. 

z o.o.,w której Marek Dworczak pełnił funkcję Prezesa Zarządu, zarządzał przedsiębiorstwem na wszystkich płaszczyznach 

działalności, zdobywając doświadczenie i wiedzę związaną z handlem oraz rynkiem odzieży dziecięcej. Funkcję tą pełnił także w 

spółce CDRL sp. z o.o., która powstała ze zmiany firmy z Coccodrillo sp. z o.o. na CDRL sp. z o.o. oraz pełni obecnie w CDRL S.A. 

powstałej z przekształcenia CDRL sp. z o.o. w CDRL S.A. Z uwagi na rozwój przedsiębiorstwa zarządzał spółką przede wszystkim w 

zakresie dokonywania zakupów, organizowania importu, tworzenia wizerunku i kreowania marki COCCODRILLO. W latach 2010- 

2011 Marek Dworczak poszerzał swoje kompetencje w zarządzaniu spółką, biorąc udział w Akademii Strategicznego Przywództwa, 

w ramach programu Management 2010. Jako Prezes Zarządu CDRL S.A. Marek Dworczak posiada bogate doświadczenie 

w zarządzaniu operacyjnym na szczeblu krajowym i europejskim przedsiębiorstwem handlowym, jak również w organizacji 
działalności tego typu przedsiębiorstw oraz we współpracy z kontrahentami zagranicznymi. 

 

W okresie poprzednich pięciu lat pan Marek Dworczak, poza Emitentem, był lub jest członkiem organów administracyjnych, 

zarządzających, nadzorczych albo wspólnikiem następujących podmiotów: 

 był wspólnikiem spółki Anmar sp. z o.o. z (od maja 2011 do kwietnia 2013 roku),  

 jest prokurentem (prokura samoistna) w spółce Glob Kiddy sp. z o.o. (od września 2011 roku), 

 był wspólnikiem (od sierpnia 2003 roku do listopada 2010 roku), Prezesem Zarządu (od listopada 2008 roku do września 

2010 roku) oraz prokurentem samoistnym (od sierpnia 2003 roku do listopada 2008 roku) spółki Coccodrillo – Polska sp. 

z o.o. (następnie CDRL – Polska sp. z o. o, a obecnie Qwert 43 sp. z o.o.)., 

 był wspólnikiem (od czerwca 2009 roku do kwietnia 2010 roku) oraz Prezesem Zarządu (od czerwca 2009 roku do kwietnia 

2010 roku) spółki Coccodrillo Concepts sp. z o.o. 

 był członkiem zarządu (od listopada 2012 do sierpnia 2013 roku) oraz wspólnikiem (od listopada 2012 do maja 2013 roku) 

w spółce Vivo Kids sp. z o.o., 

 jest prokurentem (prokura samoistna) w spółce Drussis sp. z o.o. (od marca 2014 roku), 

 jest prokurentem (prokura samoistna) w spółce MT Power sp. z o.o. (od marca 2014 roku), 

 

Pan Marek Dworczak nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek przestępstwem, w szczególności przestępstwem 

oszustwa. W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, ani likwidacji w odniesien iu do 

podmiotów, w których Pan Marek Dworczak pełnił funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także 

w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla. W okresie ostatnich 5 lat wobec Pana Marka Dworczaka nie zostały 

sformułowane żadne oskarżenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych, ani regulacyjnych. Pan Marek Dworczak 

nigdy nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 

jakiegokolwiek emitenta lub też zakazu uczestnictwa w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.  Zgodnie ze 
złożonym oświadczeniem, jest osobą niekaraną. 

 

Wiceprezes Zarządu – Tomasz Przybyła 

Pan Tomasz Przybyła jest absolwentem Akademii Medycznej w Poznaniu. W 1990 roku Tomasz Przybyła rozpoczął działalność 

związaną z handlem odzieżą dziecięcą, zakładając spółkę Remix s.c z siedzibą w Kościanie. Prowadząc Remix s. c., która w roku 

1991 przekształciła się w Remi s.c. z siedzibą w Radlinie, zarządzał przedsiębiorstwem na wszystkich płaszczyznach działalności, 

poszerzając swoje kompetencje w dziedzinie zarządzania oraz handlu odzieżą dziecięcą. W 2002 roku Remi s.c. zmieniła formę 

prawną 

na Remi sp. z o.o. W 2003 roku Remi sp. z o.o. została przejęta przez spółkę Marco sp. z o.o. Po połączeniu obu spółek powstała 

spółka Coccodrillo sp. z o.o., w której Tomasz Przybyła pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, zarządzając spółką głównie w zakresie 

finansów i eksportu. Funkcję tą pełnił także w spółce CDRL sp. z o.o., która powstała ze zmiany firmy z Coccodrillo sp. z o.o. na 

CDRL sp. z o.o. oraz pełni obecnie w CDRL S.A. powstałej z przekształcenia CDRL sp. z o.o. w CDRL S.A. W latach 2010- 2011 
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Tomasz Przybyła poszerzał swoje kompetencje w zarządzaniu spółką, biorąc udział w Akademii Strategicznego Przywództwa, w 

ramach programu Management 2010. Tomasz Przybyła posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu operacyjnym na szczeblu 

krajowym i europejskim przedsiębiorstwem handlowym, jak również w organizacji działalności tego typu przedsiębiorstw oraz we 
współpracy z kontrahentami zagranicznymi. 

 

W okresie poprzednich pięciu lat Pan Tomasz Przybyła, poza Emitentem, był lub jest członkiem organów administracyjnych, 

zarządzających, nadzorczych albo wspólnikiem następujących podmiotów: 

 jest prokurentem samoistnym w spółce Glob Kiddy sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie (od września 2011 roku), 

 był wspólnikiem (od sierpnia 2003 roku do listopada 2010 roku) oraz Członkiem Zarządu (od sierpnia 2003 roku do 

września 2010 roku) spółki Coccodrillo – Polska sp. z o.o.(następnie CDRL – Polska sp. z o. o, a obecnie Qwert 43 sp. 

z o.o.)., 

 był wspólnikiem (od czerwca 2009 roku do kwietnia 2010 roku) oraz Członkiem Zarządu (od czerwca 2009 roku do 

kwietnia 2010 roku) spółki Coccodrillo Concepts sp. z o.o., 

 był członkiem Rady Nadzorczej (od maja 2001 roku do stycznia 2011 roku) spółki „Krusz – Bud” sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie.,  

 był prezesem zarządu (od listopada 2012 do sierpnia 2013 roku) oraz wspólnikiem (od listopada 2012 do maja 2013 roku) 

w spółce Vivo Kids sp. z o.o. 

 

Pan Tomasz Przybyła nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek przestępstwem, w  szczególności 

przestępstwem oszustwa. W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, ani likwidacji 

w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Tomasz Przybyła pełnił funkcje w organach administracyjnych, zarządzających 

i nadzorczych, a także w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla. W okresie ostatnich 5 lat wobec Pana Tomasza 

Przybyły nie zostały sformułowane żadne oskarżenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych, ani regulacyjnych. 

Pan Tomasz Przybyła nigdy nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub też zakazu uczestnictwa w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, jest osobą niekaraną. 

 

14.1.2. Rada Nadzorcza 

Organem nadzorczym Emitenta jest Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza Emitenta składa się od trzech do siedmiu, a w przypadku, 

gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne 
Zgromadzenie na okres pięcioletniej, wspólnej kadencji, w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady.  

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: 

 Ryszard Błaszyk,  

 Jacek Mizerka,  

 Marcin Dworczak,  

 Edyta Kaczmarek-Przybyła, 

 Agnieszka Nowak.  

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Ryszard Błaszyk 

Pan Ryszard Błaszyk (lat 65) jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji. 

Dyplom magistra prawa otrzymał w 1977 roku. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego Uniwersytetu 

Warszawskiego w latach 1985/86. Ukończył liczne kursy i szkolenia (w tym zagraniczne) związane z prawem podatkowym 

i gospodarczym. 

 

Swoją praktykę zawodową Pan Ryszard Błaszyk rozpoczął w 1968 roku, będąc zatrudniony na coraz wyższych stanowiskach 

w administracji skarbowej (od stanowiska inspektora do Dyrektora Izby Skarbowej). Po rezygnacji ze stanowiska Dyrektora Izby 

Skarbowej otworzył własną kancelarię podatkową w Poznaniu (1991 r.) a następnie w 1997 r. uzyskał tytuł doradcy podatkowego (nr 

wpisu 00004), którą prowadzi nadal. 

 

W okresie poprzednich pięciu lat Pan Ryszard Błaszyk, poza Emitentem, był lub jest członkiem organów administracyjnych, 

zarządzających, nadzorczych albo wspólnikiem następujących podmiotów: 

 jest członkiem rady nadzorczej spółki Alusta S.A. od maja 2007 r., 

 jest członkiem rady nadzorczej spółki Podanfol S.A. od stycznia 2008 r. 
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Pan Ryszard Błaszyk nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek przestępstwem, w szczególności przestępstwem 

oszustwa. W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, ani likwidacji w odniesieniu do 

podmiotów, w których Pan Ryszard Błaszyk pełnił funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także 

w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla. W okresie ostatnich 5 lat wobec Pana Ryszarda Błaszyka nie zostały 

sformułowane żadne oskarżenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych, ani regulacyjnych. Pan Ryszard Błaszyk 

w okresie ostatnich 5 lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub też zakazu uczestnictwa w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek Emitenta. 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, jest osobą niekaraną. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Jacek Mizerka 

Pan Jacek Piotr Mizerka (lat 55) jest absolwentem Uniwersytetu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (AEP) - Wydziału Planowania 

i Zarządzania. Dyplom magistra ekonomii otrzymał w 1983 r., w roku 1992 - stopień doktora nauk ekonomicznych, a w roku 2006, 
stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. 

 

Swoją praktykę zawodową Pan Jacek Piotr Mizerka rozpoczął w 1982 roku w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a w latach 1982-

1993 był zatrudniony w AEP jako pracownik naukowo-techniczny, później asystent, a następnie w latach 1993-1996 w Akademii 

Rolniczej w Poznaniu jako specjalista (współpraca z Polsko-Amerykańskim Programem Doradztwa Rolniczego), w latach 1996-2008 

w AEP na stanowisku adiunkta, a od 2008 – na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W roku 2008 został wybrany na stanowisko 

prorektora ds. finansów i rozwoju na kadencję 2008-2012, a w 2012 ponownie wybrany na stanowisko prorektora ds. edukacji 
i studentów. 

 

W okresie poprzednich pięciu lat Pan Jacek Mizerka, poza Emitentem, był lub jest członkiem organów administracyjnych, 

zarządzających, nadzorczych albo wspólnikiem następujących podmiotów: 

 jest członkiem rady nadzorczej spółki Biuro Konsultingowe Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu sp. z o. o 

od sierpnia 2002 roku. 
 

Pan Jacek Mizerka nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek przestępstwem, w szczególności przestępstwem 

oszustwa. W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, ani likwidacji w odniesien iu do 

podmiotów, w których Pan Jacek Mizerka pełnił funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także 

w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla. W okresie ostatnich 5 lat wobec Pana Jacka Mizerki nie zostały 

sformułowane żadne oskarżenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych, ani regulacyjnych. Pan Jacek Mizerka 

w okresie ostatnich 5 lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub też zakazu uczestnictwa w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek Emitenta. 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, jest osobą niekaraną. 

 

Sekretarz Rady Nadzorczej - Marcin Dworczak 

Pan Marcin Dworczak (lat 23) jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Wydziału Gospodarki Międzynarodowej. 
Dyplom licencjata biznesu międzynarodowego otrzymał w 2012 r. 

Swoją praktykę zawodową Pan Marcin Dworczak rozpoczął w 2013 roku w spółce CDRL S.A.  

  

Pan Marcin Dworczak, w ciągu ostatnich pięciu lat, nie wykonywał żadnych funkcji w innych (poza Emitentem) spółkach handlowych. 
Nie był także we wskazanym okresie wspólnikiem takich spółek. 

Pan Marcin Dworczak nie jest akcjonariuszem Emitenta. 

Zgodnie z oświadczeniem Pan Marcin Dworczak nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne znaczenie dla 

Emitenta i nie występuje w przypadku jego osoby żaden konflikt interesów pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta, a prywatnymi 
interesami lub innymi obowiązkami. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w ciągu ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, 

ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Marcin Dworczak pełnił funkcje członka organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych, a także w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla.  

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marcin Dworczak jest osobą niekaraną. W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca 

oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana Marcina Dworczaka ze strony organów ustawowych ani 

regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto Pan Marcin Dworczak nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu la t 
sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek podmiotu.  
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Pan Marcin Dworczak jest synem Pana Marka Dworczaka, który jest członkiem Zarządu Emitenta. 

 

Członek Rady Nadzorczej – Pani Edyta Kaczmarek-Przybyła 

Pani Edyta Kaczmarek-Przybyła (lat 47) jest absolwentem Akademii Medycznej w Poznaniu Wydziału Lekarskiego . Dyplom lekarza 
stomatologa otrzymała w 1993 r. 

Swoją praktykę zawodową Pani Edyta Kaczmarek-Przybyła rozpoczęła w 1993 roku w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie , 

gdzie była zatrudniona do 1998 jako lekarz stomatolog, a następnie prowadziła prywatny gabinet stomatologiczny, aż do dnia 
dzisiejszego. 

  

Pani Edyta Kaczmarek-Przybyła, w ciągu ostatnich pięciu lat, nie wykonywała żadnych funkcji w innych (poza Emitentem) spółkach 
handlowych. Nie była także we wskazanym okresie wspólnikiem takich spółek. 

Pani Edyta Kaczmarek - Przybyła nie jest akcjonariuszem Emitenta. 

Zgodnie z oświadczeniem Pani Edyta Kaczmarek – Przybyła nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne 

znaczenie dla Emitenta i nie występuje w przypadku jej osoby żaden konflikt interesów pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta, 
a prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w ciągu ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, 

ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Edyta Kaczmarek- Przybyła pełniła funkcje członka organów 
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których była ona osobą zarządzającą wyższego szczebla.  

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Edyta Kaczmarek-Przybyła jest osobą niekaraną. W okresie ostatnich pięciu lat nie miały 

miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pani Edyty Kaczmarek - Przybyły ze strony organów ustawowych 

ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto Pani Edyta Kaczmarek-Przybyła nie otrzymała w okresie 

ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek 
podmiotu.  

Pani Edyta Kaczmarek – Przybyła jest żoną Pana Tomasza Przybyły, który jest członkiem Zarządu Emitenta. 

 

Członek Rady Nadzorczej - Pani Agnieszka Nowak 

Pani Agnieszka Nowak (lat 41) jest absolwentką Politechniki Poznańskiej w Poznaniu Wydziału Budownictwa, kierunek Architektura 
i Planowanie Przestrzenne. Dyplom magister inżynier architekt otrzymała w 1997 r. 

Swoją praktykę zawodową Pani Agnieszka Nowak rozpoczęła w 1998 roku w Przedsiębiorstwie Inwestycyjno- Projektowym 

Standard w Lesznie a w latach 1998-2002 była zatrudniona w PIP Standard jako architekt. Następnie od 2002 została zatrudniona 
w spółce CDRL S.A. na stanowisku głównego projektanta. 

W okresie poprzednich pięciu lat Pani Agnieszka Nowak, poza Emitentem, była lub jest członkiem organów administracyjnych, 

zarządzających, nadzorczych albo wspólnikiem następujących podmiotów: 

 jest prokurentem (prokura oddzielna) od 28 września 2010 r. w spółce Smart Investment Group sp. z o.o.  

Pani Agnieszka Nowak nie jest akcjonariuszem Emitenta. 

Zgodnie z oświadczeniem Pani Agnieszka Nowak nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne znaczenie dla 

Emitenta i nie występuje w przypadku jej osoby żaden konflikt interesów pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta, a prywatnymi 
interesami lub innymi obowiązkami. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w ciągu ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, 

ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Agnieszka Nowak pełniła funkcje członka organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych, a także w których była ona osobą zarządzającą wyższego szczebla.  

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Agnieszka Nowak jest osobą niekaraną. W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca 

oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pani Agnieszki Nowak ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych 

(w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto Pani Agnieszka Nowak nie otrzymała w okresie ostatnich pięciu lat sądowego 
zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek podmiotu.  

Pani Agnieszka Nowak jest powiązana rodzinnie z Panem Markiem Dworczakiem, który jest członkiem Zarządu Emitenta (siostra 
żony Pana Marka Dworczaka). 

 

Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Emitenta, ani udziałów w spółkach zależnych. 

14.1.3. Osoby zarządzające wyższego szczebla 

Emitent nie wskazuje osób zarządzających wyższego szczebla. 
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14.2. Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających 
wyższego szczebla  

Według wiedzy Emitenta nie występują potencjalne konflikty interesów członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej pomiędzy 
obowiązkami wobec Emitenta, a ich prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. 

Emitent zwraca jednak uwagę, że pomiędzy członkami Zarządu Emitenta oraz niektórymi członkami Rady Nadzorczej występują 

następujące powiązania, które w przyszłości, z uwagi na pełnienie funkcji nadzorczych przez osoby blisko związane z członkami 
Zarządu, mogą stanowić potencjalne źródło konfliktu interesów: 

 Pan Marek Dworczak (Prezes Zarządu) jest ojcem Pana Marcina Dworczaka (Członka Rady Nadzorczej), 

 Pan Tomasz Przybyła (Wiceprezes Zarządu) oraz Pani Edyta Kaczmarek - Przybyła (Członek Rady Nadzorczej) są 
małżeństwem; 

 Pani Agnieszka Nowak (Członek Rady Nadzorczej) jest siostrą żony Pana Marka Dworczaka (Prezes Zarządu Emitenta). 

Członkowie organów Spółki nie prowadzą działalności konkurencyjnej, ani kolidującej z działalnością Emitenta. 

15. Wynagrodzenia i inne świadczenia dla osób wskazanych w punkcie 14.1 

15.1. Wysokość wypłaconego wynagrodzenia 

Zarząd 

Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu Emitenta kształtowała się w 2013 roku w sposób podany poniżej: 

Imię i nazwisko Wypłacone wynagrodzenie za okres Wynagrodzenie brutto (zł.) 

Marek Dworczak 01.01.2013-31.12.2013 106.800,00 

Tomasz Przybyła 01.01.2013-31.12.2013 106.800,00 

Źródło: Emitent 

 

Rada Nadzorcza Emitenta 

Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Emitenta kształtowała się w 2013 roku w sposób podany poniżej  (przy czym 

członkowie Rady Nadzorczej Emitenta otrzymują wynagrodzenie z tytułu wykonywanej pracy, a nie z tytułu pełnienia funkcji członka 

Rady Nadzorczej Emitenta) - przy czym charakter zatrudnienia członków Rady Nadzorczej nie rusza zakazów wynikających z 
art.387 par. 1 KSH:  

Imię i nazwisko Wypłacone wynagrodzenie za okres Wynagrodzenie brutto (zł.) 

Marcin Dworczak 01.01.2013-31.12.2013 0 

Edyta Kaczmarek- Przybyła 01.01.2013-31.12.2013 19.200,00 

Agnieszka Nowak 01.01.2013-31.12.2013 66.335,84 

Źródło: Emitent 

 

Żadna z ww. osób nie otrzymała w 2013 roku: 

 wynagrodzenia od spółek zależnych, 

 wynagrodzenia w formie opcji na Akcje, 
 świadczeń w naturze od Emitenta ani od jednostek zależnych od Emitenta. 

Pozostali członkowie rady nadzorczej tj. Ryszard Błaszyk oraz Jacek Mizerka nie byli członkami rady nadzorczej Emitenta w 2013 

roku, bowiem ich powołanie nastąpiło dopiero w 2014 roku. Informacje o wynagrodzeniach wypłacanych bieżąco wszystkim 

członkom rady nadzorczej znajdują się w pkt 19 Części III Prospektu. 

15.2. Ogólna kwota wydzielona na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne 

Poza składkami, których obowiązek opłacania przez Emitenta wynika z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczeń 

zdrowotnych, Emitent nie przekazuje żadnych kwot na poczet świadczeń rentowych, emerytalnych lub podobnych świadczeń dla 
osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta. 
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16. Praktyki organu administracyjnego, zarządzającego i nadzorującego 

16.1. Data zakończenia obecnej kadencji, jeśli stosowne, oraz okres, przez jaki osoba ta sprawowała swoją funkcję 

Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Kadencja obecnego Zarządu Emitenta rozpoczęła się w dniu 3 sierpnia 2011 roku z chwilą 
rejestracji spółki akcyjnej. Obecna kadencja Zarządu Emitenta upływa w dniu 2 sierpnia 2016 roku.  

Mandaty członków Zarząd wygasną z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 
obrotowy 2015. 

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani będą na okres wspólnej pięcioletniej kadencji. Kadencja obecnej Rady Nadzorczej 

Emitenta rozpoczęła się w dniu 3 sierpnia 2011 roku z chwilą rejestracji spółki akcyjnej. Obecna kadencja Rady Nadzorczej Emitenta 

upływa w dniu 2 sierpnia 2016 roku. Mandaty członków Rady Nadzorczej Emitenta wygasną z dniem odbycia Walnego 
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015. 

16.2. Informacje o umowach o świadczenie usług 

Nie ma umów o świadczenie usług osób będących członkami organów administracyjnych, zarządzających nadzorczych z Emitentem lub z 
jego podmiotem zależnym określające świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy. 

16.3. Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń emitenta 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu nie powołano w Spółce komisji ds. audytu, ani komisji ds. wynagrodzeń.  

Dwóch członków rady nadzorczej Emitenta: Pan Ryszard Błaszyk oraz Pan Jacek Mizerka to członkowie niezależni. Ponadto, Pan 

Ryszard Błaszyk -  Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta spełnia na dzień zatwierdzenia Prospektu warunki określone w art. 

86 ust. 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach oraz posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Niezależni 

członkowie Rady Nadzorczej Emitenta spełniają przesłanki niezależności określone zarówno w Ustawie o Biegłych Rewidentach, 

jak i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. 

Ponieważ w skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu wchodzi pięć osób, na podstawie art. 86 ust. 3 

Ustawy o Biegłych Rewidentach, a także Uchwały nr 11 z dnia 31 marca 2014 r. Walnego Zgromadzenia Emitenta (Akt. not: Rep. A 
1089/2014 notariusz Edyta Kamińska) realizacja zadań komitetu audytu została powierzona Radzie Nadzorczej Emitenta. 

16.4. Oświadczenie stwierdzające, czy emitent stosuje się do procedury ładu korporacyjnego 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu, następujące dobre praktyki wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, 

stanowiących załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 21 listopada 2012 r. 
są wprowadzone do Statutu Emitenta: 

 § 21 ust. 5 Statutu Emitenta stanowi, że Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o 

zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji  i od 

głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów (Rozdział III ust. 4 Dobrych praktyk 

spółek notowanych na GPW); 

 § 22 ust. 2 pkt. b. Statutu Emitenta stanowi, że do kompetencji Rady Nadzorczej należy rozpatrywanie i opiniowanie 

istotnych spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia (Rozdział III ust. 1 Dobrych praktyk spółek 

notowanych na GPW); 

 § 24 ust. 4 Statutu Emitenta stanowi, że Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku 

z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskus ji i od głosowania 

nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów (Rozdział II ust. 4 Dobrych praktyk spółek notowanych na 

GPW). 

Emitent oświadcza, iż zamierza przestrzegać zasad ładu korporacyjnego przyjętych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek 

Notowanych na GPW” stanowiące załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 
21 listopada 2012 r. Emitent deklaruje przestrzeganie ww. zasad, za wyjątkiem następujących: 

Zasada nr I 4  

Spółka powinna dążyć do tego aby w sytuacji, gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są przedmiotem obrotu 

w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych, związanych 

z nabyciem praw po stronie akcjonariusza, następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one 
notowane. 

Spółka nie będzie przestrzegać tej zasady, gdyż obecnie papiery wartościowe emitowane przez Emitenta nie są przedmiotem obrotu 

w różnych krajach. W przypadku, gdy akcje Emitenta będą emitowane na różnych rynkach lub w różnych krajach Spółka rozważy 
możliwość stosowania tej zasady. 
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Zasada nr I 5 

Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać 

formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń 

członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 

2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), 
uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE). 

Spółka nie będzie stosowała tej zasady z uwagi na to, że Zarząd Emitenta składa się z głównych akcjonariuszy Emitenta, którzy 

mają inne źródła dochodów. Wprowadzanie polityki wynagrodzeń nie jest zasadne, gdyż wynagrodzenie uzyskiwane przez członków 
Zarządu Emitenta nie stanowi istotnej pozycji w strukturze jej kosztów. 

Zasada nr I 12 

Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego 
zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Emitent, mając na uwadze konieczność przeprowadzenia wielu czynności techniczno-organizacyjnych, związane z nimi koszty 

i ryzyka oraz małe doświadczenie rynku w tym zakresie, nie decyduje się na chwilę obecną na umożliwienie wykonywania prawa 

głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej. W miarę upowszechniania się stosowania tego rozwiązania technicznego oraz zapewnienia odpowiedniego 
bezpieczeństwa jego stosowania, Emitent rozważy wprowadzenie powyższych zasad w życie. 

Zasada II 1.12 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: 

w przypadku wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych instrumentach - informację na 
temat prognozowanych kosztów jakie poniesie spółka w związku z jego wprowadzeniem. 

Spółka nie będzie przestrzegać tej zasady, gdyż obecnie nie prowadzi żadnego programu motywacyjnego W przypadku, gdy spółka 
zacznie prowadzić program motywacyjny, Spółka rozważy możliwość stosowania tej zasady. 

Zasada II 2 

Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. 
pkt 1. 

Strona internetowa Emitenta funkcjonuje wyłącznie w języku polskim. Spółka nie prowadzi strony internetowej w języku angielskim 

ze względu na to, iż na obecnym etapie rozwoju dominująca sfera jej działania jest skoncentrowana na rynku polskim. Również 

inwestorzy posługują się językiem polskim. W przyszłości możliwe jest stosowanie przez Emitenta niniejszej zasady i stosowne 
dostosowanie treści strony internetowej Spółki. 

Zasada nr IV 10 1 

Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków  komunikacji 
elektronicznej, polegającego na: transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. 

Emitent, mając na uwadze konieczność przeprowadzenia wielu czynności techniczno-organizacyjnych, związane z tym ryzyka oraz 

małe doświadczenie rynku w tym zakresie, nie decyduje się na chwilę obecną na umożliwienie udziału poza miejscem odbywania 

walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie 

rzeczywistym. W miarę upowszechniania się stosowania tego rozwiązania technicznego oraz zapewnienia odpowiedniego 
bezpieczeństwa jego stosowania, Emitent rozważy wprowadzenie powyższych zasad w życie. 

Zasada nr IV 10 2 

Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, polegającego na: dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać 
się w toku obrad walnego gromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad 

Emitent, mając na uwadze konieczność przeprowadzenia wielu czynności techniczno-organizacyjnych, związane z nimi koszty 

i ryzyka oraz małe doświadczenie rynku w tym zakresie, nie decyduje się na chwilę obecną na: dwustronną komunikację w czasie 

rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego gromadzenia przebywając w miejscu 

innym niż miejsce obrad. W miarę upowszechniania się stosowania tego rozwiązania technicznego oraz zapewnienia 
odpowiedniego bezpieczeństwa jego stosowania, Emitent rozważy wprowadzenie powyższych zasad w życie. 

 

Po wprowadzeniu akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym, w wypadku naruszenia lub nieprzestrzegania określonej zasady, 

Emitent zgodnie z postanowieniami Regulaminu Giełdy opublikuje raport zawierający informacje o tym, jaka zasada nie jest 
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stosowana lub nie została zastosowana, jakie były okoliczności i przyczyny nie zastosowania zasady oraz w jaki sposób emitent  

zamierza usunąć ewentualne skutki niezastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko 
niezastosowania zasad ładu korporacyjnego w przyszłości. 

17. Pracownicy 

17.1. Liczba i struktura pracowników 

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Grupa zatrudniała 495 osób. Ze względu na rolę poszczególnych osób w prowadzonej przez Grupę 
działalności można kwalifikować 54 osoby, jako osoby fizyczne, a 441 osób jako pracownicy umysłowi. 

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Grupa zatrudniała 469 osób. Ze względu na rolę poszczególnych osób w prowadzonej przez Grupę 
działalności można kwalifikować 52 osoby, jako osoby fizyczne, a 417 osób jako pracownicy umysłowi. 

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa zatrudniała 493 osoby. Ze względu na rolę poszczególnych osób w prowadzonej przez Grupę 
działalności można kwalifikować 56 osób, jako osoby fizyczne, a 437 osób jako pracownicy umysłowi. 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Grupa zatrudniała 513 osób. Ze względu na rolę poszczególnych osób w prowadzonej przez 
Grupę działalności można kwalifikować 56 osób, jako osoby fizyczne, a 457 osób jako pracowników umysłowych. 

W opisie niniejszym ujęte zostały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Grupa współpracuje również z osobami 

zatrudnionymi na podstawie umów cywilno-prawnych. Na dzień 31 grudnia 2011 roku Grupa współpracowała na podstawie umów 

cywilno-prawnych z 20 osobami. Na dzień 31 grudnia 2012 roku Grupa współpracowała na podstawie umów cywilno-prawnych z 22 

osobami. Na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa współpracowała na podstawie umów cywilno-prawnych z 22 osobami. Na dzień 
zatwierdzenia Prospektu Grupa współpracowała na podstawie umów cywilno-prawnych z 27 osobami. 

Grupa nie zatrudnia pracowników czasowych. 

Zdecydowana większość pracowników zatrudniona jest w Polsce. 

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Grupa zatrudniała 13 osób w Czechach (CDRL Trade s.r.o), oraz 0 osób w Rumunii (Coccodrillo 
Kids' Fashion s.r.l.). 

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Grupa zatrudniała 12 osób w Czechach (CDRL Trade s.r.o), oraz 1 osobę w Rumunii (Coccodrillo 
Kids' Fashion s.r.l.). 

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa zatrudniała 11 osób w Czechach (CDRL Trade s.r.o), oraz 1 osobę w Rumunii (Coccodrillo 
Kids' Fashion s.r.l.). 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Grupa zatrudniała 8 osób w Czechach (CDRL Trade s.r.o), oraz 1 osobę w Rumunii (Coccodrillo 
Kids' Fashion s.r.l.). 

17.2. Akcje i opcje na akcje posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące  

Spośród wszystkich osób zarządzających i nadzorujących, osobami posiadającymi akcje lub opcje na akcje są członkowie Zarządu:  

Marek Dworczak posiadający bezpośrednio 1.248.915 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A po 0,50 zł każda 

akcja o łącznej wartości nominalnej 624.457,50 zł, stanowiących łącznie 24,71% akcji Emitenta oraz Tomasz Przybyła posiadający 

bezpośrednio 1.248.915 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A po 0,50 zł każda akcja o łącznej wartości 
nominalnej 624.457,50 zł, stanowiących łącznie 24,71% akcji Emitenta. 

Panowie Marek Dworczak oraz Tomasz Przybyła posiadają po 50% w kapitale oraz głosach na zgromadzeniu udziałowców spółki 
prawa cypryjskiego Forsmart Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr i są jej wyłącznymi udziałowcami  

Spółka prawa cypryjskiego Forsmart Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr, (na dzień zatwierdzenia Prospektu) posiada 506.654 akcji 

imiennych Emitenta, uprzywilejowanych co do głosu, serii A po 0,50 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 253.327,00 zł oraz 

1.999.516 akcji na okaziciela serii B Emitenta, po 0,50 zł każda akcja o łącznej wartości 999.758,00 zł, stanowiących łącznie 49,58% 
akcji Emitenta i dających prawo do wykonywania 37,50 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 

Panowie Marek Dworczak oraz Tomasz Przybyła, bezpośrednio oraz za pośrednictwem należącej do nich spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością prawa cypryjskiego, mają znaczący wpływ na decyzje Walnego Zgromadzenia oraz realizację strategii rozwoju 

Emitenta. Po przeprowadzeniu Oferty Publicznej, w przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich Akcji Oferowanych, 

dotychczasowi znaczący akcjonariusze, tj. Panowie Marek Dworczak oraz Tomasz Przybyła, bezpośrednio oraz za pośrednictwem 

należącej do nich spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego posiadać będą łącznie 82,65% Akcji uprawniających 
ich łącznie do 88,65% głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

Zgodnie z art. 87 ust. 4 Ustawy o Ofercie, w stosunku do Pana Marka Dworczaka i Pana Tomasza Przybyły, a także spółki prawa 

cypryjskiego Forsmart Ltd, w której Panowie Marek Dworczak i Tomasz Przybyła są wyłącznymi udziałowcami, domniemywa się 

ustne porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, tzn. porozumienie dotyczące nabywania przez te 

podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, 
chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków. 
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Żaden akcjonariusz nie posiada samodzielnie akcji dających prawo do ponad 50% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, 

Jednak istnienie domniemania ustnego porozumienia co do zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariuszy 

Marka Dworczaka, Tomasza Przybyłę oraz spółkę Forsmart Ltd oznacza posiadanie przez nie większości głosów w organach 
Emitenta. Tym samym Emitent jest podmiotem posiadanym przez to porozumienie. 

Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Emitenta.  

Tabela: Akcje i opcje na akcje posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące  

Imię i nazwisko / 
firma spółki 

Liczba akcji 

Procent w 

kapitale 
zakładowym  

Łączna wartość 

nominalna 
posiadanych akcji 

Procent 

w ogólnej liczbie 
głosów 

Marek Dworczak 
1.248.915 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A 
po 0,50 zł każda akcja 

24,71% 624.457,50 zł 31,09% 

Tomasz Przybyła 
1.248.915 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A 
po 0,50 zł każda akcja 

24,71% 624.457,50 zł 31,09% 

Forsmart Ltd z 
siedzibą w Nikozji 

506.654 akcji imiennych Emitenta, uprzywilejowanych co do głosu, 

serii A, po 0,50 zł każda akcja oraz 1.999.516 akcji na okaziciela 
Emitenta, serii B po 0,50 zł każda akcja 

49,58% 1.253.085,00 zł 37,50% 

Źródło: Emitent  

17.3. Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale emitenta 

Według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu pracownicy Grupy nie uczestniczą w kapitale zakładowym Emitenta. Emitent nie 
jest stroną jakichkolwiek ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników Grupy w kapitale zakładowym Emitenta. 

18. Znaczni akcjonariusze 

18.1. Imiona i nazwiska innych znacznych akcjonariuszy emitenta 

Żadni inni akcjonariusze poza Markiem Dworczakiem - Prezesem Zarządu oraz Tomaszem Przybyłą - Wiceprezesem Zarządu 

Emitenta oraz kontrolowaną przez nich Spółką Forsmart Ltd., o których mowa powyżej w pkt 17.2 Części II, niniejszego Prospektu 
nie posiadają w sposób bezpośredni ani pośredni akcji dających prawa do co najmniej 5% ogólnej liczby głosów. 

18.2. Informacja, czy znaczni akcjonariusze emitenta posiadają inne prawa głosu 

3.004.484 akcji imiennych serii A o numerach 000001 do 3004484, o wartości nominalnej 0,50 złotego każda akcja jest 

uprzywilejowanych co do głosu. Zgodnie z art. 16 ust. 3 Statutu Emitenta, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 

jednego głosu, za wyjątkiem akcji serii A o numerach 000001 do 3004484, które są uprzywilejowane co do prawa głosu w taki 
sposób, że każda akcja daje prawo do 2 głosów. 

18.3. Informacja, czy emitent jest bezpośrednio lub pośrednio podmiotem posiadanym lub kontrolowanym 

Emitent wskazuje, że na dzień zatwierdzenia Prospektu, Marek Dworczak posiada bezpośrednio 31,09% głosów na walnym 
zgromadzeniu Emitenta oraz Tomasz Przybyła posiada bezpośrednio 31,09% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 

Marek Dworczak oraz Tomasz Przybyła są także wyłącznymi udziałowcami spółka prawa cypryjskiego Forsmart Ltd z siedzibą 
w Nikozji, Cypr posiadającej 37,50% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.  

Zgodnie z art. 87 ust. 4 Ustawy o Ofercie, w stosunku do Pana Marka Dworczaka i Pana  Tomasza Przybyły, a także spółki prawa 

cypryjskiego Forsmart Ltd, której Panowie Marek Dworczak i Tomasz Przybyła są wyłącznymi udziałowcami domniemywa się ustne 

porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, tzn. porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty 

akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby 
tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków. 

Żaden akcjonariusz nie posiada samodzielnie akcji dających prawo do ponad 50% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 

18.4. Opis wszelkich znanych emitentowi ustaleń, których realizacja może w późniejszej dacie spowodować zmiany 
w sposobie kontroli emitenta 

Emitentowi nie są znane jakiekolwiek ustalenia, których realizacja w przyszłości może spowodować zmiany w sposobie kontroli 
Emitenta. 

19. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz do dnia zatwierdzenia Prospektu Emitent dokonał następujących 
transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu definicji zawartej w MSR 24: 

 transakcje pomiędzy Emitentem i jego spółkami zależnymi (powiązanymi kapitałowo z Emitentem), przy czym są one 
eliminowane na etapie konsolidacji zgodnie z pkt 4 MSR 24; 
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 transakcje pomiędzy Emitentem a członkami organów Emitenta (powiązanych osobowo z Emitentem);  

 transakcje pomiędzy Emitentem a jednostkami, na które członkowie kadry kierowniczej wywierają znaczący wpływ lub osobami 
bliskimi tych członków (powiązanych osobowo z Emitentem). 

 

TRANSAKCJE POMIĘDZY SPÓŁKĄ I JEJ PODMIOTAMI ZALEŻNYMI 

Emitent świadczy na rzecz spółek zależnych usługi najmu budynku, najmu mebli, sprzedaży materiałów, usługi refakturowania 
kosztów działalności operacyjnej.  

 

W okresie od dnia 1 sierpnia 2011 roku (czyli od momentu powstania Grupy Kapitałowej) do dnia zatwierdzenia Prospektu Emitent 
zawarł ze spółkami zależnymi, powiązanymi kapitałowo z Emitentem, następujące transakcje: 

 

Sprzedaż do 

jednostek 

zależnych 

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu 

- wartości netto 

 w zł 

Coccodrillo 

Concepts 

Smart 

Investment 

Group 

Drussis MT Power 

sp. z o. o  

Glob Kiddy 

sp. z o. o 

Vivo Kids CDRL Trade 

SRO 

Coccodrillo 

Kids Fashion 

SRL 

 
sp. z o.o. sp. z o. o sp. z o. o sp. z o. o 

najem siedziby  3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 21 709,68 0,00 0,00 

najem mebli 102 420,00 71 889,33 35 249,67 21 000,00 20 676,00 0,00 0,00 0,00 

sprzedaż usług 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 699,87 0,00 0,00 

sprzedaż towaru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 757,41 1 502 987,26 2 247 980,77 

sprzedaż mebli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 894,93 29 076,97 

sprzedaż 

materiałów, 

wyposażenia 

(elementy 

oświetlenia, drobne 

wyposażenie 

sklepów, materiały 

remontowe) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 216,69 0,00 

pozostałe przychody 

(w tym usługi 

telekomunikacyjne) 

4 722,71 6 763,73 14 833,51 291,97 365,77 14 495,29 0,00 0,00 

Razem: 110 142,71 81 653,06 53 083,18 24 291,97 24 041,77 491 662,25 1 569 098,88 2 277 057,74 

Źródło: Emitent 
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Zakupy od 

jednostek 

zależnych 

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu 

- wartości netto w 

zł  

Coccodrillo 

Concepts 

Smart 

Investment 

Group 

Drussis MT Power 

sp. z o. o  

Glob Kiddy 

sp. z o. o 

Vivo Kids CDRL Trade 

SRO 

Coccodrillo 

Kids Fashion 

SRL 

  sp. z o.o. sp. z o. o sp. z o. o sp. z o. o 

prowizja agenta 6 443 982,91 2 541 290,19 782 763,22 417 526,46 528 446,92 0,00 0,00 0,00 

usługi magazynowe 116 827,18 18 316,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem: 5 375 156,96 2 053 359,09 597 264,15 348 112,78 430 162,34       

Źródło: Emitent 

 

 

Sprzedaż do 

jednostek 

zależnych 

Rok zakończony 31 grudnia 2013 roku 

- wartości netto w 

zł 

Coccodrillo 

Concepts 

Smart 

Investment 

Group 

Drussis MT Power 

sp. z o. o  

Glob Kiddy 

sp. z o. o 

Vivo Kids CDRL Trade 

SRO 

Coccodrillo 

Kids Fashion 

SRL 

  sp. z o.o. sp. z o. o sp. z o. o sp. z o. o 
 

najem siedziby i 

budynku 

magazynowego 

6 000,00 6 000,00 6000,00 6000,00 6000,00 3 500,00 
  

najem mebli 177 218,17 120 550,00 63 900,00 46 800,00 40 726,29 
   

sprzedaż usług 170,00               

sprzedaż towaru 0 0 0 0 0 0 3 078 849,.58 4 135 614,24 

sprzedaż mebli             60 808,34 50 037,89 

sprzedaż 

materiałów, 

wyposażenia 

(elementy 

oświetlenia, drobne 

wyposażenie 

sklepów, materiały 

remontowe) 

10729,4 2260,41 786,05 296,38 373,16       

usługi 

telekomunikacyjne 
5348,.86 2 012,48 319,60 388,78 445,14       

pozostałe przychody 3911,7               

Razem: 203 378,13 130 822,89 71 005,65 53 485,16 47 544,59 3 500,00 3 139 657,92 4 185 652,13 

Źródło: Emitent 
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Zakupy od 

jednostek 

zależnych 

Rok zakończony 31 grudnia 2013 roku 

- wartości netto w 

zł  

Coccodrillo 

Concepts 

Smart 

Investment 

Group 

Drussis MT Power sp. 

z o. o  

Glob Kiddy 

sp. z o. o 

Vivo Kids CDRL 

Trade SRO 

Coccodrillo 

Kids Fashion 

SRL 

  sp. z o.o. sp. z o. o sp. z o. o sp. z o. o 
 

sprzedaż części 

komputerowych 
384,05 356,91 16,18           

odsprzedaż usług                 

usługi 

telekomunikacyjne 
1 250,00               

prowizja agenta 14 024 372,93 5 006 785,29 1 489 770,54 1 062 429,01 1 026 704,85       

usługi magazynowe 275 744,29 50 421,91             

rozliczenie 

materiałów 
                

Pozostałe zakupy 

(pozostałe koszty 

operacyjne) 

270,11 24,39             

Razem: 14 302 021,38 5 057 588,50 1 489 786,72 1 062 429,01 1 026 704,85       

Źródło: Emitent 

 

Sprzedaż do 

jednostek 

zależnych 

Rok zakończony 31 grudnia 2012 roku 

- wartości netto w 

zł 

Coccodrillo 

Concepts 

Smart 

Investment 

Group 

Drussis MT Power 

sp. z o. o  

Glob Kiddy 

sp. z o. o 

Vivo Kids CDRL Trade 

SRO 

Coccodrillo 

Kids Fashion 

SRL 

  sp. z o.o. sp. z o. o sp. z o. o sp. z o. o 
 

najem siedziby  6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00       

najem mebli 144 600,00 119 800,00 66 200,00 46 800,00 39 912,00       

sprzedaż usług             1398,4   

sprzedaż towaru             2 573 784,04 4 588 341,33 

sprzedaż mebli             14 986,06   

sprzedaż 

materiałów, 

wyposażenia 

(elementy 

oświetlenia, drobne 

wyposażenie 

sklepów, materiały 

remontowe) 

110 115,2 361,62 25,6 868,93       

usługi 

telekomunikacyjne 
8501,1 3 533,03 767,08 672,94 892,15       
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pozostałe przychody 954,65 230,66 168 293,32 375,35       

Razem: 160 165,75 129 678,89 73 496,70 53 791,86 48 048,43 
 

2 590 168,50 4 588 341,33 

Źródło: Emitent 

 

Zakupy od 

jednostek 

zależnych 

Rok zakończony 31 grudnia 2012 roku 

- wartości netto w 

zł  

Coccodrillo 

Concepts 

Smart 

Investment 

Group 

Drussis MT Power 

sp. z o. o  

Glob Kiddy 

sp. z o. o 

Vivo Kids CDRL Trade 

SRO 

Coccodrillo 

Kids Fashion 

SRL 

  sp. z o.o. sp. z o. o sp. z o. o sp. z o. o 
 

sprzedaż części 

komputerowych 
1 518,43 338,12             

odsprzedaż usług 200               

usługi 

telekomunikacyjne 
                

prowizja agenta 13 083 245,85 4 519 244,81 1 269 240,91 922 398,72 669 999,77       

usługi magazynowe 202 168,22 42 060,38             

rozliczenie 

materiałów 
25000               

Pozostałe zakupy 

(pozostałe koszty 

operacyjne) 

80,49               

Razem: 13 312 212,99 4 561 643,31 1 269 240,91 922 398,72 669 999,77       

Źródło: Emitent 

 

Sprzedaż do 

jednostek 

zależnych 

Rok zakończony 31 grudnia 2011 roku 

- wartości netto w 

zł 

Coccodrillo 

Concepts 

Smart 

Investment 

Group 

Drussis MT Power 

sp. z o. o  

Glob Kiddy 

sp. z o. o 

Vivo Kids CDRL Trade 

SRO 

Coccodrillo 

Kids Fashion 

SRL 

  sp. z o.o. sp. z o. o sp. z o. o sp. z o. o 
 

najem siedziby  2 500 2 500 2500 2500 1500       

najem mebli 60 250 52 000 27 250 18 000 1 510       

sprzedaż usług                 

sprzedaż towaru             3 104 369,28   

sprzedaż mebli             19 879,35   

materiały, 

wyposażenia 

(elementy 

oświetlenia, drobne 

wyposażenie 

5 867,35 1 426,94   606,8 409,35       
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sklepów, materiały 

remontowe) 

usługi 

telekomunikacyjne 
3 919,64   166,58 213,32         

pozostałe przychody   3473,69 682,25   608,25   6 940,00   

Razem: 72 536,99 59 400,63 30 598,83 21 320,12 4 027,60 0.00 3 131 188,63 0.00 

Źródło: Emitent 

 

Zakupy od 

jednostek 

zależnych 

Rok zakończony 31 grudnia 2011 roku 

- wartości netto w 

zł  

Coccodrillo 

Concepts 

Smart 

Investment 

Group 

Drussis MT Power 

sp. z o. o  

Glob Kiddy 

sp. z o. o 

Vivo Kids CDRL Trade 

SRO 

Coccodrillo 

Kids Fashion 

SRL 

  sp. z o.o. sp. z o. o sp. z o. o sp. z o. o 
 

sprzedaż części 

komputerowych 
1 031,17 287,72             

odsprzedaż usług   121,95             

usługi 

telekomunikacyjne 
                

prowizja agenta 6 269 686,69 2 150 429,55 535 293,66 354 016,75 51 352,17       

usługi magazynowe 98 418,39 18 607,11             

rozliczenie 

materiałów 
81,3               

Pozostałe zakupy 

(pozostałe koszty 

operacyjne) 

250,32               

Razem: 6 369 467,87 2 169 446,33 535 293,66 354 016,75 51 352,17       

Źródło: Emitent 

 

 

TRANSAKCJE SPÓŁKI Z CZŁONKAMI ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ  

Transakcje Spółki z członkami Zarządu 

W 2013 roku Prezes Zarządu Emitenta- Pan Marek Dworczak oraz Wiceprezes Zarządu Emitenta – Pan Tomasz Przybyła sprzedali 

na rzecz Emitenta wszystkie posiadane przez siebie udziały w spółce Vivo Kids sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie. Prezes Zarządu 

Emitenta- Pan Marek Dworczak sprzedał 150 udziałów o łącznej wartości nominalnej 75.000,00 zł za 75.000,00 zł. Wiceprezes 

Zarządu Emitenta- Pan Tomasz Przybyła sprzedał 150 udziałów o łącznej wartości nominalnej 75.000,00 zł za 75.000,00 zł.  

Transakcje Spółki z członkami Rady Nadzorczej 

Pani Agnieszka Nowak sprzedała Emitentowi w lipcu 2011 roku cały swój udział w wysokości 0,5% w spółce CDRL Trade spol. s.r.o  

w 2011 roku za 21.250 koron czeskich tj. ok. 3.400 zł. 

Wynagrodzenie członków zarządu 

Wynagrodzenie członków Zarządu w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz do dnia zatwierdzenia Prospektu 

było wypłacane na podstawie zawartych przez Emitenta z Członkami Zarządu umów o pracę. 
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Wynagrodzenie łączne członków Zarządu kształtowało się w następujący sposób (tys. zł): 

 

od 1 stycznia 2014 roku 

do dnia zatwierdzenia 

Prospektu 

Rok zakończony 

31 grudnia 2013 

Rok zakończony  

31 grudnia 2012 roku 

Rok zakończony 

31 grudnia 2011 roku 

Wynagrodzenie brutto (tys. zł) 98,7 213,6 213,6 213,6 

Źródło: Emitent  

 

Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu: 

 Pan Marek Dworczak - Prezes Zarządu uzyskał wynagrodzenie w wysokości brutto 53.400,00 zł, 

 Pan Tomasz Przybyła - Wiceprezes Zarządu uzyskał wynagrodzenie w wysokości brutto 45.335,89 zł. 
 

Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku: 

 Pan Marek Dworczak - Prezes Zarządu uzyskał wynagrodzenie w wysokości brutto 106 800,00 zł, (8.900,00 zł miesięcznie) 

 Pan Tomasz Przybyła - Wiceprezes Zarządu uzyskał wynagrodzenie w wysokości brutto 106 800,00 zł, (8.900,00 zł 
miesięcznie). 
 

Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu Emitenta w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku:  

 Pan Marek Dworczak - Prezes Zarządu uzyskał wynagrodzenie w wysokości brutto 106 800,00 zł, (8.900,00 zł miesięcznie) 

 Pan Tomasz Przybyła - Wiceprezes Zarządu uzyskał wynagrodzenie w wysokości brutto 106 800,00 zł, (8.900,00 zł 
miesięcznie). 
 

Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu Emitenta w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku:  

 Pan Marek Dworczak - Prezes Zarządu uzyskał wynagrodzenie w wysokości brutto 106 800,00 zł, (8.900,00 zł miesięcznie) 

 Pan Tomasz Przybyła - Wiceprezes Zarządu uzyskał wynagrodzenie w wysokości brutto 106 800,00 zł, (8.900,00 zł 
miesięcznie). 

 

Osoby wchodzące w skład Zarządu Emitenta nie otrzymały w roku 2011, 2012, 2013 oraz w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 

zatwierdzenia prospektu: 

 wynagrodzenia od spółek zależnych Emitenta, 

 wynagrodzenia w formie opcji na Akcje, 

 świadczeń w naturze od Emitenta ani od jednostek zależnych od Emitenta 

za wyjątkiem świadczeń polegających na opłaceniu przez Emitenta składek na ubezpieczenie przewidziane w umowach 

ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w wysokości:  

- 1.462 tys. zł. z tytułu ubezpieczenia Pana Marka Dworczaka  

- 1.462 tys. zł. z tytułu ubezpieczenia Pana Tomasza Przybyły  

Powyższe świadczenia w części:  

- 12 tys. zł w przypadku Pana Marka Dworczaka  

- 12 tys. zł w przypadku Pana Tomasza Przybyły 

zostały zwrócone na rzecz Emitenta przez członków Zarządu.  

 

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej 

Wynagrodzenie łączne członków Rady Nadzorczej kształtowało się w następujący sposób: 

 

od 1 stycznia 2014 roku 

do dnia zatwierdzenia 

Prospektu 

Rok zakończony 

31 grudnia 2013 roku 

Rok zakończony 

31 grudnia 2012 roku 

Rok zakończony 

31 grudnia 2011 roku 

(Rada Nadzorcza od 

sierpnia 2011) 

Wynagrodzenie brutto (tys. zł) 56,90 85,53 77,12 32,25 

Źródło: Emitent  
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W okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wyniosło: 

 Pan Ryszard Błaszyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej uzyskał wynagrodzenie w wysokości brutto 5.297,62 zł,  

 Pan Jacek Mizerka - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej uzyskał wynagrodzenie w wysokości brutto 3.095,24 zł,  

 Pan Marcin Dworczak – Skarbnik Rady Nadzorczej nie otrzymał żadnego wynagrodzenia, 

 Pani Edyta Kaczmarek - Przybyła – Członek Rady Nadzorczej uzyskała wynagrodzenie w wysokości brutto 10.080,00 zł, 

 Pani Agnieszka Nowak – Członek Rady Nadzorczej uzyskała wynagrodzenie w wysokości brutto 38.434,37 zł. 

 

W okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej (Rada składała się z trzech 
osób) wyniosło: 

 Pani Edyta Kaczmarek - Przybyła – jako Przewodnicząca Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 
grudnia 2013 uzyskała wynagrodzenie w wysokości brutto 19.200,00 zł,  

 Pani Agnieszka Nowak – jako Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 
2013 uzyskała wynagrodzenie w wysokości brutto 66.335,84 zł,  

 Pan Marcin Dworczak – jako Skarbnik Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 nie 
otrzymał żadnego wynagrodzenia. 

 

W okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej (Rada składała się z trzech 
osób) wyniosło: 

 Pani Edyta Kaczmarek - Przybyła - jako Przewodnicząca Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 
grudnia 2012 uzyskała wynagrodzenie w wysokości brutto 18.000,00 zł,  

 Pani Agnieszka Nowak - jako Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 
2012 uzyskała wynagrodzenie w wysokości brutto 59.122,69 zł,  

 Pan Marcin Dworczak – jako Skarbnik Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 nie 
otrzymał żadnego wynagrodzenia 

 

W okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej (Rada składała się z trzech 
osób) wyniosło: 

 Pani Edyta Kaczmarek - Przybyła - jako Przewodnicząca Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 
grudnia 2011 uzyskała wynagrodzenie w wysokości brutto 7.250,00 zł,  

 Pani Agnieszka Nowak - jako Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 
2011 uzyskała wynagrodzenie w wysokości brutto 25.000,00 zł,  

 Pan Marcin Dworczak – jako Skarbnik Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 nie 
otrzymał żadnego wynagrodzenia 

 

Żadna z osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Emitenta nie otrzymała w roku 2011, 2012,2013 oraz w okresie od 1 stycznia 
2014 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu: 

 wynagrodzenia w formie opcji na Akcje, 

 wynagrodzenia od spółek zależnych Emitenta, 

 świadczeń w naturze (takich jak opieka zdrowotna lub środek transportu) od Emitenta ani od jednostek zależnych od Emitenta. 

 

TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI, NA KTÓRE CZŁONKOWIE KADRY KIEROWNICZEJ WYWIERAJĄ ZNACZĄCY WPŁYW ORAZ 
Z CZŁONKAMI ICH RODZIN 

Część kadry kierowniczej oraz członkowie ich rodzin zajmuje w innych podmiotach stanowiska, które umożliwiają im kontrolę lub 

wywieranie znacznego wpływu na politykę finansową i operacyjną tych podmiotów (powiązania osobowe). Dotyczy to: 

 Żona Pana Marka Dworczaka - Prezesa Zarządu Emitenta, Pani Barbara Dworczak prowadząca działalność pod nazwą 
Kancelaria Radcy Prawnego Barbara Dworczak świadczyła na rzecz Emitenta usługi doradztwa prawnego. Łączne 
wynagrodzenie z tego tytułu w 2013 roku wyniosło 56.088,00 zł brutto. Łączne wynagrodzenie z tego tytułu w 2012 roku 
wyniosło 56.088,00 zł brutto. Łączne wynagrodzenie z tego tytułu w 2011 roku wyniosło 56.088,00 zł brutto. Łączne 
wynagrodzenie z tego tytułu w okresie od 01.01.2014 do dnia zatwierdzenia Prospektu wyniosło 28.044,00 zł brutto. 
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Jednocześnie Emitent refakturował Kancelarii Pani Barbary Dworczak koszty usług telefonicznych. Łączna wysokość, jaką 
otrzymał Emitent z tytułu refaktur w 2013 roku wyniosła 6.055,59zł brutto. Łączna wysokość, jaką otrzymał Emitent z tytułu 
refaktur w 2012 roku wyniosła 1.756,18zł brutto. Łączna wysokość, jaką otrzymał Emitent z tytułu refaktur w 2011 roku wyniosła 
9.457,58zł brutto. Łączna wysokość, jaką otrzymał Emitent z tytułu refaktur w okresie od 01.01.2014 do dnia zatwierdzenia 
Prospektu wyniosło 749,46 zł brutto. W roku 2011 Emitent sprzedał samochód osobowy Kancelarii Pani Barbary Dworczak i 
otrzymał z tego tytułu 52.600 zł brutto. Jest to powiązanie osobowe. 

 Emitent wynajmuje biuro spółce CTM s. c. Marek Dworczak, Tomasz Przybyła, której wspólnikami są Pan Marek Dworczak – 
Prezes Zarządu Emitenta oraz Pan Tomasz Przybyła – Wiceprezes Zarządu Emitenta. Łączna wysokość jaką otrzymał Emitent 
z tytułu najmu biura w 2013 roku wyniosła 7.380,00 zł brutto. Łączna wysokość jaką otrzymał Emitent z tytułu najmu biura 
w 2012 roku wyniosła 7.380,00 zł brutto. Łączna wysokość jaką otrzymał Emitent z tytułu najmu biura w 2011 roku wyniosła 
3.471,77 zł brutto. Łączna wysokość jaką otrzymał Emitent z tytułu najmu biura w okresie od 01.01.2014 do dnia zatwierdzenia 
Prospektu wyniosło 3.690,00 zł brutto. Emitent wniósł aportem w roku 2011 grunt o wartości 155.000, 00 zł do spółki CTM s.c. 
Marek Dworczak, Tomasz Przybyła. W roku 2012 Emitent wystąpił ze spółki CTM s.c. W wyniku transakcji otrzymał zwrot 
pieniężny wniesionego wkładu. Jest to powiązanie osobowe. 

 Emitent wynajmuje biuro spółce WWW s. c. Marek Dworczak, Tomasz Przybyła, której wspólnikami są Pan Marek Dworczak – 
Prezes Zarządu Emitenta oraz Pan Tomasz Przybyła – Wiceprezes Zarządu Emitenta. Łączna wysokość, jaką otrzymał Emitent 
z tytułu najmu biura w 2013 roku wyniosła 7.380,00 zł brutto. Łączna wysokość, jaką otrzymał  Emitent z tytułu najmu biura 
w 2012 roku wyniosła 7.380,00 zł brutto. Łączna wysokość, jaką otrzymał Emitent z tytułu najmu biura w 2011 roku wyniosła 
7.380,00 zł brutto. Łączna wysokość jaką otrzymał Emitent z tytułu najmu biura w okresie od 01.01.2014 do dnia zatwierdzenia 
Prospektu wyniosło 3.690,00 zł brutto. W roku 2011 Emitent sprzedał spółce WWW s.c. Marek Dworczak, Tomasz Przybyła 
grunt i otrzymał z tego tytułu 2.460.000,00 zł brutto. Jest to powiązanie osobowe. 

 Emitent refakturował Edycie Kaczmarek-Przybyle – żonie Pana Tomasza Przybyły – Wiceprezesa Zarządu koszty usług 
telefonicznych. Łączna wysokość, jaką otrzymał Emitent z tytułu refaktur w 2013 roku wyniosła 3.236,65 zł brutto. Łączna 
wysokość, jaką otrzymał Emitent z tytułu refaktur w 2012 roku wyniosła 4.101,69 zł brutto. Łączna wysokość, jaką otrzymał 
Emitent z tytułu refaktur w 2011 roku wyniosła 1.573,64 zł brutto. Łączna wysokość, jaką otrzymał Emitent z tytułu refaktur 
w okresie od 01.01.2014 do dnia zatwierdzenia Prospektu wyniosło 1969,54 zł brutto. W roku 2011 Emitent sprzedał 
samochody osobowe Pani Edycie Kaczmarek-Przybyle i otrzymał z tego tytułu 120.000,00 zł brutto. Jest to powiązanie 
osobowe. 

 Emitent refakturował Panu Markowi Dworczakowi – Prezesowi Zarządu koszty usług telefonicznych. Łączna wysokość, jaką 
otrzymał Emitent z tytułu refaktur w 2013 roku wyniosła 4.345,44 zł brutto. Łączna wysokość, jaką otrzymał Emitent z tytułu 
refaktur w 2012 roku wyniosła 5.527,31 zł brutto. Łączna wysokość, jaką otrzymał Emitent z tytułu refaktur w 2011 roku 
wyniosła 2.929,01 zł brutto. Łączna wysokość, jaką otrzymał Emitent z tytułu refaktur w okresie od 01.01.2014 do dnia 
zatwierdzenia Prospektu wyniosło 694,47 zł brutto. W maju 2013 roku Pan Marek Dworczak sprzedał Emitentowi udziały 
w spółce Vivo Kids sp. z o.o. i otrzymał z tego tytułu 75.000,00 zł. Jest to powiązanie osobowe. 

 Emitent sprzedał samochód osobowy Panu Tomaszowi Przybyle – Wiceprezesowi Zarządu i otrzymał wynagrodzenie 
w wysokości 101.500,00zł brutto. W maju 2013 roku Pan Tomasz Przybyła sprzedał Emitentowi udziały w spółce Vivo Kids sp. 
z o.o. i otrzymał z tego tytułu 75.000,00 zł. Jest to powiązanie osobowe. 

 Emitent wynajmuje biuro spółce Vivo Kids sp. z o.o., której wspólnikami byli Pan Marek Dworczak – Prezes Zarządu Emitenta 
oraz Pan Tomasz Przybyła – Wiceprezes Zarządu Emitenta. Łączna wysokość jaką otrzymał Emitent z tytułu najmu biura 
w 2013 roku wyniosła 3.075,00 zł brutto. Łączna wysokość jaką otrzymał Emitent z tytułu najmu biura w 2012 roku wyniosła 
1.230,00 zł brutto. Jest to powiązanie osobowe. 

 W roku 2014 Emitent sprzedał samochód Szymonowi Przybyle i Karolinie Przybyle (dzieci Wiceprezesa Zarządu Emitenta - 
Pana Tomasza Przybyły) i otrzymał z tego tytułu 28.000 zł brutto. Jest to powiązanie osobowe. 

 Emitent sprzedawał towary, wynajmował samochód oraz sprzedawał meble spółce CDRL Trade SRO z Czech, w której Zarząd 
stanowił Pan Tomasz Przybyła – Wiceprezes Zarządu. Łączna wartość, jaką otrzymał Emitent w roku 2011 z tytułu sprzedaży 
towarów wyniosła 298.555,21 zł brutto, z tytułu wynajmu samochodu 2.567,20 zł brutto, ze sprzedaży mebli 949,00 zł brutto. 
Jest to powiązanie osobowe. 

Wartość i udział procentowy, jaki stanowią transakcje z podmiotami powiązanymi w obrotach Emitenta przedstawia poniższa tabela: 

Wyszczególnienie 
 

2011 2012 2013 
od 01.01.2014 do dnia 

zatwierdzenia Prospektu 

transakcje z podmiotami powiązanymi tys. zł 2 596 22 26 65 

przychody ze sprzedaży, operacyjne i finansowe tys. zł 122 821 119 988 150 074 69 039 

udział transakcji z jednostkami powiązanymi w 

przychodach 
% 2,11% 0,02% 0,02% 0,09% 

Źródło: Emitent 
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20. Informacje finansowe dotyczące aktywów i pasywów Emitenta, jego sytuacji finansowej oraz zysków i strat 

20.1. Historyczne informacje finansowe 

Emitent prezentuje w Prospekcie historyczne informacje finansowe obejmujące skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za 

lata 2011-2013, które zostało sporządzone dla potrzeb niniejszego Prospektu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSSF/MSR) 
zaakceptowanymi przez Unię Europejską. 

Sprawozdanie to zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej 

wydanymi przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC) oraz krajowymi standardami rewizji finansowej wydanymi przez 
Krajową Radę Biegłych Rewidentów.  

Badanie historycznych skonsolidowanych informacji finansowych za lata 2011-2013, sporządzonych na potrzeby niniejszego 

Prospektu przeprowadził Piotr Woźniak - biegły rewident, wpisany na listę biegłych rewidentów pod numerem 11625, który w okresie 

przeprowadzenia badania był zatrudniony w spółce ECA Seredyński i Wspólnicy Sp.k. ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków, wpisanej do 
ewidencji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 3115. 

Zwracamy uwagę, że Emitent w związku z zamiarem wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym podjął decyzję 

o sporządzeniu na potrzeby Prospektu historycznych skonsolidowanych danych finansowych zgodnie z wymogami zawartymi w pkt. 

20.1 Załącznika XXV Rozporządzenia o prospekcie emisyjnym. W latach poprzednich Emitent zgodnie z Ustawą o rachunkowości 

nie był zobowiązany do sporządzania skonsolidowanych danych finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSSF/MSR). 

Statutowe sprawozdania finansowe za lata 2011-2013 zostały sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz zbadane przez 
biegłego rewidenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za lata 2011-2013 

Poniżej przedstawiono skonsolidowane sprawozdanie finansowe za lata 2011-2013 (wartości w tysiącach złotych). 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ  

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ - Aktywa (tys. zł) Nota 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

A. Aktywa trwałe   28 025 27 223 29 246 

1. Wartość firmy  3  866 862 862 

2. Pozostałe wartości niematerialne 4  372 326 360 

3. Rzeczowe aktywa trwałe 5  23 069 24 849 26 182 

4. Nieruchomości inwestycyjne 7 0 0 0 

5. Należności długoterminowe 11  2 171 0 0 

6. Aktywa finansowe 8 0 0 157 

7. Aktywa z tytułu podatku odroczonego 9  1 497 1 141 1 636 

8. Inne rozliczenia międzyokresowe 19 49 45 50 

B. Aktywa obrotowe   50 805 58 907 57 367 

1. Zapasy 10  28 050 37 364 30 641 

2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 11  19 058 17 688 21 270 

3. Należności z tytułu podatku dochodowego 11  0 160 30 

4. Aktywa finansowe 8 9 77 329 

5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 12 3 234 3 269 4 643 

6. Rozliczenia międzyokresowe  19 455 348 455 

C. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 13 0 0 0 

AKTYWA OGÓŁEM   78 830 86 129 86 614 

file:///D:/!Relacje/KLIENCI%20OBSŁUGIWANI/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/68PD1B5Z/GRUPA_2011_2012_SPRAWOZDANIE%20MSR_NOTY%20-%20dodanie%20roku%202013.xls%23RANGE!A1
file:///D:/!Relacje/KLIENCI%20OBSŁUGIWANI/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/68PD1B5Z/GRUPA_2011_2012_SPRAWOZDANIE%20MSR_NOTY%20-%20dodanie%20roku%202013.xls%23RANGE!A1
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (CD.) 

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ - Pasywa (tys. zł) Nota 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

A. Kapitał własny   28 980 26 234 22 643 

 I. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego   28 980 26 234 22 643 

1. Kapitał akcyjny 14 2 527 2 527 2 527 

2. Akcje własne 14 -200 0 0 

3. Pozostałe kapitały 14 0 0 0 

4. Różnice kursowe z przeliczenia 14 -137 -49 23 

5. Zyski zatrzymane 14 26 790 23 756 20 092 

II. Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli  0 0 0 

B. Zobowiązania długoterminowe   14 563 24 914 26 845 

1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 9 0 0 0 

2. Rezerwy na inne zobowiązania 15 94 0 0 

3. Kredyty i pożyczki 17 0 13 0 

4. Dłużne papiery wartościowe 17 0 9 504 9 458 

5. Zobowiązania z tytułu leasingu 6, 18 14 328 15 241 17 387 

6. Pozostałe zobowiązania   0  0 0 

7. Rozliczenia międzyokresowe 19 142 156 0 

C. Zobowiązania krótkoterminowe   35 287 34 982 37 126 

1. Rezerwy na zobowiązania 15 821 607 565 

2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 16 23 168 20 473 23 591 

3. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego  16 182 0 0 

4. Kredyty i pożyczki 17 12 12 413 11 167 

5. Dłużne papiery wartościowe 17 9 663 205 232 

6. Zobowiązania z tytułu leasingu 6, 18 1 314 1 180 1 443 

7. Rozliczenia międzyokresowe 19 128 103 128 

D. Zobowiązania dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży   0 0 0 

PASYWA OGÓŁEM   78 830 86 129 86 614 
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (w tys. zł) Nota 

Okres 

zakończony 

31.12.2013 

Okres 

zakończony 

31.12.2012 

Okres 

zakończony 

31.12.2011 

A. Działalność kontynuowana         

          

I. Przychody ze sprzedaży   148 719 115 441 119 784 

1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług 20 580 490 183 

2. Przychody ze sprzedaży ze sprzedaży towarów i materiałów 20  148 138 114 951 119 601 

3. Koszt wytworzenia na własne potrzeby   0 0 0 

4. Zmiana stanu produktów   0 0 0 

II. Koszty działalności operacyjnej 20  138 876 110 642 111 953 

1. Amortyzacja  20 2 512 2 751 2 180 

2. Zużycie materiałów i energii  20 2 094 1 855 1 734 

3. Usługi obce  20 37 943 30 654 32 692 

5. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników  20 16 770 15 429 10 357 

6. Pozostałe koszty   20 989 794 1 157 

7. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  20 78 567 59 158 63 833 

III. Zysk (strata) na sprzedaży   9 843 4 799 7 831 

1. Pozostałe przychody operacyjne 20  1 313 1 257 2 326 

2. Pozostałe koszty operacyjne 20  3 493 1 508 2 681 

IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej   7 663 4 548 7 475 

1. Przychody finansowe 21  43 3 290 712 

2. Koszty finansowe 21  3 466 2 672 7 094 

V. Zysk (strata) na działalności gospodarczej   4 239 5 167 1 093 

1. Nadwyżka udziału w wartości godziwej netto nabytych aktywów i zobowiązań 

nad kosztem przejęcia 
  0 0 0 

2. Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych rozliczanych metodą 

praw własności 
  0 0 0 

VI. Zysk (strata) brutto   4 239 5 167 1 093 

1. Podatek dochodowy 22  1 206 1 503 815 

VII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej   3 034 3 664 278 

          

B. Działalność zaniechana 13  0 0 0 

I. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej   0 0 0 

          

C. Zysk (strata) netto za rok obrotowy, w tym   3 034 3 664 278 

1. Przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego  23 3 034 3 664 278 

2. Przypadający na udziałowców niekontrolujących   0 0 0 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

 

Okres 

zakończony 

31.12.2013 

Okres 

zakończony 

31.12.2012 

Okres 

zakończony 

31.12.2011 

ZYSK (STRATA) NETTO 3 034 3 664 278 

Pozostałe całkowite dochody 
   

Składniki, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat 0 0 0 

Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat: 
   

Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych: -137 -49 23 

Podatek dochodowy dotyczący składników, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach 0 0 0 

Pozostałe całkowite dochody netto razem -137 -49 23 

SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 2 897 3 614 300 

Suma całkowitych dochodów przypadająca: 
   

       Akcjonariuszom jednostki dominującej 2 897 3 614 300 

       Udziałom niedającym kontroli 0 0 0 

 

ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ (tys. PLN) 

ZYSK NA AKCJĘ - WARTOŚĆ AKCJI 

Zysk na akcję i rozwodniony zysk na akcję 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru       

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 5 054 000  5 054 000  5 009 091  

Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje       

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 5 054 000  5 054 000  5 009 091  

Działalność kontynuowana       

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 3 034 3 664 278 

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 0.60  0.72  0.06  

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 0.60  0.72  0.06  

Działalność zaniechana       

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej -    -    -    

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) -    -    -    

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) -    -    -    

Działalność kontynuowana i zaniechana       

Zysk (strata) netto 3 034 3 664 278 

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 0.60  0.72  0.06  

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 0.60  0.72  0.06  
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  

Okres zakończony 31.12.2013 

Wyszczególnienie 

Przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego 

Kapitał 

przypadający 

udziałowcom 

nie 

kontrolującym 

Razem kapitał 

własny Kapitał  

akcyjny 
Akcje własne 

Inne całkowite 

dochody 

(różnice 

kursowe z 

przeliczenia) 

Zyski 

zatrzymane 
Razem 

Stan na 1 stycznia (31 grudnia 

roku poprzedniego) 
2 527 0 -49 23 756 26 234 0 26 234 

Zmiana zasad polityki 

rachunkowości i korekta błędów 
0 0 0 0 0 0 0 

Stan na początek okresu 

skorygowany 
2 527 0 -49 23 756 26 234 0 26 234 

Emisja akcji 0 0 0 0 0 0 0 

Wynik okresu 0 0 0 3 034 3 034 0 3 034 

Podział zysku za rok poprzedni -

dywidendy 
0 0 0 0 0 0 0 

Różnice kursowe z przeliczenia 0 0 -88 0 -88 0 -88 

Nabycie akcji własnych/umorzenie 

akcji własnych 
0 -200 0 0 -200 0 -200 

Stan na 31 grudnia 2 527 -200 -137 26 790 28 980 0 28 980 

Okres zakończony 31.12.2012 

Wyszczególnienie 

Przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego 
Kapitał 

przypadający 

udziałowcom 

nie 

kontrolującym 

Razem kapitał 

własny Kapitał  

akcyjny 
Akcje własne 

Inne całkowite 

dochody 

(różnice 

kursowe z 

przeliczenia) 

Zyski 

zatrzymane 
Razem 

Stan na 1 stycznia (31 grudnia 

roku poprzedniego) 
2 527 0 23 20 092 22 643 0 22 643 

Zmiana zasad polityki 

rachunkowości i korekta błędów 
0 0 0 0 0 0 0 

Stan na początek okresu 

skorygowany 
2 527 0 23 20 092 22 643 0 22 643 

Emisja akcji 0 0 0 0 0 0 0 

Wynik okresu 0 0 0 3 664 3 664 0 3 664 

Podział zysku za rok poprzedni -

dywidendy 
0 0 0 0 0 0 0 

Różnice kursowe z przeliczenia 0 0 -72 0 -72 0 -72 

Nabycie akcji własnych/umorzenie 

akcji własnych 
0 0 0 0 0 0 0 

Stan na 31 grudnia 2 527 0 -49 23 756 26 234 0 26 234 
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Okres zakończony 31.12.2011 

Wyszczególnienie 

Przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego 
Kapitał 

przypadający 

udziałowcom 

nie 

kontrolującym 

Razem kapitał 

własny Kapitał  

akcyjny 
Akcje własne 

Inne całkowite 

dochody 

(różnice 

kursowe z 

przeliczenia) 

Zyski 

zatrzymane 
Razem 

Stan na 1 stycznia (31 grudnia 

roku poprzedniego) 
2 502 -1 193 0 24 608 25 917 0.00 25 917 

Zmiana zasad polityki 

rachunkowości i korekta błędów 
0 0 0 0 0 0 0 

Stan na początek okresu 

skorygowany 
2 502 -1 193 0 24 608 25 917 0 25 917 

Emisja akcji 25 0 0 0 25 0 25 

Wynik okresu 0 0 0 278 278 0 278 

Podział zysku za rok poprzedni -

dywidendy 
0 0 0 -3 600 -3 600 0 -3 600 

Różnice kursowe z przeliczenia 0 0 23 0 23 0 23 

Nabycie akcji własnych/umorzenie 

akcji własnych 
0 1 193 0 -1 193 0 0 0 

Stan na 31 grudnia 2 527 0 23 20 092 22 643 0 22 643 

 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE wg MSR/MSSF 

WYSZCZEGÓLNIENIE    
01.01.2013 -

31.12.2013 

01.01.2012 -

31.12.2012 

01.01.2011 -

31.12.2011 

A.PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ       

(metoda pośrednia)       

I Zysk (strata) brutto 4 239 5 167 1 093 

II Korekty razem 12 594 -3 699 1 075 

1.Amortyzacja 2 512 2 751 2 180 

2.( Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 255 -1 610 3 376 

3.Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 919 2 358 1 226 

4.( Zysk ) strata z działalności inwestycyjnej 1 140 -50 -732 

5.Zmiana stanu rezerw 307 42 457 

6.Zmiana stanu zapasów 9 315 -6 725 -10 052 

7. Zmiana stanu należności -3 541 3 583 12 649 

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych ( z wyjątkiem pożyczek i kredytów ) 2 051 -3 128 -7 459 

9.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -53 290 -202 

10.Zmiana podatku dochodowego -1 228 -1 138 -1 774 
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11. Pozostałe korekty -82 -72 1 406 

III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II) 16 834 1 468 2 168 

B.PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ       

I Wpływy 110 801 2 829 

1. Zbycie aktywów niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 81 53 2 828 

2. Zbycie aktywów finansowych 0 0 2 

3. Inne wpływy inwestycyjne 28 748 0 

II Wydatki  750 1 481 4 593 

1. Nabycie aktywów niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 647 1 396 586 

2. Wydatki na aktywa finansowe 0 0 4 004 

3. Inne wydatki inwestycyjne 103 85 3 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/- II) -640 -680 -1 764 

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ       

I. Wpływy 0 1 708 9 642 

1. Wpływy z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych 0 0 25 

2. Kredyty i pożyczki 0 1 708 33 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 9 583 

4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 

II. Wydatki 16 218 3 855 7 081 

1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 200 0 0 

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 3 600 

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku 0 0 0 

4. Spłaty kredytów i pożyczek 12 636 0 993 

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 370 1 470 1 492 

8. Odsetki  2 012 2 386 996 

9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+/- II) -16 218 -2 147 2 560 

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (AIII+/-BIII+/-CIII) -25 -1 360 2 965 

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -35 -1 374 2 989 

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -10 -14 25 

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 3 258 4 618 1 654 

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym 3 233 3 258 4 618 
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DODATKOWE INFORMACJE DO SKONSOLIDOWANCYH HISTORYCZNYCH INFORMACJI FINANSOWYCH 

Informacje ogólne 

Informacje o jednostce dominującej 

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CDRL SA (dalej zwaną „Grupą Kapitałową”, „Grupą”) jest CDRL spółka akcyjna [dalej 
zwana „Spółką dominującą”].  

Spółka dominująca została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 07.01.2002 jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a 

następnie przekształcona w spółkę akcyjną aktem notarialnym z dnia 19.07.2011 roku. Spółka dominująca jest wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miasta Poznania – Nowe Miasto i Wilda - IX Wydział 
Gospodarczy pod numerem KRS 0000392920. Spółce dominującej nadano numer statystyczny REGON 411444842.  

Siedziba Spółki dominującej mieści się przy ul. Kwiatowej 2 w Pianowie, 64-000 Kościan. Siedziba Spółki dominującej jest 

jednocześnie miejscem prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową. Poza siedzibą Grupa prowadzi działalność poprzez sieć 
sklepów znajdujących się na terenie kraju oraz w Czechach i Rumunii. 

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki dominującej 

W skład Zarządu Spółki dominującej na dzień bilansowy wchodzili: 

 Marek Dworczak – Prezes Zarządu,  

 Tomasz Przybyła – Wiceprezes Zarządu. 

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie wystąpiły zmiany w składzie 

Zarządu Spółki dominującej. 

W skład Rady Nadzorczej Spółki dominującej na dzień bilansowy wchodzili:  

 Edyta Kaczmarek-Przybyła – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,  

 Agnieszka Nowak – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej, 

 Marcin Dworczak – Sekretarz Rady Nadzorczej. 

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego skład Rady Nadzorczej powiększył 
się o dwóch nowych członków: 

 Ryszard Błaszyk – członek Rady Nadzorczej, 

 Jacek Mizerka – członek Rady Nadzorczej. 

Charakter działalności Grupy 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki dominującej oraz jej spółek zależnych jest:  

 sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,  

 usługi w zakresie sprzedaży agencyjnej odzieży i obuwia. 

Szerszy opis działalności prowadzonej przez Grupę Kapitałową został przedstawiony w nocie dotyczącej segmentów operacyjnych. 

Informacje o Grupie Kapitałowej 

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej CDRL S.A. została objęta Spółka dominująca oraz następujące 
spółki zależne: 

PODMIOTY POWIĄZANE 

Nazwa Miejsce siedziby spółki 
Procent posiadanych 

udziałów 
Procent posiadanych 

głosów 
Metoda konsolidacji 

Coccodrillo Concepts sp. z o.o. Pianowo 100% 100% pełna 

Smart Investment Group sp. z o.o. Pianowo 100% 100% pełna 

Drussis sp. z o.o. Pianowo 100% 100% pełna 

Mt Power sp. z o.o. Pianowo 100% 100% pełna 

Glob Kidy sp. z o.o. Pianowo 100% 100% pełna 

Vivo Kids sp. z o.o. Pianowo 100% 100% pełna 

CDRL Trade SRO 
Havirov - Podlesi, 

Czechy 
100% 100% pełna 

Coccodrillo Kids Fashion SRL Bukareszt, Rumunia 100% 100% pełna 
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W roku 2011 przeprowadzono następujące transakcje, które miały wpływ na powstanie Grupy Kapitałowej: 

W dniu 01.08.2011 Spółka dominująca nabyła 100% instrumentów kapitałowych Coccodrillo Concepts sp. z o.o., Smart Investment 

Group sp. z o.o., Drussis sp. z o.o., Mt Power sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie, ponadto w dniu 03.08.2011 Spółka dominująca 
nabyła 100% instrumentów kapitałowych CDRL Trade SRO z siedzibą w Havirovie.  

W roku 2013 Spółka dominująca nabyła 100% instrumentów kapitałowych Vivo Kids sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie. 

Spółka dominująca dokonała przejęcia w celu umocnienia pozycji na rynku. 

Szerszy opis wpływu przeprowadzonych transakcji na sytuację finansową oraz majątkową Grupy Kapitałowej został przedstawiony 
w nocie nr 2 dotyczącej przejęć jednostek gospodarczych. 

Czas trwania Spółki dominującej oraz wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jednostek objętych konsolidacją jest nieoznaczony.   

Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości 

a) Podstawa sporządzenia skonsolidowanych historycznych informacji finansowych 

Skonsolidowane historyczne informacje finansowe zaprezentowane w niniejszym dokumencie re jestracyjnym są zgodne 
z MSR/MSSF. Zostały one zbadane przez biegłego rewidenta i uzyskały opinie bez zastrzeżeń.  

Dla celów niniejszego prospektu dane ze sprawozdań finansowych Emitenta i spółek zależnych sporządzone wcześniej według PSR 

zostały przekształcone na MSR/MSSF. Historyczne skonsolidowane informacje finansowe zostały sporządzone na podstawie 

sprawozdań finansowych jednostek wchodzących w skład Grupy i zestawione w taki sposób, aby Grupa stanowiła jeden podmiot. 

Historyczne skonsolidowane informacje finansowe obejmują sprawozdania finansowe jednostki dominującej CDRL S.A. oraz 
sprawozdania finansowe kontrolowanych przez jednostkę dominującą spółek zależnych. 

Zaprezentowane historyczne skonsolidowane informacje finansowe stanowią skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej 
CDRL S.A za lata 2011-2013 według MSR/MSSF. 

Walutą funkcjonalną Spółki dominującej oraz walutą prezentacji niniejszych skonsolidowanych historycznych informacji finansowych 

jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej). Sprawozdania finansowe 

spółek zagranicznych dla celów konsolidacji przeliczane są na walutę polską według zasad zaprezentowanych poniżej w zasadach 
rachunkowości. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 

spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie istnieją 
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki wchodzące w skład Grupy. 

b) Zmiany standardów lub interpretacji 

Efekt zastosowania nowych standardów rachunkowości i zmian polityki rachunkowości 

Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia historycznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 

2013 są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzeniu rocznego historycznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
za 2012 i 2011 rok. Zastosowano takie same zasady dla okresu bieżącego i porównywalnego. 

Zmiany wynikające ze zmian MSSF Następujące nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje wydane przez Radę 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 
obowiązują od 1 stycznia 2013 roku: 

Zmiany w MSSF 1 

Zmiany w MSSF 1 zostały opublikowane w dniu 13 marca 2012 roku i maja zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających 

się 1 stycznia 2013 roku lub później. Celem zmian jest umożliwienie zwolnienia jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy z 

pełnego retrospektywnego zastosowania wszystkich MSSF w przypadku, gdy jednostki takie korzystają z pożyczek rządowych 
oprocentowanych poniżej stóp rynkowych. Zastosowanie nowego standardu nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy. 

Zmiany w MSSF 7 „Ujawnienia — kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych” 

Zmiany w MSSF 7 zostały opublikowane w dniu 16 grudnia 2011 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających 

się 1 stycznia 2013 roku lub później. Nie zmieniając generalnych zasad odnośnie kompensowania aktywów i zobowiązań 
finansowych, rozszerzono zakres ujawnień odnośnie kompensowanych 

ze sobą kwot. Wprowadzono również wymóg szerszych (bardziej przejrzystych) ujawnień związanych z zarządzaniem ryzykiem 
kredytowym z wykorzystaniem zabezpieczeń (zastawów) otrzymanych lub przekazanych. 

Zastosowanie nowego standardu nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy. 
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MSSF 13 „Ustalanie wartości godziwej” 

Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 i w założeniu ma ułatwić stosowanie wyceny w wartości godziwej poprzez 

zmniejszenie złożoności rozwiązań i zwiększenie konsekwencji w stosowaniu zasad wyceny wartości godziwej. W  standardzie 

wyraźnie określono cel takiej wyceny i sprecyzowano definicje wartości godziwej. Grupa stosuje nowy standard od 1 stycznia 2013 
roku. Zmieniony MSSF 13 nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy. 

Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” 

Zmiany w MSR 19 zostały opublikowane w dniu 16 czerwca 2011 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających 

się od 1 stycznia 2013 roku lub później. Zmiany eliminują możliwość opóźnienia w rozpoznaniu zysków i strat znaną jako „metoda 

korytarzowa”. Ponadto poprawiają prezentacje wynikających z planów świadczeń pracowniczych zmian w bilansie oraz niezbędnych 

szacunków prezentowanych w innych dochodach całkowitych, jak również rozszerzają zakres wymaganych ujawnień z tym 

związanych. Grupa stosuje zmieniony MSR od 1 stycznia 2013 roku. Zmieniony MSR 19 nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe 
Grupy. 

Zmiany w MSR 1 „Prezentacja pozycji pozostałych całkowitych dochodów” 

Zmiany w MSR 1 zostały opublikowane w dniu 16 czerwca 2011 roku i maja zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających 

się od 1 lipca 2012 roku lub później. Zmiany dotyczą grupowania pozycji pozostałych dochodów całkowitych mogących zostać 

przeniesionymi do wyniku. Zmiany potwierdzają ponadto możliwość prezentacji pozycji pozostałych dochodów całkowitych i pozycji 

wyniku (zysków i strat) jako jedno bądź dwa oddzielne sprawozdania. Grupa stosuje zmieniony MSR od 1 stycznia 2013 roku. 

Powyższe zmiany MSR 1 nie będą miały wpływu na wyniki działalności i sytuację finansowa Grupy. Grupa wprowadziła stosowne 
zmiany w sprawozdaniu z dochodów całkowitych. 

Interpretacja KIMSF 20 „Koszty usuwania nadkładu na etapie produkcji w kopalniach odkrywkowych” 

Interpretacja KIMSF 20 została wydana w dniu 19 października 2011 roku i ma zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się po 1 stycznia 2013 roku lub później. Interpretacja zawiera wytyczne odnośnie ujmowania kosztów usunięcia 

zewnętrznych warstw gruntu w celu uzyskania dostępu do wydobywanych surowców w kopalniach odkrywkowych. Powyższa 
interpretacja nie znajduje w Grupie zastosowania. 

Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej (Annual Improvements 2009–2011) 

W dniu 17 maja 2012 roku zostały opublikowane kolejne zmiany do siedmiu standardów wynikające z projektu proponowanych 

zmian do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej opublikowanych w czerwcu 2011 roku. Mają one 

zastosowanie przeważnie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później (w zależności od standardu). 

Grupa stosuje zmienione standardy w zakresie dokonanych zmian od 1 stycznia 2013 roku, chyba że przewidziano inny okres ich 
wejścia w życie. Zastosowanie zmienionych standardów nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy. 

Standardy nieobowiązujące. Nowe standardy i interpretacje  

W niniejszym sprawozdaniu finansowym Grupa nie zdecydowała o wcześniejszym zastosowaniu opublikowanych standardów lub 
interpretacji przed ich datą wejścia w życie. 

 

Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. 
Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej a nie weszły jeszcze w życie na dzień bilansowy: 

MSSF 9 „Instrumenty finansowe” 

Nowy standard został opublikowany w dniu 12 listopada 2009 roku i jest pierwszym krokiem RMSR w celu zastąpienia MSR 39 

Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena. Po opublikowaniu nowy standard podlegał dalszym pracom i został częściowo 
zmieniony. Nowy standard wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. 

Grupa zastosuje nowy standard od 1 stycznia 2015 roku. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest 
możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania nowego standardu. 

MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” 

Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i ma zastąpić interpretacje SKI 12 Konsolidacja — Jednostki 

specjalnego przeznaczenia oraz część postanowień MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe. Standard 

definiuje pojęcie kontroli jako czynnika determinującego, czy jednostka powinna zostać objęta skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym oraz zawiera wskazówki pomagające ustalić czy jednostka sprawuje kontrolę czy też nie.  



Część III – Część Rejestracyjna Prospekt emisyjny CDRL S.A. 

 110 

Grupa zastosuje nowy standard od 1 stycznia 2014 roku, to jest od daty wejścia w życie ustalonej przez Komisję Europejską. 
Zastosowanie nowego standardu nie będzie miało wpływu na wyniki działalności i sytuację finansową Grupy. 

MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” 

Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i ma zastąpić interpretacje SKI 13 Wspólnie kontrolowane jednostki 

— niepieniężny wkład wspólników oraz MSR 31 Udziały we wspólnych przedsięwzięciach. Standard kładzie nacisk na prawa 

i obowiązki wynikające ze wspólnej umowy niezależnie od jej formy prawnej oraz eliminuje niekonsekwencje w raportowaniu poprzez 
określenie metody rozliczania udziałów we wspólnie kontrolowanych jednostkach. 

Grupa zastosuje nowy standard od 1 stycznia 2014 roku, to jest od daty wejścia w życie ustalonej przez Komisję Europejską. 
Aktualnie w Grupie nie występują wspólne ustalenia umowne. 

MSSF 12 „Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach” 

Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i zawiera wymogi ujawnień informacyjnych na temat powiązań 

pomiędzy podmiotami. Grupa zastosuje nowy standard od 1 stycznia 2014 roku, to jest od daty wejścia w życie ustalonej przez 
Komisję Europejską. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania 
nowego standardu. 

MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe” 

Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i wynika przede wszystkim z przeniesienia niektórych postanowień 

dotychczasowego MSR 27 do nowych MSSF 10 oraz MSSF 11. Standard zawiera wymogi w zakresie prezentacji oraz ujawnień 

w jednostkowym sprawozdaniu finansowym inwestycji w jednostkach stowarzyszonych, zależnych oraz we wspólnych 

przedsięwzięciach. Standard zastąpi dotychczasowy MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe. Grupa 
zastosuje nowy standard od 1 stycznia 2014 roku, to jest od daty wejścia w życie ustalonej przez Komisję Europejską. 

Zastosowanie nowego standardu nie będzie miało wpływu na wyniki działalności i sytuację finansową Grupy. 

MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” 

Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i dotyczy rozliczania inwestycji w jednostkach stowarzyszonych. 

Określa również wymogi stosowania metody praw własności w inwestycjach w jednostkach stowarzyszonych oraz we wspólnych 
przedsięwzięciach. Standard zastąpi dotychczasowy MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych. 

Grupa zastosuje nowy standard od 1 stycznia 2014 roku, to jest od daty wejścia w życie ustalonej przez Komisję Europejską. 

Zmiany w MSR 32 „Kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych” 

Zmiany w MSR 32 zostały opublikowane w dniu 16 grudnia 2011 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających 

się 1 stycznia 2014 roku lub później. Zmiany są reakcją na istniejące niespójności w stosowaniu kryteriów kompensowania 

istniejących w MSR 32.Grupa zastosuje zmieniony MSR od 1 stycznia 2014 roku. Powyższe zmiany MSR 32 nie będą miały wpływu 

na wyniki działalności i sytuację finansową Grupy. Mogą skutkować jedynie zmianami stosowanych zasad rachunkowości lub 
ewentualnie rozszerzeniem zakresu niezbędnych ujawnień czy tez zmianą używanej terminologii. 

Wskazówki odnośnie przepisów przejściowych (Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12) 

Wskazówki zostały opublikowane w dniu 28 czerwca 2012 roku i zawierają dodatkowe informacje odnośnie zastosowania MSSF 10, 

MSSF 11 i MSSF 12, w tym prezentacji danych porównawczych w przypadku pierwszego zastosowania wyżej wymienionych 
standardów. Standard nie dotyczy działalności Grupy. 

Jednostki inwestycyjne (Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27) 

Wskazówki zostały opublikowane w dniu 31 października 2012 roku i zawierają inne zasady odnośnie zastosowania MSSF 10 

i MSSF 12 w przypadku jednostek o charakterze funduszy inwestycyjnych. Powyższe zmiany nie dotyczą działalności Grupy. 

Zmiany do MSR 36 „Ujawnienia odnośnie wartości odzyskiwalnej aktywów niefinansowych” 

Zmiany zostały opublikowane w dniu 29 maja 2013 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się  1 stycznia 

2014 roku lub później. Zmiany skutkują modyfikacją zakresu ujawnień w odniesieniu do utraty wartości aktywów niefinansowych, 

m.in. wymagają ujawnienia wartości odzyskiwalnej aktywa (ośrodka wypracowującego wpływy pieniężne) tylko w okresach, 

w których ujęto utratę wartości lub jej odwrócenie w odniesieniu do danego aktywa (lub ośrodka). Ponadto, ze zmienionego 

standardu wynika, że wymagany będzie szerszy i bardziej precyzyjny zakres ujawnień w przypadku ustalenia wartości odzyskiwalnej 

jako wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży, a w przypadku ustalenia wartości godziwej pomniejszonej o koszty 
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sprzedaży z wykorzystaniem techniki ustalania wartości bieżącej (zdyskontowane przepływy) konieczne będzie podanie informacji 

o zastosowanej stopie dyskonta (w przypadku ujęcia utraty wartości lub jej odwrócenia). Zmiany dostosowują też zakres ujawnień 

odnośnie wartości odzyskiwalnej niezależnie od tego czy została ona ustalona jako wartość użytkowa czy wartość godziwa 
pomniejszona o koszty sprzedaży. 

Grupa zastosuje zmiany od 1 stycznia 2014 roku. Zastosowanie wprowadzonych zmian może skutkować zmianą zakresu ujawnień 
w sprawozdaniu finansowym. 

Zmiany do MSR 39 „Nowacja (odnowienie) instrumentów pochodnych a kontynuacja rachunkowości zabezpieczeń” 

Zmiany zostały opublikowane w dniu 27 czerwca 2013 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 

1 stycznia 2014 roku lub później. Zmiany umożliwiają kontynuowanie stosowania rachunkowości zabezpieczeń (pod pewnymi 

warunkami), w przypadku, gdy instrument pochodny, będący instrumentem zabezpieczającym, jest odnawiany w wyniku regulacji 

prawnych, a w wyniku zmiany następuje zmiana instytucji rozliczeniowej. Zmiany w MSR 39 są efektem zmian prawnych w wielu 

krajach, których efektem było obowiązkowe rozliczenie istniejących pozagiełdowych instrumentów pochodnych i ich odnowienie 

poprzez umowę z centralną instytucją rozliczeniową. Grupa zastosuje zmiany od 1 stycznia 2014 roku. Grupa nie stosuje 
rachunkowości zabezpieczeń dlatego zmiana nie będzie miała wpływu na sprawozdanie Grupy. 

Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej (Annual Improvements 2011–2013) 

W dniu 12 grudnia 2013 roku zostały opublikowane kolejne zmiany do siedmiu standardów wynikające z projektu proponowanych 

zmian do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej opublikowanych w maju 2012 roku. Maja one 

zastosowanie przeważnie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2014 roku lub później. Grupa zastosuje zmienione 

standardy w zakresie dokonanych zmian od 1 stycznia 2015 roku, chyba że przewidziano inny okres ich wejścia w życie. 
Zastosowanie zmienionych standardów nie będzie miało istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

Zmiana do MSR 19 Plany określonych świadczeń — składki pracowników 

Zmiana została opublikowana w dniu 21 listopada 2013 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 

2014 roku lub później. Zmiany doprecyzowują, i w niektórych przypadkach, upraszczają, zasady rachunkowości dla składek 
pracowników (lub innych stron trzecich) wnoszonych 

do planów określonych świadczeń. Grupa zastosuje zmieniony standard w zakresie dokonanych zmian od 1 stycznia 2015 roku. 
Zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki. 

MSSF 14 Regulatory Deferral Accounts 

Nowy standard został opublikowany w dniu 30 stycznia 2014 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 

1 stycznia 2016 roku lub później. Nowy standard ma charakter przejściowy w związku z toczącymi się pracami RMSR nad 

uregulowaniem sposobu rozliczania operacji w warunkach regulacji cen. Standard wprowadza zasady ujmowania aktywów 

i zobowiązań powstałych w związku z transakcjami o cenach regulowanych w przypadku gdy Grupa podejmie decyzję o przejściu na 
MSSF. Standard nie dotyczy Grupy. 

Interpretacja KIMSF 21 „Daniny publiczne (Levies)” 

Nowa interpretacja została opublikowana w dniu 20 maja 2013 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 

1 stycznia 2014 roku lub później. Interpretacja zawiera wskazówki odnośnie tego w jakich okresach ujmować zobowiązania do 

zapłaty określonych ciężarów publicznoprawnych (danin). Grupa zastosuje nową interpretację od 1 stycznia 2014 roku. Na dzień 

sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie przewiduje się, aby nowa interpretacja miała wpływ na sprawozdanie 
finansowe Grupy. 

 

c) Zasady rachunkowości 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem gruntów ujętych 

w rzeczowych aktywach trwałych, nieruchomości inwestycyjnych, pochodnych instrumentów finansowych oraz aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży, które są wyceniane według wartości godziwej.  

 

Prezentacja sprawozdań finansowych 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentowane jest zgodnie z MSR 1. Grupa Kapitałowa prezentuje odrębnie 

„Skonsolidowany rachunek zysków i strat”, który zamieszczony jest bezpośrednio przed „Skonsolidowanym sprawozdaniem 
z całkowitych dochodów”.  
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„Skonsolidowany rachunek zysków i strat” prezentowany jest w wariancie porównawczym, natomiast „Skonsolidowany rachunek 
przepływów pieniężnych” sporządzany jest metodą pośrednią.  

W przypadku retrospektywnego wprowadzenia zmian zasad rachunkowości lub korekty błędów, Grupa prezentuje bilans 
sporządzony dodatkowo na początek okresu porównawczego. 

 

Segmenty operacyjne 

Przy wyodrębnianiu segmentów operacyjnych Zarząd Spółki dominującej kieruje się głównie lokalizacją rynków zbytu. Zatem 

przyjęte kryterium to obszar geograficzny. Grupa nie wydziela linii produktowych, ponieważ na wszystkich rynkach handluje 

towarami pod marką Coccodrillo. Towary dostarczane przez Grupę to odzież pod własną marką uzupełniona o towary, które 
uzupełniają główną ofertę – buty, akcesoria, zabawki itp. 

 

Zgodnie z MSSF 8 wyniki segmentów operacyjnych wynikają z wewnętrznych raportów weryfikowanych okresowo przez Zarząd 

Spółki dominującej (główny organ decyzyjny w Grupie Kapitałowej). Zarząd Spółki dominującej analizuje wyniki segmentów 

operacyjnych na poziomie zysku (straty) z działalności operacyjnej. Pomiar wyników segmentów operacyjnych stosowany 

w kalkulacjach zarządczych zbieżny jest z zasadami rachunkowości zastosowanymi przy sporządzaniu skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego. 

 

Przychody ze sprzedaży wykazane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat nie różnią się od przychodów prezentowanych 
w ramach segmentów operacyjnych. 

 

Aktywa Grupy, których nie można bezpośrednio przypisać do działalności danego segmentu operacyjnego, nie są alokowane do 

aktywów segmentów operacyjnych. Do najistotniejszych aktywów nieujmowanych w ramach segmentów operacyjnych należą:  

aktywa tytułu odroczonego podatku dochodowego, należności z tytułu podatku dochodowego, środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
oraz rozliczenia międzyokresowe. 

Z uwagi na proces logistyczny związany z dystrybucją towarów wszystkie aktywa użytkowane wspólnie przez segmenty 
sprawozdawcze są alokowane do segmentów proporcjonalnie do kosztu własnego towarów sprzedanych w danym segmencie.  

 

Konsolidacja 

Historyczne skonsolidowane informacje finansowe obejmują sprawozdanie finansowe Spółki dominującej oraz sprawozdania 

finansowe spółek, nad którymi Grupa sprawuje kontrolę tj. spółek zależnych, sporządzone za lata zakończone na dzień 31 grudnia 

2011 roku, 31 grudnia 2012 roku oraz 31 grudnia 2013 roku. Przez kontrolę rozumie się zdolność wpływania na politykę finansową 

i operacyjną spółki zależnej w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z jej działalności. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
nie obejmuje jednostek stowarzyszonych. 

 

Sprawozdania finansowe Spółki dominującej oraz spółek zależnych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, 

sporządza się na ten sam dzień bilansowy tj. na 31 grudnia. W przypadkach gdy jest to konieczne, w sprawozdaniach finansowych  

spółek zależnych dokonuje się korekt mających na celu ujednolicenie zasad rachunkowości stosowanych przez spółkę z zasadami 
stosowanymi przez Grupę Kapitałową. 

 

Wyłączeniu z obowiązku konsolidacji mogą podlegać spółki, których sprawozdania finansowe są nieistotne z punktu widzenia 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej. Spółka zależna jest również wyłączona z konsolidacji, jeżeli 

została nabyta i jest posiadana wyłącznie z zamiarem jej odsprzedaży w bliskiej przyszłości. Inwestycje w spółkach zależnych 
zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży ujmuje się zgodnie z MSSF 5. 

 

Spółki zależne obejmowane są konsolidacją metodą pełną. 

Metoda konsolidacji pełnej polega na łączeniu sprawozdań finansowych Spółki dominującej oraz spółek zależnych poprzez 

zsumowanie, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji aktywów, zobowiązań, kapitału własnego, przychodów oraz kosztów. 

W celu zaprezentowania Grupy Kapitałowej w taki sposób, jak gdyby stanowiła ona pojedynczą jednostkę gospodarczą dokonuje się 
następujących wyłączeń: 

 na moment nabycia kontroli ujmowana jest wartość firmy lub zysk zgodnie z MSSF 3, 

 określane są i prezentowane oddzielnie udziały niedające kontroli, 

 salda rozliczeń między spółkami Grupy Kapitałowej i transakcje (przychody, koszty, dywidendy) wyłącza się w całości, 
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 wyłączeniu podlegają zyski i straty z tytułu transakcji zawieranych wewnątrz Grupy Kapitałowej, które są ujęte w wartości 

bilansowej aktywów takich jak zapasy i środki trwałe. Straty z tytułu transakcji wewnątrz Grupy analizowane są pod kątem 
utraty wartości aktywów z perspektywy Grupy, 

 ujmuje się podatek odroczony z tytułu różnic przejściowych wynikających z wyłączenia zysków i strat osiągniętych na 
transakcjach zawartych wewnątrz Grupy Kapitałowej (zgodnie z MSR 12).  

 

Objęcie kontroli nastąpiło na skutek objęcia 100% udziałów kapitałowych jednostek zależnych, w sprawozdaniu nie występują 
udziały niedające kontroli.  

 

Transakcje z podmiotami niekontrolującymi, które nie skutkują utratą kontroli przez Spółkę dominującą, Grupa traktuje jak transakcje 
kapitałowe (patrz również podpunkt b) dotyczący zmian standardów i interpretacji):  

 sprzedaż częściowa udziałów na rzecz podmiotów niekontrolujących - różnica pomiędzy ceną sprzedaży a wartością 

bilansową aktywów netto spółki zależnej, przypadających na udziały sprzedane podmiotom niekontrolującym, ujmowana 
jest bezpośrednio w kapitale w pozycji wynik z lat ubiegłych,  

 nabycie udziałów od podmiotów niekontrolujących - różnica pomiędzy ceną nabycia a wartością bilansową aktywów netto 
nabytych od podmiotów niekontrolujących ujmowana jest bezpośrednio w kapitale w pozycji wynik z lat ubiegłych.  

Od dnia powstania Grupy kapitałowej powyższe transakcje nie wystąpiły. 

 

Połączenia jednostek gospodarczych 

Transakcje połączenia jednostek gospodarczych, wchodzące w zakres MSSF 3, rozliczane są metodą przejęcia. 

Na dzień objęcia kontroli aktywa i pasywa jednostki przejmowanej są wyceniane zasadniczo według wartości godziwej oraz zgodnie 

z MSSF 3 identyfikowane są aktywa i zobowiązania, bez względu na to czy były one ujawniane w sprawozdaniu finansowym 
przejmowanej jednostki przed przejęciem. 

 

Wynagrodzenie przekazane w zamian za kontrolę obejmuje wydane aktywa, zaciągnięte zobowiązania oraz wyemitowane 

instrumenty kapitałowe, wycenione w wartości godziwej na dzień przejęcia. Elementem wynagrodzenia jest również warunkowe 

wynagrodzenie, wyceniane w wartości godziwej na dzień przejęcia. Dodatkowe koszty przeprowadzenia połączenia (doradztwo, 
wyceny itp.) nie stanowią wynagrodzenia za przejęcie, lecz ujmowane są w dacie poniesienia jako koszt. 

 

Wartość firmy (zysk) kalkulowana jest jako różnica dwóch wartości: 

 suma wynagrodzenia przekazanego za kontrolę, udziałów niedających kontroli oraz wartości godziwej pakietów udziałów 
(akcji) posiadanych w jednostce przejmowanej przed datą przejęcia oraz 

 wartość godziwa możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki. 

 

Nadwyżka sumy skalkulowanej w sposób wskazany powyżej ponad wartość godziwą możliwych do zidentyfikowania przejętych 

aktywów netto jednostki jest ujmowana w aktywach skonsolidowanego bilansu jako wartość firmy. Wartość firmy odpowiada 

płatności dokonanej przez przejmującego w oczekiwaniu na przyszłe korzyści ekonomiczne z tytułu aktywów, których nie można 

pojedynczo zidentyfikować ani osobno ująć. Po początkowym ujęciu wartość firmy zostaje wyceniona według ceny nabycia 
pomniejszonej o łączne odpisy z tytułu utraty wartości.  

 

W przypadku gdy w/w suma jest niższa od wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki, 

różnica ujmowana jest niezwłocznie w rachunku zysków i strat. Grupa ujmuje zysk z przejęcia w pozycji pozostałych przychodów 
operacyjnych. 

 

W przypadku połączeń jednostek znajdujących się pod wspólną kontrolą, Grupa nie stosuje regulacji wynikających z MSSF 3, lecz  
rozlicza takie transakcje metodą łączenia udziałów w następujący sposób: 

 aktywa i pasywa jednostki przejmowanej ujmowane są w wartości bilansowej. Za wartość bilansową uznaje się raczej tę 

wartość, która określona została pierwotnie przez podmiot kontrolujący, niż wartości wynikające z jednostkowego 
sprawozdania finansowego jednostki przejmowanej, 

 wartości niematerialne oraz zobowiązania warunkowe ujmowane są na zasadach stosowanych przez jednostkę przed 
połączeniem, zgodnie z właściwymi MSSF, 
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 nie powstaje wartość firmy - różnica pomiędzy przekazanym wynagrodzeniem a nabytymi aktywami netto jednostki 
kontrolowanej ujmowana jest bezpośrednio w kapitale, w pozycji wynik z lat ubiegłych, 

 udziały niedające kontroli wyceniane są w proporcji do wartości bilansowej aktywów netto kontrolowanej jednostki, 

 dokonywane jest przekształcenie danych porównawczych w taki sposób, jakby połączenie miało miejsce na początek 

okresu porównawczego. Jeżeli data powstania stosunku podporządkowania nad jednostką jest późniejsza niż początek 

okresu porównawczego, dane porównawcze prezentowane są od momentu, kiedy po raz pierwszy powstał stosunek 
podporządkowania.  

 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły transakcje połączenia jednostek pod wspólną kontrolą. 

 

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 

Jednostki stowarzyszone to takie jednostki, nad którymi Spółka dominująca nie sprawuje kontroli, ale na które wywiera znaczący 
wpływ, uczestnicząc w ustalaniu polityki finansowej i operacyjnej.  

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych są ujmowane początkowo w cenie nabycia, a następnie wyceniane z zastosowaniem 

metody praw własności. Na moment powstania znaczącego wpływu ustalana jest wartość firmy jako różnica pomiędzy ceną nabycia 

inwestycji a wartością godziwą aktywów netto przypadających na inwestora. Wartość firmy ujmowana jest w wartości bilansowej 
inwestycji w jednostkach stowarzyszonych. 

Wartość bilansowa inwestycji w jednostkach stowarzyszonych jest powiększana lub pomniejszana o: 

 udział Spółki dominującej w zyskach lub stratach jednostki stowarzyszonej,  

 udział Spółki dominującej w innych całkowitych dochodach jednostki stowarzyszonej, wynikających m.in. 

z przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych oraz z tytułu różnic kursowych z przeliczenia jednostek zagranicznych. 

Kwoty te wykazuje się w korespondencji z odpowiednią pozycją „Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych 
dochodów”,  

 zyski i straty wynikające z transakcji pomiędzy Grupą a jednostką stowarzyszoną, które podlegają wyłączeniom 
konsolidacyjnym do poziomu posiadanego udziału, 

 otrzymane wypłaty z zysku wypracowanego przez jednostkę stowarzyszoną, które obniżają wartość bilansową inwestycji.  

Sprawozdania finansowe Grupy kapitałowej ze względu na brak spółek stowarzyszonych na dzień 31.12.2011, 31.12.2012 oraz 
31.12.2013 nie zawierają sprawozdań finansowych jednostek stowarzyszonych. 

 

Transakcje w walutach obcych 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentowane jest w tysiącach złotych polskich (tys. PLN), który jest również walutą 
funkcjonalną Spółki dominującej. 

 

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego 
w dniu zawarcia transakcji (kurs spot).  

Na dzień bilansowy pozycje pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy 

zastosowaniu kursu zamknięcia obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego tj. średniego kursu ustalonego dla danej 
waluty przez Narodowy Bank Polski.  

Niepieniężne pozycje bilansowe ujmowane według kosztu historycznego, wyrażonego w walucie obcej,  są wykazywane po kursie 
historycznym z dnia transakcji.  

Niepieniężne pozycje bilansowe ewidencjonowane według wartości godziwej, wyrażonej w walucie obcej, wyceniane są według 
kursu wymiany z dnia ustalenia wartości godziwej tj. średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.  

 

Różnice kursowe powstałe z rozliczenia transakcji lub przeliczenia pozycji pieniężnych innych niż instrumenty pochodne, ujmowane 

są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych w kwocie netto, za wyjątkiem różnic kursowych kapitalizowanych 

w wartości aktywów w przypadkach określonych zasadami rachunkowości (przedstawione w punkcie dotyczącym kosztów 
finansowania zewnętrznego).  

Różnice kursowe z wyceny instrumentów pochodnych wyrażonych w walucie obcej ujmowane są w rachunku zysków i strat, o ile nie 

stanowią zabezpieczenia przepływów pieniężnych. Instrumenty pochodne zabezpieczające przepływy pieniężne ujmowane są 
zgodnie z zasadami rachunkowości zabezpieczeń. 
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Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania zagranicznych jednostek zależnych są przeliczane na walutę polską po kursie 
zamknięcia obowiązującym na dzień bilansowy tj. po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.  

Wartość firmy powstała z przejęcia kontroli nad jednostką zagraniczną traktowana jest jak aktywa i zobowiązania jednostki 

zagranicznej i podlega przeliczeniu po kursie zamknięcia obowiązującym na dzień bilansowy tj. po średnim kursie ustalonym dla 
danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

Rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów jednostki zagranicznej są przeliczane po przeciętnym kursie 

wymiany za dany rok obrotowy, o ile nie wystąpiły znaczne wahania kursów wymiany. W przypadku znacznych wahań kursów, dla 

transakcji ujętych w rachunku zysków i strat oraz sprawozdaniu z całkowitych dochodów stosowany jest kurs wymiany z dnia 
zawarcia transakcji. 

 

Różnice kursowe powstałe w wyniku przeliczenia sprawozdania finansowego jednostki zagranicznej są ujmowane w innych 

całkowitych dochodach i akumulowane w oddzielnej pozycji kapitału własnego aż do momentu zbycia jednostki zagranicznej. 

W momencie zbycia jednostki zagranicznej różnice kursowe z przeliczenia zakumulowane w kapitale własnym są reklasyfikowane 
do rachunku zysków i strat i ujmowane jako korekta zysku lub straty ze zbycia jednostki zagranicznej.  

 

Koszty finansowania zewnętrznego 

Koszty finansowania, które można bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu dostosowywanego składnika 

aktywów, aktywuje się jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego składnika aktywów. Na koszty finansowania 
zewnętrznego składają się odsetki oraz zyski lub straty z tytułu różnic kursowych do wysokości, która koryguje koszty odsetek.  

 

Wartość firmy 

Wartość firmy ujmowana jest początkowo zgodnie z MSSF 3 (patrz wyżej podpunkt dotyczący połączeń jednostek gospodarczych). 

Wartości firmy nie amortyzuje się, zamiast tego corocznie przeprowadzany jest test na utratę wartości zgodnie z MSR 36 (patrz 
podpunkt dotyczący utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych). 

 

Wartości niematerialne  

Wartości niematerialne obejmują nabyte znaki towarowe, patenty i licencje, oprogramowanie komputerowe, koszty prac 

rozwojowych oraz pozostałe wartości niematerialne, które spełniają kryteria ujęcia określone w MSR 38. W pozycji tej wykazywane 
są również wartości niematerialne, które nie zostały jeszcze oddane do użytkowania (wartości niematerialne w trakcie wytwarzania). 

 

Wartości niematerialne na dzień bilansowy wykazywane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o 

umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartości niematerialne o określonym okresie użytkowania 

amortyzowane są metodą liniową przez okres ich ekonomicznej użyteczności. Okresy użytkowania poszczególnych wartości 
niematerialnych poddawane są corocznej weryfikacji, a w razie konieczności korygowane od początku następnego roku obrotowego.  

Przewidywany okres użytkowania dla poszczególnych grup wartości niematerialnych wynosi: 

Grupa Okres 

Znaki towarowe Test na utratę wartości 

Patenty i licencje 2 lata 

Oprogramowanie komputerowe 2 lata 

Pozostałe wartości niematerialne 2 lata 

 

Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania nie są amortyzowane, lecz corocznie są poddawane testom na utratę 
wartości. Posiadane przez Grupę wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania obejmują znak towarowy Coccodrillo . 

 

Koszty związane z utrzymaniem oprogramowania, ponoszone w okresach późniejszych, ujmowane są jako koszt okresu w 
momencie ich poniesienia. 

 

Koszty prac badawczych są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia.  
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Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego w spółkach Grupy nie są prowadzone prace rozwojowe.  

 

Nakłady bezpośrednio związane z pracami rozwojowymi ujmowane są jako wartości niematerialne, tylko wtedy gdy spełnione są 
następujące kryteria: 

 ukończenie składnika wartości niematerialnych jest wykonalne z technicznego punktu widzenia tak, aby nadawał się do 
użytkowania lub sprzedaży, 

 Grupa zamierza ukończyć składnik oraz jego użytkowanie bądź sprzedaż, 

 Grupa jest zdolna do użytkowania lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych, 

 składnik wartości niematerialnych będzie przynosił korzyści ekonomiczne, a Grupa potrafi tę korzyść udowodnić m.in. 
poprzez istnienie rynku lub użyteczność składnika dla potrzeb Grupy, 

 dostępne są Grupie środki techniczne, finansowe i inne niezbędne do ukończenia prac rozwojowych w celu sprzedaży lub 
użytkowania składnika, 

 nakłady poniesione w trakcie prac rozwojowych można wiarygodnie wycenić i przyporządkować do danego składnika 
wartości niematerialnych. 

Nakłady ponoszone na prace rozwojowe wykonane w ramach danego przedsięwzięcia są przenoszone na kolejny okres, jeżeli 

można uznać, że zostaną one w przyszłości odzyskane. Ocena przyszłych korzyści odbywa się na podstawie zasad określonych 
w MSR 36. 

Po początkowym ujęciu nakładów na prace rozwojowe, stosuje się model kosztu historycznego, zgodnie z którym składniki aktywów 

są ujmowane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o skumulowaną amortyzację i skumulowane odpisy 

aktualizujące z tytułu utraty wartości. Zakończone prace rozwojowe są amortyzowane liniowo przez przewidywany okres 
uzyskiwania korzyści. 

 

Zyski lub straty wynikłe ze zbycia wartości niematerialnych są określane jako różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży 

a wartością netto tych wartości niematerialnych i są ujmowane w rachunku zysków i strat w pozostałych przychodach lub kosztach 
operacyjnych.  

 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe początkowo ujmowane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Cenę nabycia zwiększają 
wszystkie koszty związane bezpośrednio z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do użytkowania.  

 

Po początkowym ujęciu rzeczowe aktywa trwałe, za wyjątkiem gruntów, wykazywane są według ceny nabycia lub kosztu 

wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Rzeczowe aktywa trwałe w trakcie 
wytwarzania nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy lub montażu i przekazania środka trwałego do używania.  

Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów, który dla 
poszczególnych grup rzeczowych aktywów trwałych wynosi: 

Grupa Okres 

Budynki i budowle 60 lat 

Inwestycje w obcych środkach trwałych 10 lat 

Maszyny i urządzenia 2 - 10 lat 

Środki transportu 5 lat 

Pozostałe środki trwałe 5 lat 

 

Rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania, do 

końca tego miesiąca w którym następuje zrównanie sumy odpisów umorzeniowych z ich wartością początkową lub w którym 

składnik wartości niematerialnych przestaje być ujmowany lub przeznaczono go do sprzedaży zgodnie z MSSF 5. Ekonomiczne 

okresy użyteczności oraz metody amortyzacji są weryfikowane raz w roku, powodując ewentualną korektę odpisów amortyzacyjnych 
w kolejnych latach. 
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Środki trwałe są dzielone na części składowe będące pozycjami o istotnej wartości, dla których można przyporządkować odrębny 

okres ekonomicznej użyteczności. Częścią składową są również koszty generalnych przeglądów oraz istotne części zamienne 

i wyposażenie, jeżeli będą wykorzystywane przez okres dłuższy niż rok. Bieżące koszty utrzymania poniesione po dacie oddania 

środka trwałego do używania, takie jak koszty konserwacji i napraw, ujmowane są w rachunku zysków i strat w  momencie ich 
poniesienia.  

 

Do wyceny gruntów stosowany jest model kosztu. Wartość gruntów nie podlega amortyzacji, ze względu na nieokreślony okres 
użytkowania.  

 

Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub w przypadku, gdy nie są 

spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego użytkowania takiego składnika aktywów. Zyski lub straty wynikłe 

ze sprzedaży, likwidacji lub zaprzestania użytkowania środków trwałych są określane jako różnica pomiędzy przychodam i ze 

sprzedaży a wartością netto tych środków trwałych i są ujmowane w rachunku zysków i strat w pozostałych przychodach lub 
kosztach operacyjnych.  

 

Aktywa w leasingu 

Umowy leasingu finansowego, na mocy której następuje przeniesienie na Grupę zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających 

z posiadania przedmiotu leasingu, są ujmowane w aktywach oraz zobowiązaniach na dzień rozpoczęcia okresu leasingu. Wartość 

aktywów oraz zobowiązań określana jest na dzień rozpoczęcia leasingu według niższej z następujących dwóch wartości: wartości 
godziwej środka trwałego stanowiącego przedmiot leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych.  

Minimalne opłaty leasingowe rozdziela się pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu w sposób 

umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek w stosunku do niespłaconego salda zobowiązania. Warunkowe opłaty leasingowe są 
ujmowane w kosztach okresu, w którym je poniesiono. 

Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane według takich samych zasad jak stosowane do 

własnych aktywów Grupy. W sytuacji jednak, gdy brak jest wystarczającej pewności, że Grupa uzyska tytuł własności przed końcem 

okresu leasingu wówczas dany składnik jest amortyzowany przez krótszy z dwóch okresów: szacowany okres użytkowania środka 
trwałego lub okres leasingu. 

 

Umowy leasingowe, zgodnie z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki wynikające 

z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego 
ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu. 

 

Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych  

Corocznemu testowi na utratę wartości podlegają następujące składniki aktywów: 

 wartość firmy, przy czym po raz pierwszy test na utratę wartości przeprowadza się do końca okresu, w którym miało 
miejsce połączenie,  

 wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz  

 wartości niematerialne, które jeszcze nie są użytkowane. 

W odniesieniu do pozostałych składników wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych dokonywana jest coroczna 

ocena, czy wystąpiły przesłanki, które mogą świadczyć o utracie ich wartości. W razie stwierdzenia, że jakieś zdarzenia lub 

okoliczności mogą wskazywać na trudność w odzyskaniu wartości bilansowej danego składnika aktywów, przeprowadzany jest test 
na utratę wartości. 

 

Dla potrzeb przeprowadzenia testu na utratę wartości aktywa grupowane są na najniższym poziomie, na jakim generują przepływy 

pieniężne niezależnie od innych aktywów lub grup aktywów (tzw. ośrodki wypracowujące przepływy pieniężne). Składniki aktywów 
samodzielnie generujące przepływy pieniężne testowane są indywidualnie.  

Wartość firmy jest alokowana do tych ośrodków wypracowujących środki pieniężne, z których oczekuje się korzyści synergii 

wynikających z połączenia jednostek gospodarczych, przy czym ośrodkami wypracowującymi przepływy pieniężne są co najmniej 
segmenty operacyjne.  

 

Jeżeli wartość bilansowa przekracza szacowaną wartość odzyskiwalną aktywów bądź ośrodków wypracowujących środki pieniężne, 

do których aktywa te należą, wówczas wartość bilansowa jest obniżana do poziomu wartości odzyskiwalnej. Wartość odzyskiwalna 
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odpowiada wyższej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży lub wartości użytkowej. 

Przy ustalaniu wartości użytkowej, szacowane przyszłe przepływy pieniężne są dyskontowane do wartości bieżącej przy 

zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ryzyka związanego 
zdanym składnikiem aktywów.  

 

Odpis z tytułu utraty wartości w pierwszej kolejności przypisywany jest do wartości firmy. Pozostała kwota odpisu obniża 
proporcjonalnie wartość bilansową aktywów wchodzących do ośrodka wypracowującego przepływy.  

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości są ujmowane w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałych kosztów operacyjnych.  

Odpisy aktualizujące wartość firmy nie podlegają odwróceniu w kolejnych okresach. W przypadku pozostałych składników aktywów, 

na kolejne dni bilansowe oceniane są przesłanki wskazujące na możliwość odwrócenia odpisów aktualizujących. Odwrócenie odpisu 
ujmowane jest w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałych przychodów operacyjnych. 

 

Nieruchomości inwestycyjne 

Nieruchomość inwestycyjna jest utrzymywana w posiadaniu ze względu na przychody z czynszów oraz/ lub przyrost jej wartości 
i jest wyceniana w oparciu o model wartości godziwej. 

 

Początkowe ujęcie nieruchomości inwestycyjnej następuje według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia z uwzględnieniem kosztów 

przeprowadzenia transakcji. Na kolejne dni bilansowe nieruchomość inwestycyjna jest wyceniana w wartości godziwej, określonej 

przez niezależnego rzeczoznawcę z uwzględnieniem lokalizacji oraz charakteru nieruchomości oraz aktualnych warunków 
rynkowych. 

Zyski lub straty wynikające ze zmian wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych są ujmowane w rachunku zysków i strat 
w okresie, w którym wystąpiły zmiany, w pozycji pozostałych przychodów lub kosztów operacyjnych.  

 

Nieruchomość inwestycyjną usuwa się z bilansu w momencie jej zbycia lub trwałego wycofania z użytkowania, jeżeli nie oczekuje się 
uzyskania w przyszłości żadnych korzyści ekonomicznych. 

W latach 2011-2013 w Grupie kapitałowej nie wystąpiły nieruchomości inwestycyjne. 

 

Instrumenty finansowe 

Instrumentem finansowym jest każda umowa, która skutkuje powstaniem składnika aktywów finansowych u jednej ze stron 
i jednocześnie zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron. 

 

Składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe jest wykazywane w bilansie, gdy Grupa staje się stroną umowy tego 

instrumentu. Standaryzowane transakcje kupna i sprzedaży aktywów i zobowiązań finansowych ujmuje się na dzień zawarcia 
transakcji. 

 

Składnik aktywów finansowych wyłącza się z bilansu w przypadku, gdy wynikające z zawartej umowy prawa do korzyści 
ekonomicznych i ryzyka z niej wynikające zostały zrealizowane, wygasły lub Grupa się ich zrzekła. 

Grupa wyłącza z bilansu zobowiązanie finansowe wtedy, gdy zobowiązanie wygasło, to znaczy, kiedy obowiązek określony 
w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł. 

 

Na dzień nabycia aktywa i zobowiązania finansowe Grupa wycenia w wartości godziwej, czyli najczęściej według wartości godziwej 

uiszczonej zapłaty w przypadku składnika aktywów lub otrzymanej kwoty w przypadku zobowiązania. Koszty transakcji Grupa 

włącza do wartości początkowej wyceny wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, poza kategorią aktywów i zobowiązań 
wycenianych w wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat. 

 

Na dzień bilansowy aktywa oraz zobowiązania finansowe wyceniane są według zasad przedstawionych poniżej. 

 

Aktywa finansowe 

Dla celów wyceny po początkowym ujęciu, aktywa finansowe inne niż instrumenty pochodne zabezpieczające, Grupa klasyfikuje 
z podziałem na: 

 pożyczki i należności, 
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 aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, 

 inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności oraz 

 aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. 

 

Kategorie te określają zasady wyceny na dzień bilansowy oraz ujęcie zysków lub strat z wyceny w rachunku zysków i strat lub 

w innych całkowitych dochodach. Zyski lub straty ujmowane w rachunku zysków i strat prezentowane są jako przychody lub koszty 

finansowe, za wyjątkiem odpisów aktualizujących należności z tytułu dostaw i usług, które prezentowane są jako pozostałe koszty 
operacyjne.  

 

Wszystkie aktywa finansowe, za wyjątkiem wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, podlegają ocenie na 

każdy dzień bilansowy ze względu na wystąpienie przesłanek utraty ich wartości. Składnik aktywów finansowych podlega odpisom 

aktualizującym, jeżeli istnieją obiektywne dowody świadczące o utracie jego wartości. Przesłanki utraty wartości analizowane są dla 
każdej kategorii aktywów finansowych odrębnie, co zostało zaprezentowane poniżej. 

 

Pożyczki i należności to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe, o ustalonych lub możliwych do określen ia 

płatnościach, które nie są kwotowane na aktywnym rynku. Pożyczki i należności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu 

z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Wycena krótkoterminowych należności odbywa się w wartości wymagającej 
zapłaty ze względu na nieznaczące efekty dyskonta. 

 

Aktywa finansowe kwalifikowane do kategorii pożyczek i należności wykazywane są w bilansie jako:  

 aktywa długoterminowe w pozycji „Należności i pożyczki” oraz  

 aktywa krótkoterminowe w pozycjach „Pożyczki”, „Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności” oraz 
„Środki pieniężne i ich ekwiwalenty”. 

Odpisy na należności wątpliwe szacowane są, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności przestało być prawdopodobne. Znaczące 

salda należności podlegają indywidualnej ocenie w przypadku dłużników zalegających z zapłatą lub gdy uzyskano obiektywne 

dowody, że dłużnik może nie uiścić należności (np. trudna sytuacja finansowa dłużnika, proces sądowy przeciwko dłużnikowi, 

niekorzystne dla dłużnika zmiany otoczenia gospodarczego). Dla należności nie podlegających indywidualnej ocenie, przesłanki 

utraty wartości analizowane są w ramach poszczególnych klas aktywów określonych ze względu na ryzyko kredytowe (wynikające 

np. z branży, regionu lub struktury odbiorców). Wskaźnik odpisów aktualizujących dla poszczególnych klas oparty jest zatem na 
zaobserwowanych w niedawnej przeszłości trendach dotyczących trudności w spłacie należności przez dłużników.  

 

Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat obejmują aktywa klasyfikowane jako 

przeznaczone do obrotu lub wyznaczone przy początkowym ujęciu do wyceny w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat ze 
względu na spełnienie kryteriów określonych w MSR 39.  

Do tej kategorii zaliczane są wszystkie instrumenty pochodne, za wyjątkiem pochodnych instrumentów zabezpieczających 
ujmowanych zgodnie z rachunkowością zabezpieczeń.  

W latach 2011-2013 Grupa nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń, 

Instrumenty należące do tej kategorii wyceniane są w wartości godziwej, a skutki wyceny ujmowane są w rachunku zysków i strat. 

Zyski i straty z wyceny aktywów finansowych określone są przez zmianę wartości godziwej ustalonej na podstawie bieżących na 
dzień bilansowy cen pochodzących z aktywnego rynku lub na podstawie technik wyceny, jeżeli aktywny rynek nie istnieje. 

 

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe, z ustalonymi lub 

możliwymi do określenia płatnościami oraz o ustalonym terminie wymagalności, względem których Grupa ma zamiar i jest w stanie 
utrzymać w posiadaniu do upływu terminu wymagalności, z wyłączeniem aktywów zaklasyfikowanych do pożyczek i należności. 

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody 

efektywnej stopy procentowej. Jeżeli występują dowody wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości inwestycji 

utrzymywanych do terminu wymagalności (np. ocena zdolności kredytowej spółek emitujących ob ligacje), aktywa wyceniane są 

w wartości bieżącej szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych. Zmiany wartości bilansowej inwestycji, łącznie z odpisami 
aktualizującymi z tytułu utraty wartości, ujmowane są w rachunku zysków i strat. 

 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe, które zostały wyznaczone 
jako dostępne do sprzedaży lub nie kwalifikują się do żadnej z powyższych kategorii aktywów finansowych.  
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Akcje spółek nienotowanych wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości, ze względu na brak 
możliwości wiarygodnego oszacowania ich wartości godziwej. Odpisy aktualizujące ujmowane są w rachunku zysków i strat.  

Wszystkie inne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej. Zyski i straty z wyceny ujmowane są 

jako inne całkowite dochody i kumulowane w kapitale z aktualizacji wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, za 

wyjątkiem odpisów z tytułu utraty wartości oraz różnic kursowych od aktywów pieniężnych, które ujmowane są w rachunku zysków i 

strat. W rachunku zysków i strat ujmowane są również odsetki, które byłyby rozpoznane przy wycenie tych składników aktywów 
finansowych według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej.  

Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ujmowane jest w innych całkowitych 

dochodach, za wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość instrumentów dłużnych, których odwrócenie ujmowane jest w rachunku 

zysków i strat, jeżeli wzrost wartości instrumentu może być obiektywnie łączony ze zdarzeniem następującym po rozpoznaniu utraty 
wartości.  

W momencie wyłączenia składnika aktywów z bilansu, skumulowane zyski i straty, ujęte poprzednio w innych całkowitych 

dochodach, przenoszone są z kapitału własnego do rachunku zysków i strat oraz prezentowane są w innych całkowitych dochodach 
jako reklasyfikacja z tytułu przeniesienia do wyniku finansowego.  

 

Zobowiązania finansowe 

Zobowiązania finansowe inne niż instrumenty pochodne zabezpieczające, wykazywane są w następujących pozycjach bilansu: 

 kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne, 

 leasing finansowy, 

 zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania oraz 

 pochodne instrumenty finansowe. 

Po początkowym ujęciu zobowiązania finansowe wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody 

efektywnej stopy procentowej, za wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu lub wyznaczonych jako 

wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. Do kategorii zobowiązań finansowych wycenianych w wartości 

godziwej przez rachunek zysków i strat Grupa zalicza instrumenty pochodne inne niż instrumenty zabezpieczające. Krótkoterminowe 
zobowiązania z tytułu dostaw i usług wyceniane są w wartości wymagającej zapłaty ze względu na nieznaczące efekty dyskonta. 

Zyski i straty z wyceny zobowiązań finansowych ujmowane są w rachunku zysków i strat w działalności finansowej. 

 

Rachunkowość zabezpieczeń 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Grupa nie stosowała zasad rachunkowości zabezpieczeń. 

 

Zapasy 

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia/ kosztu wytworzenia oraz wartości netto możliwej do 

uzyskania. Na cenę nabycia lub koszt wytworzenia składają się koszty zakupu, koszty przetworzenia oraz inne koszty poniesione w 
trakcie doprowadzenia zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu. 

 

Rozchód materiałów i towarów ustala się z zastosowaniem metody „pierwsze weszło - pierwsze wyszło” (FIFO). 

Wartość netto możliwa do uzyskania jest to szacowana cena sprzedaży ustalana w toku zwykłej działalności gospodarczej, 
pomniejszona o koszty wykończenia i koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku. 

 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych, depozyty płatne na żądanie oraz 

krótkoterminowe inwestycje o dużej płynności (do 3 miesięcy), łatwo wymienialne na gotówkę, dla których ryzyko zmiany wartości 
jest nieznaczne. 

 

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 

Aktywa trwałe (grupy aktywów trwałych) są klasyfikowane przez Grupę jako przeznaczone do sprzedaży, jeżeli ich wartość 

bilansowa zostanie odzyskana przede wszystkim w wyniku transakcji sprzedaży a nie poprzez dalsze użytkowanie. Warunek ten 

uznaje się za spełniony wyłącznie wówczas, gdy składnik aktywów (grupa aktywów) jest dostępny w swoim obecnym stanie do 

natychmiastowej sprzedaży, z zachowaniem normalnych i zwyczajowo przyjętych warunków sprzedaży, a wystąpienie transakcji 
sprzedaży jest wysoce prawdopodobne w ciągu roku od momentu zmiany klasyfikacji.  
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Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży wyceniane są w niższej z dwóch wartości: wartości bilansowej lub 

wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Niektóre aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży, takie 

jak aktywa finansowe oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, wyceniane są według tych samych zasad 

rachunkowości, jakie były stosowane przez Grupę przed zaklasyfikowaniem do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży. 
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży nie podlegają amortyzacji. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie występują. 

 

Kapitał własny 

Kapitał podstawowy wykazywany jest w wartości nominalnej wyemitowanych akcji, zgodnie ze statutem Spółki dominującej oraz 
wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Akcje Spółki dominującej nabyte i zatrzymane przez Spółkę dominującą lub konsolidowane spółki zależne pomniejszają kapitał 
własny. Akcje własne wyceniane są w cenie nabycia. 

 

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej powstaje z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji, 
pomniejszonej o koszty emisji. 

 

Inne całkowite dochody obejmują: 

 przeszacowanie rzeczowych aktywów trwałych do wartości godziwej (patrz podpunkt dotyczący rzeczowych aktywów 
trwałych), 

 wycenę aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (patrz podpunkt dotyczący instrumentów finansowych), 

 wycenę instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne (patrz podpunkt dotyczący rachunkowości zabezpieczeń), 

 różnice kursowe z przeliczenia zagranicznych jednostek zależnych (patrz podpunkt dotyczący transakcji w walutach 
obcych), 

 udział w dochodach całkowitych jednostek wycenianych metodą praw własności (patrz podpunkt dotyczący inwestycji w 
jednostkach stowarzyszonych). 

 

W zyskach zatrzymanych wykazywane są wyniki z lat ubiegłych (również te przekazane na kapitał uchwałami akcjonariuszy) oraz 
wynik finansowy bieżącego roku. 

 

Wszystkie transakcje z właścicielami Spółki dominującej prezentowane są osobno w „Skonsolidowanym zestawieniu zmian w 
kapitale własnym”.  

 

Płatności w formie akcji 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego w Grupie nie są realizowane programy motywacyjne, w ramach 
których kluczowym członkom kadry menedżerskiej przyznawane byłyby opcje zamienne na akcje Spółki dominującej. 

 

Świadczenia pracownicze 

Wykazywane w bilansie zobowiązania i rezerwy na świadczenia pracownicze obejmują następujące tytuły: 

 krótkoterminowe świadczenia pracownicze z tytułu wynagrodzeń (wraz z premiami) oraz składek na ubezpieczenia 
społeczne, 

 rezerwy na niewykorzystane urlopy oraz 

 inne świadczenia pracownicze, do których Grupa zalicza odprawy emerytalne. 

 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 

Wartość zobowiązań z tytułu krótkoterminowych świadczeń pracowniczych ustala się bez dyskonta i wykazuje w bilansie w kwocie 
wymaganej zapłaty. 
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Rezerwy na niewykorzystane urlopy 

Grupa tworzy rezerwę na koszty kumulowanych płatnych nieobecności, które będzie musiała ponieść w wyniku niewykorzystanego 

przez pracowników uprawnienia, a które to uprawnienie narosło na dzień bilansowy. Rezerwa na niewykorzystane urlopy stanowi 
rezerwę krótkoterminową i nie podlega dyskontowaniu.  

 

Odprawy emerytalne 

Odprawy emerytalne są wypłacane jednorazowo, w momencie przejścia na emeryturę. Wysokość odpraw emerytalnych i nagród 
jubileuszowych zależy od stażu pracy oraz średniego wynagrodzenia pracownika.  

Grupa tworzy rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych w celu przyporządkowania kosztów do okresów 
nabywania uprawnień przez pracowników.  

Wartość bieżąca rezerw na każdy dzień bilansowy jest szacowana przez spółkę. Naliczone rezerwy są równe zdyskontowanym 
płatnościom, które w przyszłości zostaną dokonane i dotyczą okresu do dnia bilansowego.  

Informacje demograficzne oparte są na danych historycznych. Zyski i straty z obliczeń rozpoznawane są bezzwłocznie w rachunku 
zysków i strat. 

 

Rezerwy, zobowiązania i aktywa warunkowe 

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Grupie ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający ze 

zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu korzyści 

ekonomicznych oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Termin poniesienia oraz kwota 
wymagająca uregulowania może być niepewna.  

 

Rezerwy tworzy się m.in. na następujące tytuły: 

 toczące się postępowania sądowe oraz sprawy sporne, 

 świadczenia pracownicze, 

 zwrot towarów po dniu bilansowym, 

 restrukturyzacja, tylko jeżeli na podstawie odrębnych przepisów Grupa jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub 
zawarto w tej sprawie wiążące umowy. 

Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty operacyjne. 

 

Wykazana w historycznych skonsolidowanych informacjach finansowych kwota rezerw na świadczenia pracownicze wynosi 2011: 
540,5 tys. PLN, 2012: 581,8 tys. PLN, 2013: 728 tys. PLN.  

 

Rezerwy ujmuje się w wartości szacowanych nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku, na podstawie najbardziej 

wiarygodnych dowodów dostępnych na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, w tym dotyczących ryzyka oraz 

stopnia niepewności. W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest us talana poprzez 

zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej 

odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ewentualnego ryzyka związanego z danym 

zobowiązaniem. Jeżeli zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie rezerwy w związku z upływem 
czasu jest ujmowane jako koszt finansowy.  

 

Jeżeli Grupa spodziewa się, że koszty objęte rezerwą zostaną zwrócone, na przykład na mocy umowy ubezpieczenia, wówczas 

zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wówczas, gdy istnieje wystarczająca pewność, że zwrot ten 
rzeczywiście nastąpi. Jednakże wartość tego aktywa nie może przewyższyć kwoty rezerwy. 

 

W przypadku gdy wydatkowanie środków w celu wypełnienia obecnego obowiązku nie jest prawdopodobne, kwoty zobowiązania 

warunkowego nie ujmuje się w bilansie, za wyjątkiem zobowiązań warunkowych identyfikowanych w procesie połączenia jednostek 
gospodarczych zgodnie z MSSF 3. 

Informację o zobowiązaniach warunkowych ujawnia się w części opisowej skonsolidowanego sprawozdania finansowego w nocie nr 
26.  
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Możliwe wpływy zawierające korzyści ekonomiczne dla Grupy, które nie spełniają jeszcze kryteriów ujęcia jako aktywa, stanowią 

aktywa warunkowe, których nie ujmuje się w bilansie. Informację o aktywach warunkowych ujawnia się w dodatkowych notach 
objaśniających.  

 

Rozliczenia międzyokresowe 

Grupa wykazuje w aktywach bilansu w pozycji „Rozliczenia międzyokresowe” opłacone z góry koszty dotyczące przyszłych okresów 
sprawozdawczych, w tym przede wszystkim czynsze najmu, prowizje franszyzowe. 

 

W pozycji „Rozliczeń międzyokresowych” zawartej w pasywach bilansu prezentowane są przychody przyszłych okresów, w tym 

również środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie środków trwałych, które rozliczane są zgodnie z MSR 20 „Dotacje rządowe”. 

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazywane są w ramach „Zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych 
zobowiązań”. 

 

Dotacje ujmowane są wyłącznie wówczas, gdy istnieje wystarczająca pewność, że Grupa spełni warunki związane z daną dotacją 
oraz że dana dotacja zostanie faktycznie otrzymana. 

Dotacja dotycząca danej pozycji kosztowej jest ujmowana jako przychód w sposób współmierny do kosztów, które dotacja ta ma 
w zamierzeniu kompensować.  

Dotacja finansująca składnik aktywów jest stopniowo ujmowana w rachunku zysków i strat jako przychód na przestrzeni okresów 

proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tego składnika aktywów. Grupa Kap itałowa dla celów prezentacji 

w skonsolidowanym bilansie nie odejmuje dotacji od wartości bilansowej aktywów, lecz wykazuje dotacje jako przychody przyszłych  
okresów w pozycji „Rozliczenia międzyokresowe”. 

 

Przychody ze sprzedaży 

Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych i reprezentują należności za towary i 

usługi dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, podatek od towarów i usług oraz inne 

podatki związane ze sprzedażą (podatek akcyzowy). Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że 
Grupa uzyska korzyści ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób.  

 

Sprzedaż towarów  

Przychody ze sprzedaży towarów ujmowane są, jeżeli spełnione zostały następujące warunki: 

 Grupa przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do dóbr. Warunek uznaje się za 
spełniony z chwilą bezspornego dostarczenia towarów lub produktów do odbiorcy,  

 kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób, 

 istnieje prawdopodobieństwo, że Grupa uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji oraz  

 koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione w związku z transakcją, można wycenić w wiarygodny sposób.  

 

Świadczenie usług  

Usługi świadczone przez Grupę obejmują głównie usługi spedycyjne i transportowe oraz prowizję za świadczoną usługę sprzedaży. 

 

Odsetki i dywidendy 

Przychody z tytułu odsetek ujmowane są sukcesywnie w miarę ich narastania zgodnie z metodą efektywnej stopy procentowej. 
Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy lub udziałowców do ich otrzymania. 

 

Koszty operacyjne 

Koszty operacyjne są ujmowane w rachunku zysków i strat zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów. Grupa 
prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym koszty według miejsc powstawania. 

 

Podatek dochodowy (wraz z podatkiem odroczonym) 

Na obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego składają się: podatek dochodowy bieżący oraz odroczony, który nie został ujęty w 
innych dochodach całkowitych lub bezpośrednio w kapitale. 
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Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku 

obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) brutto w związku z czasowym przesunięciem 

przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów do innych okresów oraz 

wyłączeniem pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane 
w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym.  

 

Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi w przyszłości na różnicach  

pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do 
wyliczenia podstawy opodatkowania.  

Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających opodatkowaniu, 

natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że będzie 

można pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne różnice przejściowe. Nie ujmuje się aktywów ani rezerwy, jeśli  

różnica przejściowa wynika z początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań w transakcji, która nie jest połączeniem 

jednostek gospodarczych oraz która w czasie jej wystąpienia nie ma wpływu ani na wynik podatkowy ani na wynik księgowy. 
Nie ujmuje się rezerwy na podatek odroczony od wartości firmy, która nie podlega amortyzacji na gruncie przepisów podatkowych. 

Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy pozycja aktywów 
zostanie zrealizowana lub rezerwa rozliczona, przyjmując za podstawę przepisy prawne obowiązujące na dzień bilansowy. 

 

Aktywa na podatek odroczony 

Prawdopodobieństwo rozliczenia składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego z przyszłymi zyskami podatkowymi opiera się na 

budżetach spółek Grupy zatwierdzonych przez Zarząd Spółki dominującej. Jeżeli prognozowane wyniki finansowe wskazują, że 
spółki Grupy osiągną dochód do opodatkowania, aktywa na podatek odroczony ujmowane są w pełnej wysokości.  

 

Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, a w przypadku, gdy 

spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika aktywów lub jego części następuje jego 
odpis.  

 

Subiektywne oceny Zarządu oraz niepewność szacunków 

Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki dominującej kieruje się osądem przy dokonywaniu 

licznych szacunków i założeń, które mają wpływ na stosowane zasady rachunkowości oraz prezentowane wartości aktywów, 

zobowiązań, przychodów oraz kosztów. Faktycznie zrealizowane wartości mogą różnić się od szacowanych przez Zarząd. 

Informacje o dokonanych szacunkach i założeniach, które są znaczące dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały 
zaprezentowane poniżej. 

 

Okresy ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych 

Zarząd Spółki dominującej dokonuje corocznej weryfikacji okresów ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych, podlegających 

amortyzacji. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Zarząd ocenia, że okresy użyteczności aktywów przyjęte 

przez Grupę dla celów amortyzacji odzwierciedlają oczekiwany okres przynoszenia korzyści ekonomicznych przez te aktywa w 

przyszłości. Jednakże faktyczne okresy przynoszenia korzyści przez te aktywa w przyszłości mogą różnić się od zakładanych, w tym 

również ze względu na techniczne starzenie się majątku. Wartość bilansowa aktywów trwałych podlegających amortyzacji 
prezentowana jest w notach nr 4, 5 i 6.  

 

Utrata wartości aktywów niefinansowych 

W celu określenia wartości użytkowej Zarząd szacuje prognozowane przepływy pieniężne oraz stopę, którą przepływy 

dyskontowane są do wartości bieżącej (patrz podpunkt dotyczący utraty wartości aktywów niefinansowych). W procesie wyceny 

wartości bieżącej przyszłych przepływów dokonywane są założenia dotyczące prognozowanych wyników finansowych. Założenia te 

odnoszą się do przyszłych zdarzeń i okoliczności. Faktycznie zrealizowane wartości mogą różnić się od szacowanych, co w 
kolejnych okresach sprawozdawczych może przyczynić się do znaczących korekt wartości aktywów Grupy.  

 

W sporządzonych na potrzeby prospektu skonsolidowanych historycznych informacjach finansowych za lata 2011-2013, Grupa 
dokonała odpisu aktualizującego wartość firmy na kwotę 1.421,1 tys. PLN. 
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Korekta błędu oraz zmiana zasad rachunkowości 

W historycznych skonsolidowanych informacjach finansowych dokonano następujących korekt błędów, które miały wpływ na 
historyczne dane finansowe za lata 2011-2012 według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej:  

 nastąpiło zwiększenie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wyniku korekty sprawozdania spółki CDRL 

Trade S.R.O. o wartość 1.507,75 zł, w wyniku powyższej zmiany nastąpiła zmiana kapitału z aktualizacji wyceny - różnica 
na kwotę 28,68 zł 

 uzgodniono wartość biernych rozliczeń międzyokresowych w czeskiej spółce, w wyniku czego ich wartość została 
obniżona o 0,04 zł, 

 wprowadzono korektę prezentacyjną pomiędzy zapasami a należnościami z tytułu dostaw i usług oraz pozostałymi 
należnościami na kwotę 840,79 zł. 

 

Wpływ na historyczne skonsolidowane informacje finansowe Grupy miały zmiany zasad rachunkowości, wynikające z zastosowania 
MSR/MSSF po raz pierwszy przedstawione poniżej 

 

Dostosowanie sprawozdania finansowego do MSSF i efekt zastosowania Międzynarodowych Standardów 

Sprawozdawczości Finansowej 

Zgodnie z wymogami MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy, poniżej zaprezentowano uzgodnienia wyjaśniające, w jaki 
sposób przejście z polskich zasad rachunkowości na zasady oparte na MSR/MSSF wpłynęło na sytuację majątkową i finansową 
Emitenta: 

UZGODNIENIE KAPITAŁU WŁASNEGO NA DZIEŃ PRZEJŚCIA NA MSSF ORAZ NA DZIEŃ ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO OKRESU PREZENTOWANEGO 

ZGODNIE Z PSR 

Lp.  Wyszczególnienie  

31.12.2013 01.01.2009 

SF wg PSR 
Korekty 

MSSF 

SF wg 

MSSF 
SF wg PSR 

Korekty 

MSSF 

SF wg 

MSSF 

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

A. Aktywa trwałe 29 175 -1 150 28 025 19 458 334 19 792 

  1. Wartość firmy  1 184 -317 866  0 0 0 

  2. Pozostałe wartości niematerialne 224 148 372 921 -659 262 

  3. Rzeczowe aktywa trwałe 21 378 1 690 23 069 17 855 1 361 19 216 

  4. Nieruchomości inwestycyjne 0 0 0 0  0 0 

  5. Należności długoterminowe 2 171 0 2 171 0  0 0  

  6. Aktywa finansowe 0 0 0 0  0 0  

  7. Aktywa z tytułu podatku odroczonego 4 168 -2 672 1 497 0  252 252 

  8. Inne rozliczenia międzyokresowe 49 0 49 683 -620 62 

B. Aktywa obrotowe 50 684 121 50 805 30 647 -585 30 062 

  1. Zapasy 32 619 -4 569 28 050 21 375 -9 329 12 046 

  2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 14 368 4 689 19 058 6 784 8 744 15 528 

  3. Należności z tytułu podatku dochodowego 0 0 0 0 0 0 

  4. Aktywa finansowe 9 0 9 0  0 0 

  5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 234 0 3 234 2 387 0 2 387 

  6. Rozliczenia międzyokresowe 455 0 455 101 0 101 

C. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0  0 0  0  0 0  



Część III – Część Rejestracyjna Prospekt emisyjny CDRL S.A. 

 126 

  AKTYWA RAZEM 79 859 -1 029 78 830 50 105 -250 49 855 

A. Kapitał własny 27 920 1 060 28 980 18 327 -10 18 316 

  1. Kapitał akcyjny 2 527 0 2 527 2 502 0 2 502 

  2. Akcje własne -200 0 -200 0  0 0  

  3. Pozostałe kapitały 0  0 0  0  0 0  

  4. Różnice kursowe z przeliczenia -137 0 -137 0  0 0  

  5. Zyski zatrzymane 25 730 1 060 26 790 15 825 -10 15 814 

  Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli             

B. Zobowiązania długoterminowe 16 653 -2 090 14 563 14 090 146 14 236 

  1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 2 090 -2 090 0  240 -240 0  

  2. Rezerwy na inne zobowiązania 94 0 94 0  0 0  

  3. Kredyty i pożyczki 0 0 0 1 939 0 1 939 

  4. Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0  0 0  

  5. Zobowiązania z tytułu leasingu 14 328 0 14 328 11 911 0 11 911 

  6. Pozostałe zobowiązania 0  0 0  0  0 0  

  7. Rozliczenia międzyokresowe 142 0 142 0  386 386 

C. Zobowiązania krótkoterminowe 35 287 0 35 287 17 688 -386 17 302 

  1. Rezerwy na zobowiązania 821 0 821 0  0 0 

  
2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowiązania 
23 168 0 23 168 9 025 0 9 025 

  3. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 182 0 182 27 0 27 

  4. Kredyty i pożyczki 12 0 12 6 030 0 6 030 

  5. Dłużne papiery wartościowe 9 663 0 9 663 0  0 0  

  6. Zobowiązania z tytułu leasingu 1 314 0 1 314 1 228 0 1 228 

  7. Rozliczenia międzyokresowe 128 0 128 1 378 -386 992 

D. 
Zobowiązania dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych 

do sprzedaży 
0  0  0  0  0  0  

  PASYWA RAZEM 79 859 -1 029 78 830 50 105 -250 49 855 

 

W wyniku przejścia na standardy MSR/MSSF wprowadzono między innymi następujące korekty do sprawozdania finansowego 
sporządzonego według obowiązującej w Polsce ustawy o rachunkowości: 

1. W wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości dokonano odpisu z tytułu utraty wartości firmy. Jednocześnie 
wycofano naliczone umorzenie wartości firmy. 

2. W roku 2008 spółka dominująca zakwalifikowała jako jednorazowy koszt wygenerowaną stratę na leasingu zwrotnym 
budynku biurowo-magazynowego. Na dzień przejścia na standardy MSR/MSSF dokonano aktualizacji wartości 
początkowej środka trwałego w leasingu oraz skorygowano jego dotychczasowe umorzenie. 

3. Spółka dominująca na dzień przejścia na standardy MSR/MSSF oszacowała stawki amortyzacyjne użytkowanych środków 
trwałych zgodne z planowanym okresem użytkowania. Następnie wykorzystując nowe stawki amortyzacyjne, dokonano 
przeliczenia umorzenia na dzień przekształcenia. 

4. Aktualizacja wartości bilansowej oraz umorzenia wartości niematerialnych i prawnych według zasad wynikających z MSSF 
– w wyniku testu na utratę wartości dokonano odpisu części znaków towarowych. Dla pozostałych znaków towarowych 
skorygowano umorzenie ze względu na zmianę zasad wyceny zgodną z MSSF.  
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5. Korekta wyceny zaliczek do dostawców – wycofano naliczone zgodnie z PSR różnice kursowe. 

6. Korekta prezentacyjna – przesunięcie rezerwy z tytułu podatku odroczonego z pozycji rezerw do pozycji aktywów z  tytułu 
podatku odroczonego (wykazanie pozycji per saldo). 

7. Korekta prezentacyjna – przeniesienie zaliczek na dostawy z pozycji „Zapasy” do pozycji „Należności z tytułu dostaw i 
usług oraz pozostałe należności”. 

 

UZGODNIENIE ZYSKU/STRATY ZAPREZENOTWANEGO W OSTANIM ROCZNYM SPRAWOZDANIU SPORZĄDZONYM ZGODNIE Z PSR  

Lp.  Wyszczególnienie  

01.01-31.12.2013 

SF wg PSR 
Korekty 

MSSF 

SF wg 

MSSF 

I. Przychody ze sprzedaży 148 719 0 148 719 

II. Koszty działalności operacyjnej 139 465 -589 138 876 

1. I. Amortyzacja 3 106 -594 2 512 

2. II. Zużycie materiałów i energii 2 094 0 2 094 

3. III. Usługi obce 37 939 5 37 943 

4. IV. Podatki i opłaty, w tym: 170 0 170 

5. V. Wynagrodzenia 13 989 0 13 989 

6. VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 781 0 2 781 

7. VII. Pozostałe koszty rodzajowe 819 0 819 

8. VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 78 567 0 78 567 

III. Zysk (strata) ze sprzedaży 9 254 589 9 843 

1. Pozostałe przychody operacyjne 1 313 0 1 313 

2. Pozostałe koszty operacyjne 3 493 0 3 493 

IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 074 589 7 663 

1. Przychody finansowe 43 0 43 

2. Koszty finansowe 3 587 -121 3 466 

V. Zysk (strata) brutto  3 529 710 4 239 

1. Podatek dochodowy 1 071 135 1 206 

VI. Zysk (strata) netto  2 459 575 3 034 

 

W wyniku przejścia na standardy MSR/MSSF wprowadzono między innymi następujące korekty do sprawozdania z całkowitych 
dochodów sporządzonego według obowiązującej w Polsce ustawy o rachunkowości: 

1. Wprowadzono korekty kosztów amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związane ze 
zmianą rozliczenia leasingu zwrotnego, korektą okresów użytkowania, zmianą zasad wyceny. 

2. Wycofanie amortyzacji wartości firmy. 

3. Wprowadzono korektę kosztów finansowych w wyniku zmiany wyceny zaliczek poprzez wycofanie naliczonych różnic 
kursowych. 

4. Korekta prezentacyjna – przesunięcie rezerw urlopowej i emerytalnej z kosztów operacyjnych do pozycji „Wynagrodzeń”. 

5. Wprowadzenie korekt przekształceniowych wiązało się z aktualizacją pozycji aktywów i rezerw z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego. 
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1. Segmenty operacyjne 

Grupa Kapitałowa dzieli działalność na następujące segmenty operacyjne: 

 Kraj, 

 Zagranica. 

 

Taki podział jest związany z prowadzeniem takiej samej działalności w różnych obszarach geograficznych określonych według 
kryterium lokalizacji rynków zbytu. 

Nie dokonano podziału na branże czy produkty ponieważ wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej prowadzą 
analogiczną działalność polegającą na sprzedaży odzieży i towarów komplementarnych (butów i różnego rodzaju  akcesoriów), które 
stanowią jedynie uzupełnienie oferty. Z uwagi na proces logistyczny związany z dystrybucją towarów wszystkie aktywa użytkowane 
wspólnie przez segmenty sprawozdawcze są alokowane do segmentów proporcjonalnie do kosztu własnego towarów sprzedanych 
w danym segmencie.  

 

W tabeli poniżej zaprezentowano informacje o przychodach, wyniku, istotnych pozycjach niepieniężnych oraz aktywach segmentów 
operacyjnych. 

 

SEGMENTY OPERACYJNE 

  Kraj Zagranica Ogółem 

 za okres od 01.01 do 31.12.2013 roku       

Przychody od klientów zewnętrznych 105 743 42 975 148 719 

Przychody ze sprzedaży między segmentami     0 

Przychody ogółem 105 743 42 975 148 719 

Wynik operacyjny segmentu 6 153 2 517 8 670 

Pozostałe informacje:       

Amortyzacja 2 262 250 2 511 

Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych  0 0 0 

Aktywa segmentu operacyjnego 49 490 24 105 73 595 

Nakłady na aktywa trwałe segmentu operacyjnego 465 182 647 

 za okres od 01.01 do 31.12.2012 roku       

Przychody od klientów zewnętrznych 89 626 25 815 115 441 

Przychody ze sprzedaży między segmentami     0 

Przychody ogółem 89 626 25 815 115 441 

Wynik operacyjny segmentu 3 164 2 375 5 540 

Pozostałe informacje:       

Amortyzacja 2 501 249 2 750 

Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych     0 

Aktywa segmentu operacyjnego 55 605 25 562 81 167 

Nakłady na aktywa trwałe segmentu operacyjnego 581 815 1 396 

 za okres od 01.01 do 31.12.2011 roku       

Przychody od klientów zewnętrznych 93 446 26 338 119 784 

Przychody ze sprzedaży między segmentami     0 

Przychody ogółem 93 446 26 338 119 784 
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Wynik operacyjny segmentu 3 121 5 384 8 505 

Pozostałe informacje:       

Amortyzacja 1 912 261 2 173 

Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych     0 

Aktywa segmentu operacyjnego 56 822 23 028 79 850 

Nakłady na aktywa trwałe segmentu operacyjnego 549 37 586 

 

Przychody Grupy uzyskiwane od klientów zewnętrznych oraz aktywa trwałe (rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne wraz z 
wartością firmy) zaprezentowano w przekroju obszarów geograficznych, które wyodrębniane są przez Grupę według kryterium 
lokalizacji danego rodzaju działalności, prowadzonej przez Grupę. 

 

Uzgodnienie łącznych wartości przychodów, wyniku oraz aktywów segmentów operacyjnych z analogicznymi pozycjami 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy przedstawia się następująco: 

 

UZGODNIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH SEGMENTÓW OPERACYJNYCH Z POZYCJAMI SONSOLIDOWANEGO 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

  
od 01.01 do 

31.12.2013 

od 01.01 do 

31.12.2012 

od 01.01 do 

31.12.2011 

Przychody segmentów       

Łączne przychody segmentów operacyjnych 148 719 115 441 119 784 

Przychody nie przypisane do segmentów  0 0 0 

Wyłączenie przychodów z transakcji pomiędzy segmentami 0 0 0 

Przychody ze sprzedaży 148 719 115 441 119 784 

Wynik segmentów       

Wynik operacyjny segmentów 8 670 5 540 8 505 

Pozostałe przychody nie przypisane do segmentów  0 0 0 

Pozostałe koszty nie przypisane do segmentów (-) -1 007 -991 -1 029 

Wyłączenie wyniku z transakcji pomiędzy segmentami  0 0 0 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 663 4 548 7 475 

Przychody finansowe 43 3 290 712 

Koszty finansowe (-) -3 466 -2 672 -7 094 

Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności (+/-)  0 0 0 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 239 5 167 1 093 

Aktywa segmentów       

Łączne aktywa segmentów operacyjnych 73 595 81 167 79 850 

Aktywa nie alokowane do segmentów 5 235 4 963 6 764 

Wyłączenie transakcji pomiędzy segmentami  0 0 0 

Aktywa razem 78 830 86 129 86 614 

 

W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym wszystkie przychody ze sprzedaży zostały  przypisane do 
segmentów operacyjnych.  
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Pozostałe przychody oraz koszty operacyjne nie przypisane do segmentów operacyjnych dotyczą kosztów związanych z ogólnym 
funkcjonowaniem firmy. Uwzględniamy tutaj głównie wynagrodzenia zarządu, działu księgowości, reklamy i działu IT. 

 

Do aktywów segmentów operacyjnych nie są alokowane aktywa Grupy, których nie można bezpośrednio przypisać do działalności 
danego segmentu operacyjnego. Są to m.in.:  aktywa tytułu odroczonego podatku dochodowego, należności z tytułu podatku 
dochodowego, środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz rozliczenia międzyokresowe. 

 

Grupa nie prezentuje przychodów ze sprzedaży poszczególnych grup produktów, usług oraz towarów i materiałów, ponieważ 
struktura przychodów jest  jednolita i obejmuje tylko przychody ze sprzedaży odzieży. Przychody ze sprzedaży usług i materiałów o 
ile występują to mają charakter okazjonalny, a ich poziom jest nieistotny.  

 

Grupa nie prezentuje informacji o głównych klientach, ponieważ w strukturze przychodów dominuje sprzedaż detaliczna, 
a w pozostałej części jest duża dywersyfikacja klientów hurtowych.  Żaden z klientów zewnętrznych nie osiąga 10% przychodów 
Grupy.  

 

2. Przejęcia oraz sprzedaż jednostek zależnych 

Przejęcia 

Transakcje połączenia przeprowadzone przez Grupę Kapitałową w 2011 roku, w efekcie których Grupa nabyła kontrolę nad 
jednostkami gospodarczymi, zostały przedstawione w informacjach ogólnych skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
(podpunkt c).  

Ustalone w 2011 roku kwoty wartości firmy oraz zysku na okazyjnych przejęciach zaprezentowano w odniesieniu do przejęć 
rozliczonych metodą przejęcia.  

POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH PRZEPROWADZONE W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2011 ROKU 

Nazwa i siedziba jednostki przejmowanej Data przejęcia 

Procent 

przejętych 

instrumentów 

kapitałowych z 

prawem głosu 

Wynagrodzenie: Aktywa netto 

przejętej 

jednostki 

(wartość 

godziwa) 

Zyski 

zatrzymane 

(połączenie 

pod wspólną 

kontrolą) 

przejmujący 

udziały 

niedające 

kontroli 

Coccodrillo Concepts sp. z o.o. 01.08.2011 100% 3 000 0 2 138   

Smart Investment Group sp. z o.o. 01.08.2011 100% 500 0 -295   

Drussis sp. z o.o. 01.08.2011 100% 250 0 -72   

Mt Power sp. z o.o. 01.08.2011 100% 500 0 363   

CDRL Trade SRO 03.08.2011 100% 705 0 538   

Ustalone w 2013 roku kwoty wartości firmy oraz zysku na okazyjnych przejęciach zaprezentowano w odniesieniu do przejęć 
rozliczonych metodą przejęcia.  

 

POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH PRZEPROWADZONE W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2013 ROKU 

Nazwa i siedziba jednostki przejmowanej Data przejęcia 

Procent 

przejętych 

instrumentów 

kapitałowych z 

prawem głosu 

Wynagrodzenie: Aktywa netto 

przejętej 

jednostki 

(wartość 

godziwa) 

Zyski 

zatrzymane 

(połączenie 

pod wspólną 

kontrolą) 

przejmujący 

udziały 

niedające 

kontroli 

Vivo Kids sp. z o.o. 15.05.2013 100% 150 0 145   

 

W dniu 01.08.2011 Spółka dominująca nabyła 100% instrumentów kapitałowych Coccodrillo Concepts sp.  z o.o., Smart Investment 
Group sp. z o.o., Drussis sp. z o.o., Mt Power sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie, które prowadzą działalność w ramach segmentu 
operacyjnego Kraj. W dniu 03.08.2011 Spółka dominująca nabyła 100% instrumentów kapitałowych CDRL Trade SRO z siedzibą w 
Havirovie, która prowadzi działalność w ramach segmentu operacyjnego Zagranica. Wynagrodzenie przekazane przez Spółkę 
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dominującą poprzednim właścicielom wyniosło 4.955 tys. PLN i obejmowało cenę zakupu udziałów opłaconą w środkach 
pieniężnych. 

W dniu 15 maja 2013 Spółka dominująca nabyła 100% instrumentów kapitałowych Vivo Kids sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie, która 
prowadzi działalność w ramach segmentu operacyjnego Kraj. Wynagrodzenie przekazane przez Spółkę dominującą poprzednim 
właścicielom wyniosło 150 tys. PLN i obejmowało cenę zakupu udziałów opłaconą w środkach pieniężnych. 

Spółka dominująca dokonała przejęcia w celu umocnienia pozycji na rynku. 

Wycena wartości godziwej zidentyfikowanych przez Grupę pozycji aktywów oraz zobowiązań przejętej spółki została zakończona w 
2011 roku i przedstawia się następująco:   

ROZLICZENIE POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH PRZEPROWADZONYCH W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2011 ROKU 

 Wyszczególnienie 

Wartość godziwa na dzień przejęcia: 

Coccodrillo 

Concepts sp. z 

o.o. 

Smart Investment 

Group sp. z o.o. 
Drussis sp. z o.o. 

Mt Power sp. z 

o.o. 
CDRL Trade SRO 

Aktywa            

Wartości niematerialne 0     0  0 0 0 

Rzeczowe aktywa trwałe 5 934 3 340 1 241 558 110 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego   0 0  0  0  0  

Zapasy  0 2 0 0 701 

Należności i pożyczki 3 535 2 808 730 376 748 

Pozostałe aktywa 1  0 0  0  1 

Środki pieniężne 627 199 90 53 260 

Aktywa razem 10 096 6 350 2 061 987 1 820 

Zobowiązania           

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 7 958 6 642 2 125 620 1 254 

Pozostałe zobowiązania  0 3 8 4 28 

Zobowiązania razem 7 958 6 646 2 133 624 1 282 

Wartość godziwa aktywów netto 2 138 -295 -72 363 538 

Wartość firmy (+) / Zysk (-) 862 795 322 137 167 

Wynagrodzenie za przejętą jednostkę: 3 000 500 250 500 705 

Środki pieniężne 3 000 500 250 500 705 

 

Wycena wartości godziwej zidentyfikowanych przez Grupę pozycji aktywów oraz zobowiązań przejętej spółki została zakończona w 
2013 roku i przedstawia się następująco:   

ROZLICZENIE POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH PRZEPROWADZONYCH W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2013 ROKU 

Wyszczególnienie 

Wartość godziwa na dzień przejęcia: 

Vivo Kids sp. z o.o. 

Aktywa    

Wartości niematerialne 0 

Rzeczowe aktywa trwałe 0 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego  0 

Zapasy 0 
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Należności i pożyczki 1 

Pozostałe aktywa 0 

Środki pieniężne 144 

Aktywa razem 145 

Zobowiązania   

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 0 

Pozostałe zobowiązania  0 

Zobowiązania razem 0 

Wartość godziwa aktywów netto 145 

Wartość firmy (+) / Zysk (-) 5 

Wynagrodzenie za przejętą jednostkę: 150 

Środki pieniężne 150 

*Dodatkowe koszty przeprowadzenia przejęcia nie stanowią wynagrodzenia za kontrolę i zostały przez Grupę ujęte jako koszt w 
skonsolidowanym rachunku zysków i strat w pozycji „usługi obce”.  

 

Wynagrodzenie przekazane przez przejmującego 

Przekazane wynagrodzenie obejmuje cenę zakupu udziałów, która do dnia 31.12.2011 została opłacona gotówką w kwocie 4.955 
tys. PLN. Wydatki netto na nabycia jednostek zależnych ujęte w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych wynoszą 
zatem: 

WYDATKI NETTO NA NABYCIE JEDNOSTEK ZALEŻNYCH 

  od 01.01 do 31.12.2011 

Wynagrodzenie zapłacone przez przejmującego w środkach pieniężnych (-) (4 955) 

Środki pieniężne przejęte wraz z jednostką zależną 1 229   

Wydatki netto (3 725) 

 

Przekazane wynagrodzenie obejmuje cenę zakupu udziałów, która do dnia 31.12.2013 została opłacona gotówką w kwocie 150 tys. 
PLN. Wydatki netto na nabycia jednostek zależnych ujęte w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych wynoszą zatem: 

WYDATKI NETTO NA NABYCIE JEDNOSTEK ZALEŻNYCH 

  od 01.01 do 31.12.2013 

Wynagrodzenie zapłacone przez przejmującego w środkach pieniężnych (-) (150) 

Środki pieniężne przejęte wraz z jednostką zależną 144   

Wydatki netto (6) 

 

Wartość firmy 

Wartość firmy powstała w wyniku przejęcia Coccodrillo Concepts sp.  z o.o., Smart Investment Group sp. z o.o., Drussis sp. z o.o., 
Mt Power sp. z o.o., CDRL Trade S.R.O. wynika z prognozowanych synergii powstałych z połączenia działalności tych Spółek ze 
Spółką dominującą oraz przedstawia wartość aktywów, których nie można było ująć odrębnie zgodnie z wymogami MSR 38 
(pracownicy i ich wiedza). Wartość firmy została alokowana do ośrodków generujących przepływy pieniężne i jest przypisana do 
segmentów.  

 

Ustalenie wartości firmy oraz dokonane odpisy z tytułu trwałej wartości firmy zostały przedstawione w nocie 3. 
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Wartość firmy wynikająca z rozliczenia połączeń jednostek gospodarczych nie ma wpływu na ustalenie podstawy do podatku 
dochodowego.  

 

Przychody i wyniki jednostek przejętych w 2011 roku: 

PRZYCHODY I WYNIKI JEDNOSTEK PRZEJĘTYCH W TRAKCIE OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 

Wyszczególnienie  

Dane po dacie przejęcia ujęte w rachunku 

zysków i strat Grupy 

Dane za okres od 01.01 do 31.12.2011 

roku 

Przychody Wynik netto Przychody Wynik netto 

Coccodrillo Concepts sp. z o.o. 6 368 312 13 305 -554 

Smart Investment Group sp. z o.o. 2 169 -253 4 310 -1 415 

Drussis sp. z o.o. 535 -315 1 045 -782 

Mt Power sp. z o.o. 354 -203 573 -480 

CDRL Trade SRO 3 733 -145 5 612 -141 

Razem 13 160 -605 24 844 -3 372 

Uwzględniając korekty konsolidacyjne wynik finansowy Grupy ujęty po dacie przejęcia spółek w skonsolidowanym rachunku zysków 
i strat Grupy za 2011 rok wyniósł 278 tys. PLN. 

Gdyby przejęcia spółek miały miejsce na 01.01.2011 roku wynik finansowy Grupy uwzględniający korekty konsolidacyjne byłby 
niższy o kwotę 3 753,2 tys. PLN, natomiast skonsolidowane przychody ze sprzedaży byłyby niższe o 512,5 tys. PLN, w stosunku do 
przychodów ze sprzedaży ujętych w skonsolidowanym rachunku zysków i strat. 

 

Przychody i wyniki jednostek przejętych w 2013 roku: 

  

Dane po dacie przejęcia ujęte w rachunku 

zysków i strat Grupy 

Dane za okres                                                     

od 01.01 do 31.12.2013 roku 

Przychody Wynik netto Przychody Wynik netto 

Vivo Kids sp. z o.o. 0 -4 0 -7 

Razem 0 -4 0 -7 

 

Uwzględniając korekty konsolidacyjne wynik finansowy Grupy ujęty po dacie przejęcia spółki w skonsolidowanym rachunku zysków i 
strat Grupy za 2013 rok wyniósł 3.034 tys. PLN. 

Gdyby przejęcie spółki miało miejsce na 01.01.2011 roku wynik finansowy Grupy uwzględniający korekty konsolidacyjne byłby 
niższy o kwotę 2,9 tys. PLN, natomiast skonsolidowane przychody ze sprzedaży nie zmieniłyby się, w stosunku do przychodów ze 
sprzedaży ujętych w skonsolidowanym rachunku zysków i strat. 

3. Wartość firmy 

W 2011 roku główny wpływ na prezentowaną w skonsolidowanym bilansie kwotę wartości firmy miały transakcje przejęcia kontroli 

nad Coccodrillo Concepts sp. z o.o. Sposób ustalenia wartości firmy z przejęć przeprowadzonych w bieżącym okresie został 
szczegółowo przedstawiony w nocie nr 2 dotyczącej przejęć jednostek gospodarczych.  

 

Wartość firmy zaprezentowana w aktywach skonsolidowanego bilansu dotyczy przejęć następujących spółek zależnych: 

WARTOŚĆ FIRMY 

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 01.08.2011 

- Coccodrillo Concepts sp. z o.o. 862 862 862 862 

- Smart Investment Group sp. z o.o. 0 0 0 795 

- Drussis sp. z o.o. 0 0 0 322 

- Mt Power sp. z o.o. 0 0 0 137 
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- Glob Kiddy sp. z o.o. 0 0 0 0 

- CDRL Trade SRO 0 0 0 167 

- Vivo Kids sp. z o.o. 5 0 0 0 

Razem wartość firmy 866 862 862 2 283 

W celu przeprowadzenia corocznego testu na utratę wartości, wartość firmy jest alokowana do ośrodków generujących środki 

pieniężne, będących jednocześnie odrębnymi segmentami operacyjnymi (patrz również nota nr 1). Przyporządkowanie wartości 
firmy do poszczególnych segmentów przedstawia się następująco: 

ALOKACJA WARTOŚCI FIRMY DO OŚRODKÓW WYPRACOWUJĄCYCH PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 

   31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 01.08.2011 

Segment sprzedaży krajowej 866 862 862 862 

Segment sprzedaży zagranicznej 0 0 0 0 

Razem wartość firmy 866 862 862 862 

 

Wartość odzyskiwalna ośrodków wypracowujących środki pieniężne, do których przypisana jest wartość firmy, została ustalona na 

podstawie ich wartości użytkowej, przy wykorzystaniu modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Ośrodki wypracowujące 
środki pieniężne są tożsame z segmentami wykazywanymi powyżej.  W wyliczeniach przyjęto następujące założenia: 

 szczegółową prognozą objęto okres 10 lat, 

 stopa dyskonta wykorzystana w obliczeniach wynosi : 11%. 

 

Przy sporządzeniu szczegółowej prognozy Zarząd Spółki dominującej przyjął następujące kluczowe założenia dla poszczególnych 
segmentów: 

 w całym okresie prognozy marża brutto osiągana  w obu segmentach zostanie utrzymana na tym samym poziomie. 
Założenie to wynika z doświadczeń obserwowanych w przeszłości oraz najlepszej oceny Zarządu co do rozwoju sytuacji 
na rynku odzieży dziecięcej.  

 w okresie prognozy założono stopniową redukcję kosztów działalności przejętych sieci sprzedaży w taki sposób, że pod 
koniec okresu prognozy poszczególne spółki osiągają rentowność. 

 

W odniesieniu do segmentów Kraj i Zagranica Zarząd Spółki dominującej jest przekonany, że nie jest prawdopodobna taka zmiana 

kluczowych założeń przyjętych do oszacowania wartości użytkowej ośrodków, która skutkowałaby określeniem wartości 
odzyskiwalnej ośrodków poniżej ich wartości bilansowej. 

 

Zmiana wartości bilansowej wartości firmy w poszczególnych okresach prezentowana jest w poniższej tabeli: 

ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ WARTOŚCI FIRMY 

Wyszczególnienie od 01.01 do 31.12.2013 od 01.01 do 31.12.2012 od 01.01 do 31.12.2011 

Wartość brutto       

Saldo na początek okresu 2 283 2 283 0    

Połączenie jednostek gospodarczych 5 0    2 283 

Wartość brutto na koniec okresu 2 288 2 283 2 283 

Odpisy z tytułu utraty wartości       

Saldo na początek okresu 1 421 1 421 0    

Odpisy ujęte jako koszt w okresie  0 0    1 421 

Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu 1 421 1 421 1 421 

Wartość firmy na koniec okresu 866 862 862 
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W 2011 roku odpis z tytułu utraty wartości w kwocie 1.421 tys. PLN został ujęty w pozycji „Pozostałych kosztów operacyjnych” 
skonsolidowanego rachunku zysków i strat.  

 

Odpisy z tytułu utraty wartości były alokowane do segmentu operacyjnego Kraj i Zagranica zgodnie z siedzibą spółek (patrz nota 
nr 1). Przyczyną utraty wartości aktywów tego segmentu był brak możliwości uzyskania oszczędności w operacyjnym zarządzaniu 
istniejącą siecią salonów w poszczególnych spółkach, które poprawiły by znacznie ich wyniki finansowe. Ponadto spodziewane zyski 
wynikające z efektu synergii okazały się niewystarczające aby znacznie poprawić rentowność poszczególnych spółek w długim 
okresie. 

4. Wartości niematerialne 

Wartości niematerialne użytkowane przez Grupę obejmują nabyte znaki towarowe, patenty i licencje, oprogramowanie 
komputerowe, wytworzone we własnym zakresie prace rozwojowe oraz pozostałe wartości niematerialne. Wartości niematerialne, 
które nie zostały do dnia bilansowego oddane do użytkowania prezentowane są w odpowiednich  pozycjach „Wartości 
niematerialnych”.  

 

POZOSTAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE 

Wyszczególnienie 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Prawa autorskie 0 0 0 

Znak towarowy 252 252 252 

Licencje do oprogramowania 120 74 107 

Razem 372 326 360 

 

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH 

Wyszczególnienie 

Koszty 

zakończonych 

prac 

rozwojowych 

Inne wartości niematerialne 

Razem Prawa 

autorskie 
Know-how 

Znak 

towarowy 

Licencje do 

oprogramo-

wania 

Wartość księgowa brutto 

31.12.2013 

Stan na 1 stycznia 0 0 0 252 1 203 1 455 

Zwiększenia z tytułu nabycia 0 0 0 0 140 140 

Zmniejszenie 0 0 0 0 2 2 

Zwiększenia z tytułu nabycia podmiotów powiązanych 0 0 0 0 0 0 

Stan na 31 grudnia  0 0 0 252 1 345 1 597 

31.12.2012 

Stan na 1 stycznia 0 0 0 252 1 114 1 366 

Zwiększenia z tytułu nabycia 0 0 0 0 89 89 

Zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 

Zwiększenia z tytułu nabycia podmiotów powiązanych 0 0 0 0 0 0 

Stan na 31 grudnia  0 0 0 252 1 203 1 455 

31.12.2011 

Stan na 1 stycznia 0 0 0 252 1 090 1 343 

Zwiększenie z tytułu nabycia 0 0 0 0 38 38 
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Zmniejszenie 0 0 0 0 -15 -15 

Stan na 31 grudnia  0 0 0 252 1 114 1 366 

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące 

31.12.2013 

Stan na 1 stycznia 0 0 0 0 1 129 1 129 

Amortyzacja za rok 0 0 0 0 96 96 

Inne zwiększenia 0 0 0 0 0 0 

Odpisy aktualizujące 0 0 0 0 0 0 

Zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 

Stan na 31 grudnia  0 0 0 0 1 225 1 225 

31.12.2012 

Stan na 1 stycznia 0 0 0 0 1 006 1 006 

Amortyzacja za rok 0 0 0 0 122 122 

Inne zwiększenia 0 0 0 0 0 0 

Odpisy aktualizujące 0 0 0 0 0 0 

Zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 

Stan na 31 grudnia  0 0 0 0 1 129 1 129 

31.12.2011 

Stan na 1 stycznia 0 0 0 0 889 889 

Amortyzacja za rok 0 0 0 0 117 117 

Inne zwiększenia 0 0 0 0 0 0 

Odpisy aktualizujące 0 0 0 0 0 0 

Zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 

Stan na 31 grudnia  0 0 0 0 1 006 1 006 

 

Najistotniejszym składnikiem wartości niematerialnych jest nabyte prawo ochronne na znak towarowy Coccodrillo,  którego wartość 
bilansowa na dzień 31.12.2013 wynosiła 252 tys. PLN (2012 rok: 252 tys. PLN, 2011 rok: 252 tys. PLN). Dla składnika tego 
przeprowadza się testy na utratę wartości i nie jest on amortyzowany. 

W skład licencji na kwotę 120 tys. PLN (2012 rok: 107 tys. PLN, 2011 rok: 74 tys. PLN) składają się licencje oraz moduły na 
zintegrowany system informatyczny. Okres amortyzacji dla powyższego składnika wynosi 2 lata. 

 

Grupa Kapitałowa wykorzystuje w działalności składniki wartości niematerialnych, których okres użytkowania jest nieokreślony (patrz 
punkt dotyczący zasad rachunkowości). Wartość bilansowa tych składników na dzień 31.12.2013 wynosiła 252 tys. PLN (2012 rok: 
252 tys. PLN , 2011 rok: 252 tys. PLN) i obejmowała znak towarowy Coccodrillo. 

W bieżącym okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa przeprowadziła coroczny test na utratę wartości tych składników, który nie 
wykazał konieczności objęcia ich odpisem aktualizującym. Wartość odzyskiwalna została określona poprzez wartość użytkową. 

 

Na dzień przejścia na MSR/MSSF Grupa dokonała odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości na kwotę 659 tys. PLN. Odpisem 
aktualizującym objęto znak towarowy Hac&Hac. W roku 2011Grupa dokonała odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości znaku 
towarowego Hac zarejestrowanego w Rosji na kwotę 8 tys. PLN. Główną przyczyną utraty wartości tych aktywów był brak 
spodziewanego rozwoju sprzedaży na rynku rosyjskim oraz znaczne ograniczenie rozwoju marki Hac&Hac, która była kierowana dla 
nastolatków. Duża konkurencja w tym segmencie i brak sukcesów w sprzedaży tej marki w Polsce przyczynił się do znacznego 
ograniczenia handlu towarami tej marki, co w efekcie spowodowało jej marginalizację i praktycznie wycofanie z obrotu. Wartość 
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odzyskiwalna wartości niematerialnych została oszacowana na bazie ich wartości użytkowej. Odpisy z tytułu utraty wartości zostały 
dokonane na dzień przejścia na MSSF.  

 

Na dzień 31.12.2013 nie wystąpiły wartości niematerialne, które  stanowiłyby  zabezpieczenie zobowiązań Grupy.  

Na dzień 31.12.2013 nie zostały poczynione zobowiązania na rzecz zakupu wartości niematerialnych i prawnych. 

5. Rzeczowe aktywa trwałe 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (SPECYFIKACJA) 

Wyszczególnienie 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

a) środki trwałe, w tym: 22 746 24 574 25 942 

    - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 476 476 476 

    - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 18 874 20 348 21 456 

    - urządzenia techniczne i maszyny 1 303 1 284 1 981 

    - środki transportu 269 227 258 

    - inne środki trwałe 1 825 2 239 1 771 

b) środki trwałe w budowie 322 275 240 

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 23 069 24 849 26 182 

 

ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 

Rzeczowe aktywa trwałe Grunty 
Budynki i 

budowle 

Maszyny i 

urządzenia 

techniczne 

Środki 

transportu 
Pozostałe 

Środki 

trwałe w 

budowie  

Razem 

Wartość początkowa lub wycena 

31.12.2013 

Stan na dzień 1 stycznia  476 23 330 2 557 961 6 678 275 34 276 

Zwiększenia zakup 0 84 338 140 472 424 1 458 

Zwiększenia inne 0 0 2 0 0 0 2 

Różnice kursowe 0 0 0 -2 3 -7 -6 

Zmniejszenia (sprzedaż, likwidacja, przekazanie) 0 530 26 27 72 47 701 

Zmniejszenia (inne) 0 0 0 0 2 322 324 

Stan na dzień 31 grudnia  476 22 884 2 872 1 072 7 079 322 34 705 

31.12.2012 

Stan na dzień 1 stycznia  476 23 291 3 038 995 5 075 240 33 115 

Zwiększenia zakup   300 188 67 953 257 1 765 

Zwiększenia inne 0 0 0 0 649 0 649 

Zmniejszenia (sprzedaż, likwidacja, przekazanie) 0 261 20 102 0 22 406 

Zmniejszenia (inne) 0 0 649 0 0 199 849 

Stan na dzień 31 grudnia  476 23 330 2 557 961 6 678 275 34 276 

31.12.2011 

Stan na dzień 1 stycznia  2 488 13 026 931 2 270 4 459 73 23 248 
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Zwiększenia zakup 0 400 282 117 411 521 1 732 

Nabycie podmiotów powiązanych 0 10 122 1 926 0 240 0 12 289 

Różnice kursowe 0 0 0 0 0 0 0 

Zmniejszenia (sprzedaż, likwidacja, przekazanie) 2 012 258 101 1 393 21 0 3 784 

Zmniejszenia (inne) 0 0 0 0 14 355 369 

Stan na dzień 31 grudnia  476 23 291 3 038 995 5 075 240 33 115 

Umorzenie i utrata wartości 

31.12.2013 

Stan na dzień 1 stycznia  0 2 981 1 272 734 4 439 0 9 427 

Amortyzacja za rok   1 156 301 96 854 0 2 407 

Różnice kursowe   0 0 0 -3 0 -3 

Zmniejszenia z tytułu likwidacji lub sprzedaży   128 5 27 35 0 195 

Stan na dzień 31 grudnia  0 4 010 1 569 803 5 254 0 11 636 

31.12.2012 

Stan na dzień 1 stycznia    1 834 1 058 737 3 304 0 6 933 

Amortyzacja za rok   1 147 215 99 1 135 0 2 595 

Nabycie podmiotów powiązanych   0 0 0 0 0 0 

Zmniejszenia z tytułu likwidacji lub sprzedaży   0 0 102 0 0 102 

Stan na dzień 31 grudnia  0 2 981 1 272 734 4 439 0 9 427 

31.12.2011 

Stan na dzień 1 stycznia    470 652 1 562 2 206 0 4 890 

Amortyzacja za rok   611 225 307 872 0 2 015 

Nabycie podmiotów powiązanych   760 216 0 240 0 1 216 

Zmniejszenia z tytułu likwidacji lub sprzedaży   6 35 1 132 14 0 1 188 

Stan na dzień 31 grudnia  0 1 834 1 058 737 3 304 0 6 933 

Wartość netto 

Stan na dzień 31 grudnia 2013 476 18 874 1 303 269 1 825 322 23 069 

Stan na dzień 31 grudnia 2012 476 20 348 1 284 227 2 239 275 24 849 

Stan na dzień 31 grudnia 2011 476 21 456 1 981 258 1 771 240 26 182 

 

Nakłady na środki trwałe w budowie na koniec prezentowanych okresów dotyczyły: 

ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE 

Wyszczególnienie 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

meble 73 79 79 

materiały remontowo-budowlane 21 28 35 

materiały oświetleniowe 4 4 4 

nakłady na sklep internetowy 111 32 16 
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nakłady na sklepy 99 115 90 

pozostałe 15 17 15 

Razem środki trwałe w budowie 322 275 240 

 

Na dzień 31.12.2013 rzeczowe aktywa trwałe o wartości bilansowej 13.070 tys. PLN (2012 rok: 13.099 tys. PLN, 2011 rok: 13.851 

tys. PLN) stanowiły zabezpieczenie zobowiązań Grupy. Informację o zabezpieczeniach zobowiązań zaprezentowano w nocie nr 
17.2. 

6. Aktywa w leasingu 

6.1. Leasing finansowy 

Grupa Kapitałowa jako leasingobiorca użytkuje rzeczowe aktywa trwałe na podstawie umów leasingu finansowego. Wartość 
bilansowa aktywów będących przedmiotem umów leasingu finansowego przedstawia się następująco:  

WARTOŚĆ BILANSOWA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH W LEASINGU FINANSOWYM 

  Grunty 
Budynki i   

budowle 

Maszyny 

i 

urządzenia 

Środki 

transportu 

Pozostałe 

środki 

trwałe 

Środki 

trwałe w 

budowie 

Razem 

Stan na 31.12.2013 

Wartość bilansowa brutto 476 12 934 365 256 592 0 14 624 

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące 0 -1 197 -92 -59 -206 0 -1 554 

Wartość bilansowa netto 476 11 737 273 197 387 0 13 070 

Stan na 31.12.2012 

Wartość bilansowa brutto 476 12 934 243 184 395 0 14 232 

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące 0 -982 -57 -37 -118 0 -1 193 

Wartość bilansowa netto 476 11 953 186 147 278 0 13 039 

Stan na 31.12.2011 

Wartość bilansowa brutto 476 12 934 122 148 865 0 14 545 

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące 0 -766 -9 -24 -278 0 -1 077 

Wartość bilansowa netto 476 12 168 113 124 588 0 13 468 

Do najistotniejszych umów leasingu finansowego należy zwrotny leasing budynku biurowo-magazynowego o wartości początkowej 

przedmiotu leasingu 12.934 tys. PLN wraz z gruntem o wartości 476 tys. PLN. Umowa leasingu została zawarta w dniu 04.08.2008 

na okres 12 lat i 8 miesięcy, po upłynięciu których Grupa ma prawo nabyć przedmiot leasingu na własność. Raty leasingu 

oprocentowane są zmienną stopą procentową kalkulowaną w oparciu o WIBOR. Zabezpieczeniem spłaty rat leasingu są: weksel 

własny in blanco opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z podpisaną deklaracja wekslową, poddanie się rygorowi egzekucji na 

postawie artykułu 777 paragraf 1 punkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz na podstawie artykułu 777 paragraf 1 punkt 4 

Kodeksu Postępowania Cywilnego, upoważnienie do obciążenia Rachunku Operacyjnego w drodze potrącenia zapłaty „direct debit”, 

pełnomocnictwo do dysponowania Rachunkiem Operacyjnym.  Szczegółowy wykaz zabezpieczeń spłaty zobowiązań zaciągniętych 
przez Grupę Kapitałową przedstawiono w notach nr 18.1 oraz 18.2.  

 

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie ujęto żadnych kosztów z tytułu warunkowych opłat 

leasingowych oraz nie występują opłaty subleasingowe, ponieważ aktywa użytkowane są wyłącznie przez Grupę.  

6.2 Leasing operacyjny 

Grupa Kapitałowa nie użytkuje rzeczowych aktywów trwałych na podstawie umów leasingu operacyjnego.  

Na dzień sporządzenia sprawozdania Grupa była stroną umów najmu powierzchni sklepowych w centrach handlowych 

wykorzystywanych do prowadzenia sieci salonów firmowych. Lokalizacja, okres trwania umowy oraz wartość wynikająca z 
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minimalnych oraz warunkowych opłat czynszowych za najem lokali handlowych przedstawiono w poniższej tabeli. Jednocześnie ze 

względu na brak możliwości oszacowania okresu najmu lokali, dla których umowa zawarta jest na czas nieokreślony, podano 
wartość opłat czynszowych za okres 5 lat. 

SALON 

OKRES NAJMU ROCZNY 

KOSZT 

[tys. PLN] 

WIEKOWANIE PRZYSZŁEGO ZOBOWIĄZANIA 

[tys. PLN] 

OD KIEDY DO KIEDY do 1 roku od 1 do 5 lat powyżej 5 lat 

COCCODRILLO CONCEPTS SP. Z O.O. 2014   2015-2018   po 2018  

C01 01.07.2010 31.01.2014 21 2 0 0 

C02 01.03.2006 29.02.2016 78 78 91 0 

C03 01.05.2010 czas nieokreślony 41 41 163   

C05 01.05.2010 30.06.2016 77 77 115 0 

C07 01.07.2010 czas nieokreślony 33 33 134   

C08 21.04.2006 21.04.2016 139 139 185 0 

C09 26.08.2009 25.08.2015 111 111 74 0 

C10 01.11.2006 31.10.2016 202 202 370 0 

C11 01.05.2010 czas nieokreślony 24 24 96   

C12 26.05.2006 31.05.2014 113 47 0 0 

C13 01.03.2011 29.02.2016 146 146 171 0 

C14 22.11.2010 30.11.2016 104 104 199 0 

C16 20.02.2013 19.02.2016 93 93 109 0 

C17 15.02.2006 czas nieokreślony 72 72 288   

C18 01.05.2010 czas nieokreślony 37 37 149   

C19 06.07.2011 05.07.2014 118 6 0 0 

C20 14.09.2006 13.09.2016 203 203 354 0 

C21 25.07.2010 31.07.2015 211 211 123 0 

C23 10.01.2007 09.01.2017 109 109 219 0 

c24 19.06.2013 19.06.2018 54 54 188 31 

c25 18.06.2013 18.06.2016 183 183 290 0 

C28 31.03.2007 31.03.2017 141 141 318 0 

C29 16.03.2007 17.03.2015 175 175 44 0 

C31 03.07.2007 02.07.2016 73 73 109 0 

C33 28.09.2007 30.09.2015 135 135 101 0 

C34 12.12.2007 12.12.2015 127 127 127 0 

C36 30.11.2007 czas nieokreślony 122 122 487   

C38 16.02.2008 31.03.2016 94 94 117 0 

C39 09.04.2008 09.04.2017 148 148 332 0 

C41 01.05.2010 czas nieokreślony 68 68 272   
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C42 01.05.2010 czas nieokreślony 36 36 144   

C43 20.08.2008 21.08.2016 138 138 230 0 

C44 27.08.2008 27.08.2016 132 132 221 0 

C46 27.08.2008 28.02.2014 100 17 0 0 

C47 01.05.2010 31.07.2014 72 42 0 0 

C48 07.11.2008 06.11.2013 122 0 0 0 

C50 01.10.2008 czas nieokreślony 38 38 153   

C52 29.11.2008 czas nieokreślony 81 81 323   

C57 04.03.2009 30.06.2015 157 157 79 0 

C63 20.05.2009 20.05.2015 92 92 38 0 

C64 09.05.2009 08.05.2014 160 53 0 0 

C65 20.03.2009 19.03.2014 88 22 0 0 

C67 28.04.2009 27.04.2014 216 72 0 0 

SMART INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.       

I01 28.10.2008 28.10.2018 115 115 462 96 

A11 05.02.2008 04.02.2015 176 176 15 0 

I24 11.12.2006 10.12.2014 212 212 0 0 

I25 11.03.2007 10.03.2019 165 165 658 192 

I26 29.03.2007 30.03.2015 74 74 19 0 

I30 18.10.2007 31.12.2014 146 146 0 0 

I45 17.07.2008 18.08.2016 154 154 257 0 

I49 02.10.2008 01.10.2018 176 176 703 132 

I54 08.01.2009 09.07.2016 108 108 162 0 

I56 27.06.2008 03.04.2014 154 38 0 0 

I62 18.11.2009 30.11.2014 94 86 0 0 

I68 03.10.2009 02.10.2016 230 230 403 0 

I72 15.01.2010 31.01.2015 102 102 9 0 

I73 12.01.2010 11.01.2015 146 146 12 0 

I75 10.01.2011 10.01.2015 160 160 13 0 

MT POWER SP. Z O.O.       

T60 23.02.2009 22.02.2014 220 37 0 0 

T71 03.08.2009 02.08.2019 195 195 778 308 

T78 03.03.2011 03.03.2016 87 87 102 0 

T79 18.10.2011 31.10.2016 123 123 226 0 

DRUSSIS SP. Z O.O.       

U32 05.08.2007 02.08.2014 67 39 0 0 

U51 21.08.2009 03.12.2016 141 141 270 0 
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U69 11.09.2009 11.09.2016 141 141 247 0 

U77 14.06.2010 13.06.2015 256 256 128 0 

U90 27.10.2012 czas nieokreślony 30 30 120   

U91 22.10.2012 czas nieokreślony 42 42 167   

U92 15.03.2013 czas nieokreślony 38 38 153   

GLOB KIDDY SP. Z O.O.       

G81 03.12.2011 02.12.2016 116 116 223 0 

G82 28.11.2011 27.11.2021 179 179 715 700 

G83 2012 2017 135 135 406 0 

G84 18.04.2012 17.04.2017 129 129 301 0 

7. Nieruchomości inwestycyjne 

Na dzień sporządzenia sprawozdania Grupa Kapitałowa nie posiada nieruchomości inwestycyjnych. 

8. Aktywa finansowe 

8.1 Kategorie aktywów finansowych 

Wartość aktywów finansowych prezentowana w skonsolidowanym bilansie odnosi się do następujących kategorii instrumentów 
finansowych określonych w MSR 39: 

 

1 – pożyczki i należności (PLN) 5 - aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (ADS) 

2 - aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i 

strat - przeznaczone do obrotu (AWG-O) 6 - instrumenty pochodne zabezpieczające (IPZ) 

3 - aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i 

strat - wyznaczone przy początkowym ujęciu do wyceny w wartości godziwej 

(AWG-W) 7 - aktywa poza zakresem MSR 39 (Poza MSR39) 

4 - inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności (IUTW)  

 

AKTYWA FINANSOWE W PODZIALE NA KATEGORIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH  WG MSR 39 [tys. zł] 

Aktywa finansowe Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39 

Razem 

  
Pożyczki i 

należności 
AWG-W 

Aktywa 

finansowe 

dostępne do 

sprzedaży 

Poza MSR39 

Stan na 31.12.2013 

    

  

Aktywa trwałe           

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0 0 

Aktywa obrotowe           

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 13 784 0 0 5 274 19 058 

Pochodne instrumenty finansowe 0 9 0 0 9 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 0 0 3 234 3 234 

Kategoria aktywów finansowych razem 13 784 9 0 8 508 22 300 

Stan na 31.12.2012 
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Aktywa trwałe           

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0 0 

Aktywa obrotowe           

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 13 079 0 0 4 609 17 688 

Pochodne instrumenty finansowe 0 77 0 0 77 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 0 0 3 269 3 269 

Kategoria aktywów finansowych razem 13 079 77 0 7 878 21 034 

Stan na 31.12.2011           

Aktywa trwałe           

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 0 0 157 0 157 

Aktywa obrotowe           

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 16 684 0 0 4 586 21 270 

Pochodne instrumenty finansowe 0 329 0 0 329 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 0 0 4 643 4 643 

Kategoria aktywów finansowych razem 16 684 329 157 9 229 26 398 

8.2 Należności i pożyczki 

Grupa dla celów prezentacji w skonsolidowanym bilansie wyodrębnia klasę należności i pożyczek (MSSF 7.6). W części 

długoterminowej i krótkoterminowej należności i pożyczki prezentowane są w bilansie w jednej pozycji. Pozycje bilansu z klasy 
należności i pożyczek przedstawia poniższa tabela. Ujawnienia odnoszące się do należności zamieszczone są w nocie nr 11. 

 

NALEŻNOŚCI I POŻYCZKI 

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Aktywa trwałe:         

Należności  0  0 0 

Pożyczki  0 0 0   

Należności i pożyczki długoterminowe -    -    -    

Aktywa obrotowe:       

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 19 058 17 688 21 270 

Pożyczki  0  0  0 

Należności i pożyczki krótkoterminowe 19 058 17 688 21 270 

Należności i pożyczki, w tym: 19 058 17 688 21 270 

    należności 19 058 17 688 21 270 

    pożyczki -    -    -    

 

Udzielone pożyczki wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej.  

 

Na dzień 31.12.2013 Spółka nie wykazywała udzielonych pożyczek.  
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8.3 Pochodne instrumenty finansowe 

W pozycji „Pochodne instrumenty finansowe” w roku 2011 wykazano wartość premii opcyjnej w wysokości 117,1 tys. PLN oraz 

wycenę bilansową kontraktów opcyjnych opartą o wycenę banku, w której kontrakty zostały zawarte na kwotę 211,5 tys. PLN. W 
roku 2012 wykazano wartość wyceny kontraktów na kwotę 77 tys. PLN, w roku 2013 na kwotę 9 tys. PLN. 

 

Instrumenty pochodne, pomimo iż od strony ekonomicznej zabezpieczają Grupę przed ryzykiem walutowym, nie stanowią formalnie 

zabezpieczenia w rozumieniu MSR 39, w związku z tym traktowane są jako instrumenty przeznaczone do obrotu (instrumenty 

pochodne handlowe). Wszystkie instrumenty pochodne wyceniane są w wartości godziwej, ustalanej na podstawie danych 
pochodzących z rynku (kursy walut, stopy procentowe).  

8.4 Pozostałe aktywa finansowe 

W ramach pozostałych aktywów finansowych Grupa prezentuje następujące inwestycje: 

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności 

Nie występują. 

 

Aktywa dostępne do sprzedaży 

W pozycji „Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży” wykazano wartość udziałów Spółki w CTM s.c. Marek Dworczak, Tomasz 
Przybyła. 

Udziały i akcje w spółkach nienotowanych Grupa wycenia w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości, ze względu na brak 
możliwości wiarygodnego oszacowania ich wartości godziwej. Grupa w roku 2012 wystąpiła ze spółki CTM s.c.   

 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 

Do najważniejszych inwestycji w tej kategorii Grupa zalicza instrumenty pochodne . 

8.5 Pozostałe informacje dotyczące instrumentów finansowych 

8.5.1 Informacja o wartości godziwej instrumentów finansowych 

Porównanie wartości bilansowej aktywów oraz zobowiązań finansowych z ich wartością godziwą przedstawia się następująco: 

WARTOŚĆ GODZIWA AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH 

Klasa instrumentu finansowego 

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Wartość 

godziwa 

Wartość 

bilansowa 

Wartość 

godziwa 

Wartość 

bilansowa 

Wartość 

godziwa 

Wartość 

bilansowa 

Aktywa:             

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 19 058 19 058 17 688 17 688 21 270 21 270 

Pochodne instrumenty finansowe 9 9 77 77 329 329 

Udziały, akcje spółek nienotowanych 0 0 0 0 157 157 

Zobowiązania:             

Kredyty w rachunku kredytowym 12 12 12 426 12 426 11 129 11 129 

Kredyty w rachunku bieżącym 0 0 0 0 38 38 

Dłużne papiery wartościowe 9 663 9 663 9 709 9 709 9 690 9 690 

Leasing finansowy 15 642 15 642 16 421 16 421 18 829 18 829 

Pochodne instrumenty finansowe 610 610 9 9 0 0 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 22 558 22 558 20 464 20 464 23 591 23 591 

 

Wartość godziwa definiowana jest jako kwota, za jaką na warunkach rynkowych dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, 
a zobowiązanie wykonane, pomiędzy dobrze poinformowanymi, zainteresowanymi i niepowiązanymi stronami. W przypadku 
instrumentów finansowych, dla których istnieje aktywny rynek, ich wartość godziwą ustala się na podstawie parametrów 
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pochodzących z aktywnego rynku (ceny sprzedaży i zakupu). W przypadku instrumentów finansowych, dla których nie istnieje 
aktywny rynek, wartość godziwa ustalana jest na podstawie technik wyceny, przy czym jako dane wejściowe modelu w 
maksymalnym stopniu wykorzystywane są zmienne pochodzące z aktywnych rynków (kursy walutowe, stopy procentowe itd.).  

 

W odniesieniu do aktywów oraz zobowiązań finansowych, które zgodnie z polityką rachunkowości Grupy ujęto w skonsolidowanym 

bilansie w wartości godziwej, dodatkowe informacje o metodach wyceny oraz poziomach wartości godziwej zaprezentowano poniżej 
w nocie nr 8.5.2. 

 

Wartość godziwą aktywów oraz zobowiązań finansowych, które zgodnie z polityką rachunkowości Grupa Kapitałowa ujmuje w 

bilansie według zamortyzowanego kosztu, a dla których nie istnieje aktywny rynek, ustalono na potrzeby sporządzenia noty jako  
równą wartości według zamortyzowanego kosztu. 

 

Grupa Kapitałowa nie dokonywała wyceny wartości godziwej należności oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług – ich wartość 
bilansowa uznawana jest przez Grupę za rozsądne przybliżenie wartości godziwej. 

8.5.2 Dodatkowe informacje o metodach wyceny instrumentów finansowych ujętych w skonsolidowanym bilansie w 
wartości godziwej  

Tabela poniżej przedstawia aktywa oraz zobowiązania finansowe wyceniane przez Grupę w wartości godziwej, zakwalifikowane do 
określonego poziomu w hierarchii wartości godziwej: 

 poziom 1 – notowane ceny (bez dokonywania korekt) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów oraz zobowiązań, 

 poziom 2 – dane wejściowe do wyceny aktywów i zobowiązań, inne niż notowane ceny ujęte w ramach poziomu 1, 
obserwowalne na podstawie zmiennych pochodzących z aktywnych rynków,  

 poziom 3 – dane wejściowe do wyceny aktywów i zobowiązań, nie ustalone w oparciu o zmienne pochodzące z aktywnych 
rynków. 

 

KLASY INSTRUMENTU FINANSOWEGO 

  Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 
Razem wartość 

godziwa 

Stan na 31.12.2013 

Aktywa:         

Instrumenty pochodne handlowe 0 9 0 9 

Aktywa razem 0 9 0 9 

Zobowiązania:         

Instrumenty pochodne handlowe (-) 0 -610 0 -610 

Zobowiązania razem (-) 0 -610 0 -610 

Wartość godziwa netto 0 -610 0 -602 

Stan na 31.12.2012 

Aktywa:         

Instrumenty pochodne handlowe 0 77 0 77 

Aktywa razem 0 77 0 77 

Zobowiązania:         

Instrumenty pochodne handlowe (-)  0 -9  0 -9 

Zobowiązania razem (-) 0 -9 0 -9 

Wartość godziwa netto 0 68 0 68 

Stan na 31.12.2011 
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Aktywa:         

Udziały, akcje spółek nienotowanych* 0 0 157 157 

Instrumenty pochodne handlowe 0 329 0 329 

Aktywa razem 0 329 157 485 

Zobowiązania:         

Instrumenty pochodne handlowe (-) 0 0 0 0 

Zobowiązania razem (-) 0 0 0 0 

Wartość godziwa netto 0 329 157 485 

 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przeniesienia pomiędzy poziomem 1 oraz poziomem 2 wartości godziwej instrumentów. 

 

a) Akcje spółek notowanych 

Nie wystąpiły. 

 

b) Udziały, akcje spółek nienotowanych 

Przybliżeniem wartości godziwej jest cena nabycia. 

 

c) Instrumenty pochodne 

Większość instrumentów pochodnych to instrumenty walutowe wyceniane modelem z wykorzystaniem parametrów rynkowych tj. 
kursów wymiany walut oraz stóp procentowych (poziom 2).  

 

d) Papiery dłużne wyceniane w wartości godziwej 

Nie występują. 

 

e) Pożyczki 

Nie występują. 

8.5.3 Przekwalifikowanie 

Grupa Kapitałowa nie dokonała przekwalifikowania składników aktywów finansowych, które spowodowałoby zmianę zasad wyceny 
tych aktywów pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia lub metodą zamortyzowanego kosztu. 

8.5.4 Wyłączenie z bilansu 

Na dzień 31.12.2013 Grupa Kapitałowa nie posiadała aktywów finansowych, których przeniesienia nie kwalifikują się do wyłączen ia 
z bilansu. 

9. Aktywa oraz rezerwa na podatek odroczony 

Aktywa oraz rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w następujący sposób wpływa na skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe: 

PODATEK DOCHODOWY 

Wyszczególnienie 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Saldo na początek okresu: 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 747 2 266 1 271 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 606 629 313 

Podatek odroczony per saldo na początek okresu 1 141 1 636 958 

Zmiana stanu w okresie wpływająca na: 
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Rachunek zysków i strat (+/-) 358 -495 660 

Inne całkowite dochody (+/-) 0 0 0 

Rozliczenie połączenia jednostek gospodarczych 0 0 0 

Pozostałe (w tym różnice kursowe netto z przeliczenia) 2 1 19 

Podatek odroczony per saldo na koniec okresu, w tym: 1 497 1 141 1 636 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 168 3 747 2 266 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 672 2 606 629 

 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 

AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 

Tytuły różnic przejściowych Saldo na początek okresu 

Zmiana stanu: 

Saldo na koniec okresu sprawozdanie z 

całkowitych dochodów 

Stan na 31.12.2013 

Aktywa:       

Zapasy 302 -38 264 

Należności z tytułu dostaw i usług 203 483 686 

Inne aktywa 0 40 40 

Zobowiązania:       

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 116 -116 0 

Rezerwy na świadczenia pracownicze 111 24 134 

Pozostałe rezerwy 5 -5 0 

Pochodne instrumenty finansowe 2 152 153 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 2 988 -176 2 812 

Inne zobowiązania 21 57 78 

Razem 5 244 421 4 168 

Stan na 31.12.2012 

Aktywa:       

Zapasy 138 164 302 

Należności z tytułu dostaw i usług 110 93 203 

Zobowiązania:       

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 0 116 116 

Rezerwy na świadczenia pracownicze 103 8 111 

Pozostałe rezerwy 5 0 5 

Pochodne instrumenty finansowe 44 -42 2 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 198 -198 0 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 1 562 1 426 2 988 

Inne zobowiązania 106 -85 21 

Razem 2 266 1 482 3 747 
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Stan na 31.12.2011 

Aktywa:       

Wartości niematerialne 66 -66 0 

Rzeczowe aktywa trwałe 2 340 -2 340 0 

Zapasy 231 -92 138 

Należności z tytułu dostaw i usług 122 -12 110 

Inne aktywa 2 -2 0 

Zobowiązania:       

Rezerwy na świadczenia pracownicze 20 83 103 

Pozostałe rezerwy 0 5 5 

Pochodne instrumenty finansowe 0 44 44 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 26 172 198 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne -1 262 2 824 1 562 

Inne zobowiązania 14 92 106 

Razem 1 559 707 2 266 

 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 

REZERWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 

Tytuły różnic przejściowych Saldo na początek okresu 

Zmiana stanu: 

Saldo na koniec okresu sprawozdanie z 

całkowitych dochodów 

Stan na 31.12.2013 

Aktywa:       

Rzeczowe aktywa trwałe 473 97 570 

Pochodne instrumenty finansowe 15 -15 0 

Inne aktywa 2 23 26 

Zobowiązania:       

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 58 -16 42 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 2 053 -26 2 027 

Inne zobowiązania 5 1 7 

Razem 2 606 65 2 672 

Stan na 31.12.2012 

Aktywa:       

Rzeczowe aktywa trwałe 583 -110 473 

Pochodne instrumenty finansowe 40 -26 15 

Inne aktywa 3 0 2 

Zobowiązania:       

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 0 58 58 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 0 2 053 2 053 
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Inne zobowiązania 3 3 5 

Razem 629 1 977 2 606 

Stan na 31.12.2011 

Aktywa:       

Rzeczowe aktywa trwałe 283 300 583 

Pochodne instrumenty finansowe 0 40 40 

Należności z tytułu dostaw i usług 13 -13 0 

Inne aktywa 0 3 3 

Zobowiązania:       

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1 -1 0 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 14 -14 0 

Inne zobowiązania 1 2 3 

Razem 313 316 629 

 

Kwota nierozliczonych strat podatkowych, w odniesieniu do których Grupa Kapitałowa nie ujęła w skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, wynosi na dzień 31.12.2013 6.584 tys. PLN, (2012 rok: 5.442,5 
tys. PLN, 2011 rok: 3.464,3 tys. PLN).  

 

NIEUJĘTE AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Kwoty i tytuły, dla których nie rozpoznano aktywów na podatek odroczony:       

Ujemne różnice przejściowe 0 0 0 

Nierozliczone straty podatkowe -6 584 -5 443 -3 464 

Niewykorzystane ulgi podatkowe 0 0 0 

Razem -6 584 -5 443 -3 464 

Nierozliczone straty podatkowe - data wygaśnięcia przypadająca w okresie:       

do 1 roku -1 505 0 0 

od 1 do 2 lat -2 156 -2 249 0 

od 2 do 3 lat -2 593 -2 864 -3 135 

od 3 do 4 lat -324 -324 -324 

od 4 do 5 lat -5 -5 -5 

Nierozliczone straty podatkowe razem -6 584 -5 443 -3 464 

 

Tytuł do rozliczenia tych strat wygasa w następujących okresach: 

- dla kwoty 5 tys. PLN – w roku 2014, 

- dla kwoty 324 tys. PLN – w roku 2015, 

- dla kwoty 2.593 tys. PLN – w roku 2016, 

- dla kwoty 2.156 tys. PLN – w roku 2017, 

- dla kwoty 1.505 tys. PLN – w roku 2018. 
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10. Zapasy 

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ujęte są następujące pozycje zapasów: 

 

ZAPASY [tys. zł] 

Wyszczególnienie 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Materiały 0 0 0 

Produkcja w toku 0 0 0 

Wyroby gotowe 0 0 0 

Towary  28 050 37 364 30 641 

Razem 28 050 37 364 30 641 

W 2013 roku Grupa Kapitałowa ujęła w działalności operacyjnej skonsolidowanego rachunku zysków i strat koszty sprzedanych 
zapasów w kwocie 78.567 tys. PLN (2012 rok: 59.158 tys. PLN, 2011 rok: 63.833 tys. PLN). 

 

Odpisy aktualizujące wartość zapasów w latach 2011-2013 przedstawiały się następująco: 

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW [tys. zł] 

Wyszczególnienie 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Stan na początek roku 701 728 1 214 

Zwiększenia 0 0 0 

Zmniejszenia z tytułu rozwiązania odpisu 100 27 486 

Stan na koniec roku 601 701 728 

 

Grupa dokonała odwrócenia odpisów aktualizujących na kwotę 100 tys. PLN (2012 rok: 27 tys. PLN, 2011 rok: 486 tys. PLN). 

Kwota odwróconych odpisów została ujęta jako pozostałe przychody operacyjne.  

 

Na dzień 31.12.2013 zapasy o wartości bilansowej 36.596 tys. PLN (2012 rok: 27.076 tys. PLN, 2011 rok: 26.267 tys. PLN) 

stanowiły zabezpieczenie zobowiązań Grupy. Informację o zabezpieczeniach zobowiązań zaprezentowano w nocie nr 17.2. 

11. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, ujmowane przez Grupę w ramach klasy należności i pożyczek (patrz 
nota nr 8.2) przedstawiają się następująco: 

 

Należności długoterminowe:  

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 

Wyszczególnienie 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Zapłacone kaucje 2 171 0 0 

Pozostałe należności 0 0 0 

Odpisy aktualizujące wartość należności (-) 0 0 0 

Razem 2 171 0 0 

Wykazane na dzień 31.12.2013 roku należności długoterminowe, to kaucje zapłacone z tytułu umowy najmu powierzchni 
sklepowych, których okres najmu jest dłuższy niż rok. 
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Należności krótkoterminowe: 

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI 

Wyszczególnienie 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Aktywa finansowe (MSR 39):       

Należności z tytułu dostaw i usług 16 316 11 264 14 736 

Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług (-) -3 060 -935 -805 

Należności z tytułu dostaw i usług netto 13 256 10 329 13 932 

Należności ze sprzedaży aktywów trwałych 0 0 0 

Kwoty zatrzymane (kaucje) z tytułu umów o usługę budowlaną 0 0 0 

Kaucje wpłacone z innych tytułów 527 2 751 2 752 

Inne należności 0 0 0 

Odpisy aktualizujące wartość pozostałych należności finansowych(-) 0 0 0 

Pozostałe należności finansowe netto 527 2 751 2 752 

Należności finansowe 13 784 13 079 16 684 

Aktywa niefinansowe (poza MSR 39):       

Należności z tytułu podatków i innych świadczeń 360 700 1 040 

Przedpłaty i zaliczki 4 689 3 838 3 214 

Pozostałe należności niefinansowe 224 231 363 

Odpisy aktualizujące wartość należności niefinansowych (-) 0 0 0 

Należności niefinansowe 5 274 4 769 4 616 

Należności krótkoterminowe razem 19 058 17 848 21 300 

Wartość bilansowa należności z tytułu dostaw i usług uznawana jest przez Grupę za rozsądne przybliżenie wartości godziwej (pa trz 
nota nr 8.5.1). 

 

Grupa Kapitałowa dokonała oceny należności ze względu na utratę ich wartości zgodnie ze stosowaną polityką rachunkowości 
(patrz podpunkt c) w punkcie „Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości”). Odpisy aktualizujące wartość należności, które 
w 2013 roku obciążyły pozostałe koszty operacyjne skonsolidowanego rachunku zysków i strat wyniosły: 

 w odniesieniu do należności długoterminowych – nie wystąpiły, 

 w odniesieniu do krótkoterminowych należności finansowych – 2.759 tys. PLN (2012 rok: 663 tys. PLN, 2011 rok: 1.574 
tys. PLN), 

Grupa dokonała odwrócenia odpisów aktualizujących w odniesieniu do krótkoterminowych należności finansowych na kwotę 634 tys. 
PLN (2012 rok: 533 tys. PLN, 2011 rok: 1.326 tys. PLN). Kwota odwróconych odpisów została ujęta jako pozostałe przychody 
operacyjne. 

 

Zmiany odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym prezentuje poniższa tabela: 

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ KRÓTKOTERMINOWYCH NALEŻNOŚCI 

Wyszczególnienie 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Stan na początek okresu 935 805 557 

Odpisy ujęte jako koszt w okresie 2 759 663 1 574 

Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie (-) -634 -533 -1 326 

Stan na koniec okresu 3 060 935 805 
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Dalsza analiza ryzyka kredytowego należności, w tym analiza wieku należności zaległych nie objętych odpisem aktualizującym, 
została przedstawiona w nocie nr 27.2. 

 

Na dzień 31.12.2013 nie wystąpiły należności, które stanowiłyby zabezpieczenie zobowiązań Grupy.  

12. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Struktura środków pieniężnych w Grupie na dzień 31.12.2011, 31.12.2012 oraz 31.12.2013 przedstawiała się następująco: 

 

ŚRODKI PIENIĘŻNE 

Wyszczególnienie 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych: 3 167 3 269 4 103 

 - środki pieniężne w kasie 650 1 283 781 

 - środki pieniężne na rachunku bankowym 1 422 1 593 3 210 

 - lokaty krótkoterminowe 1 096 394 112 

Inne środki pieniężne  67 0 540 

Razem środki pieniężne 3 234 3 269 4 643 

- W tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 

 

Na dzień 31.12.2013 środki pieniężne o wartości bilansowej 3.234 tys. PLN (2012 rok: 3.269 tys. PLN, 2011 rok: 4.643 tys. PLN ) nie 

podlegały ograniczeniom w dysponowaniu. Warunki umów kredytowych nakładały na Grupę Kapitałową konieczność przelewu 

niektórych wierzytelności na wskazane przez banki konta. Informację o zabezpieczeniach zobowiązań zaprezentowano w nocie nr 
17.2. 

 

Struktura walutowa środków pieniężnych w Grupie na dzień 31.12.2011, 31.12.2012 oraz 31.12.2013 przedstawiała się następująco: 

ŚRODKI PIENIĘŻNE 

Wyszczególnienie 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2011 

  w walucie PLN w walucie PLN w walucie PLN 

a) w walucie polskiej 1 787 1 787 2 440 2 440 3 118 3 118 

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 3 690 1 447 2 456 829 2 054 1 525 

 - tys. EUR 112 463 51 209 13 55 

 - tys. USD 137 412 3 9 320 1 094 

 - tys. RON 66 61 180 166 94 96 

 - tys. CZK 3 375 511 2 207 360 1 626 278 

 - tys. pozostałe waluty 0 0 15 85 1 0 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem   3 234   3 269   4 643 

Grupa Kapitałowa dla celów sporządzenia skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych klasyfikuje środki pieniężne w 
sposób przyjęty do prezentacji w bilansie. Wartościowe uzgodnienie środków pieniężnych wykazanych w bilansie oraz rachunku 
przepływów przedstawiono w nocie nr 24. 

13. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana 

Nie dotyczy. 
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14. Kapitał własny 

14.1 Kapitał podstawowy 

Na dzień 31.12.2013 kapitał podstawowy Spółki dominującej wynosił 2.527 tys. PLN (2012 rok: 2.527 tys. PLN, 2011 rok: 2.527 tys. 

PLN) i dzielił się na 5.054.544 akcji (2012 rok: 5.054.544, 2011 rok: 5.054.544) o wartości nominalnej 0,50 PLN każda. Wszystkie 
akcje zostały w pełni opłacone.  

 

Sposób uczestnictwa akcji w podziale dywidendy oraz w prawie do głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przedstawia 
tabela:  

Seria akcji Liczba akcji Numery akcji 
Uprzywilejowanie/ 

rodzaj akcji 
Liczba głosów z akcji 

A 1.248.915 0000001-1248915 
akcje imienne uprzywilejowane co do głosu  (każda akcja daje 

prawo do 2 głosów  na walnym zgromadzeniu) 
2.497.830 

A 1.248.915 1248916-2497830 
akcje imienne uprzywilejowane co do głosu  (każda akcja daje 

prawo do 2 głosów  na walnym zgromadzeniu) 
2.497.830 

A 506.654 2497831- 3004484 
akcje imienne uprzywilejowanych co do głosu (każda akcja 

daje prawo do 2 głosów  na walnym zgromadzeniu) 
1.013.308 

B 1.999.516 0000001-1999516 akcje na okaziciela 1.999.516 

C 25.272 00001-25272 akcje na okaziciela 25.272 

C 15.163 25273- 40435 akcje na okaziciela 15.163 

C 10.109 40436- 50544 akcje na okaziciela 10.109 

Razem  5.054.544     8.059.028 

Zmiany liczby akcji w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym wynikają z następujących transakcji z 
właścicielami: 

W roku 2011 Spółka dominująca przekształciła się ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. W związku z 
powyższym miała miejsce emisja akcji serii A oraz serii B. Akcje spółki zostały wydane w zamian za udziały w spółce 
przekształconej i pokryte majątkiem przekształconej spółki. W dniu 21 października 2011r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii C. Kapitał 
podwyższony został o kwotę 25.272zł (50.544 akcji zwykłych na okaziciela). W dniu 26 kwietnia 2013 spółka zakupiła 25272 akcje 
własne - zwykłe na okaziciela serii C za kwotę 199.901,52zł. Jednocześnie został utworzony kapitał rezerwowy w wysokości 202.000 
zł przeznaczony na sfinansowanie kosztów nabycia akcji własnych przez spółkę. Kapitał ten powstał w wyniku podziału zysku spółki 
za rok obrotowy 2012. 

 

Na dzień bilansowy akcje Spółki dominującej nie pozostawały w posiadaniu jednostek zależnych i stowarzyszonych. 

14.2 Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 

Nie dotyczy. 
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14.3 Inne całkowite dochody 

POZOSTAŁE KAPITAŁY 

  

Kapitał z 

wyceny 

programów 

płatności 

akcjami 

Skumulowane inne dochody całkowite wg tytułów: 

Pozostałe 

kapitały razem 

Przeszacowanie 

rzeczowych 

aktywów 

trwałych 

Aktywa 

finansowe 

dostępne do 

sprzedaży 

Instrumenty 

zabezpieczając

e przepływy 

pieniężne 

Różnice 

kursowe z 

przeliczenia 

jednostek 

zagranicznych 

Udział w innych 

dochodach 

całkowitych 

jednostek 

wycenianych 

metodą praw 

własności 

Saldo na dzień 31.12.2010 roku 0 0 0 0 0 0 0 

Inne całkowite dochody za okres od 

01.01 do 31.12.2011 roku 
0 0 0 0 23 0 23 

Saldo na dzień 31.12.2011 roku 0 0 0 0 23 0 23 

Inne całkowite dochody za okres od 

01.01 do 31.12.2012 roku 
0 0 0 0 -72 0 -72 

Saldo na dzień 31.12.2012 roku 0 0 0 0 -49 0 -49 

Inne całkowite dochody za okres od 

01.01 do 31.12.2013 roku 
0 0 0 0 -88 0 -88 

Saldo na dzień 31.12.2013 roku 0 0 0 0 -137 0 -137 

14.4 Programy płatności akcjami 

W Grupie Kapitałowej nie zostały uruchomione programy motywacyjne. 

14.5 Udziały niedające kontroli 

Spółka dominująca posiada 100% udziałów w jednostkach zależnych. 

15. Świadczenia pracownicze i rezerwy na inne zobowiązania 

15.1 Koszty świadczeń pracowniczych 

KOSZTY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH 

  
od 01.01 do 

31.12.2013 

od 01.01 do 

31.12.2012 

od 01.01 do 

31.12.2011 

Koszty wynagrodzeń 13 424 12 738 8 705 

Koszty ubezpieczeń społecznych 2 606 2 404 1 640 

Koszty programów płatności akcjami 0 0 0 

Koszty przyszłych świadczeń (rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy 

emerytalne) 
147 41 435 

Koszty świadczeń pracowniczych razem 16 177 15 184 10 781 
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15.2 Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych i pozostałych rezerw 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych ujęte w skonsolidowanym bilansie obejmują: 

 

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH 

  

Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze:       

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 898 880 890 

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 706 1 007 754 

Rezerwy na niewykorzystane urlopy 635 565 528 

Rezerwy na odprawy emerytalne 0 16 13 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 2 239 2 469 2 185 

Inne długoterminowe świadczenia pracownicze:       

Rezerwy na odprawy emerytalne 94 0 0 

Inne długoterminowe świadczenia pracownicze 94 0 0 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych razem 2 333 2 469 2 185 

Na zmianę stanu innych długoterminowych świadczeń pracowniczych wpływ miały następujące pozycje: 

- utworzoną rezerwę na świadczenia emerytalne zaklasyfikowano jako rezerwę długoterminową ze względu na potencjalny termin 
spełnienia świadczeń. 

W latach poprzednich Grupa kapitałowa nie wyodrębniała rezerw emerytalnych długoterminowych ze względu na nieistotną wartość 
rezerwy. 

 

Wartość bieżącą rezerw ujęto w oparciu o wycenę sporządzoną przez Spółkę. Założenia (patrz również punkt dotyczący 
niepewności szacunków - podpunkt c) ujęto w punkcie „Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości”): 

 

Wartość rezerw ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz ich zmiany w poszczególnych okresach przedstawiały 
się następująco: 

Zmiana stanu rezerw [tys. zł] 

Rezerwy na 

nagrody 

jubileuszowe i 

odprawy 

emerytalne 

Rezerwy urlopowe 

Rezerwy na zwroty 

towarów w 

następnym 

okresie 

sprawozdawczym 

Pozostałe rezerwy Razem 

31.12.2013 

Stan na dzień 1 stycznia 16 565 0 26 607 

Utworzenie 77 69 150 36 0 

Wykorzystanie 0 0 0 26 0 

Rozwiązanie 0 0 0 0 0 

Stan na dzień 31 grudnia 94 635 150 36 914 

31.12.2012 

Stan na dzień 1 stycznia 13 528 0 25 565 

Utworzenie 4 38 0 26 67 

Wykorzystanie 0 0 0 25 25 
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Rozwiązanie 0 0 0 0 0 

Stan na dzień 31 grudnia 16 565 0 26 607 

31.12.2011 

Stan na dzień 1 stycznia 4 102 0 0 106 

Utworzenie 9 426 0 25 460 

Wykorzystanie 0 0 0 0 0 

Rozwiązanie 0 0 0 0 0 

Stan na dzień 31 grudnia 13 528 0 25 565 

16. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 

16.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania przedstawiają się następująco: 

ZOBOWIĄZANIA [tys. zł] 

Wyszczególnienie 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Długoterminowe 0 0 0 

 a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług 0 0 0 

 b) inne zobowiązania 0 0 0 

Krótkoterminowe 23 168 20 473 23 591 

 a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług 18 133 14 578 20 904 

 b) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i inne 2 125 3 669 1 304 

 c) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 898 880 890 

 d) zaliczki otrzymane na dostawy 391 624 188 

 e) inne zobowiązania 1 621 721 305 

Razem 23 168 20 473 23 591 

 

Wartość bilansowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług uznawana jest przez Grupę za rozsądne przybliżenie wartości godziwej. 

16.2 Zobowiązania finansowe w podziale na kategorie 

Wartość zobowiązań finansowych prezentowana w skonsolidowanym bilansie odnosi się do następujących kategorii instrumentów 
finansowych określonych w MSR 39: 

 

1 - zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek 

zysków i strat - przeznaczone do obrotu (ZWG-O) 

4 - instrumenty pochodne zabezpieczające (IPZ) 

2 - zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek 

zysków i strat - wyznaczone przy początkowym ujęciu do wyceny w wartości 
godziwej (ZWG-W) 

5 - zobowiązania poza zakresem MSR 39 (Poza MSR39) 

3 - zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 
(ZZK) 
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ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE W PODZIALE NA KATEGORIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WG MSR 39 

  

*Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39 

Razem  
ZWG-O ZWG-W ZZK Poza MSR39 

Stan na 31.12.2013           

Zobowiązania długoterminowe:             

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 0 0 0 0 0 

Leasing finansowy 0 0 0 14 328 14 328 

Zobowiązania krótkoterminowe:           

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe zobowiązania 
0 0 22 558 0 22 558 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 0 0 9 675 0 9 675 

Leasing finansowy 0 0 0 1 314 1 314 

Pochodne instrumenty finansowe 0 610 0 0 610 

Kategoria zobowiązań finansowych razem 0 610 32 233 15 642 48 485 

            

Stan na 31.12.2012           

Zobowiązania długoterminowe:             

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 0 0 9 517 0 9 517 

Leasing finansowy 0 0 0 15 241 15 241 

Zobowiązania krótkoterminowe:           

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe zobowiązania 
0 0 20 464 0 20 464 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 0 0 12 618 0 12 618 

Leasing finansowy 0 0 0 1 180 1 180 

Pochodne instrumenty finansowe 0 9 0 0 9 

Kategoria zobowiązań finansowych razem 0 9 42 599 16 421 59 030 

Stan na 31.12.2011           

Zobowiązania długoterminowe:             

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 0 0 9 458 0 9 458 

Leasing finansowy 0 0 0 17 387 17 387 

Zobowiązania krótkoterminowe:           

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe zobowiązania 
0 0 23 591 0 23 591 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 0 0 11 399 0 11 399 

Leasing finansowy 0 0 0 1 443 1 443 

Kategoria zobowiązań finansowych razem 0 0 44 448 18 829 63 277 
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17. Kredyty, pożyczki i instrumenty dłużne. 

17.1 Charakterystyka kredytów, pożyczek i instrumentów dłużnych 

Wartość kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym prezentuje 
poniższa tabela: 

KREDYTY I POŻYCZKI ORAZ INNE INSTRUMENTY DŁUŻNE [tys. zł] 

Kredyty i pożyczki Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe 

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Zobowiązania finansowe wyceniane według 

zamortyzowanego kosztu 
            

Kredyty bankowe 12 12 413 11 167 0 13 0 

Pożyczki 0 0 0 0 0 0 

Dłużne papiery wartościowe 9 663 205 232 0 9 504 9 458 

Razem zobowiązania finansowe wyceniane według 

zamortyzowanego kosztu 
9 675 12 618 11 399 0 9 517 9 458 

Zobowiązania finansowe wyznaczone do wyceny w 

wartości godziwej przez rachunek zysków i strat:   
            

Kredyty bankowe 0 0 0 0 0 0 

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 0 0 

Zobowiązanie leasingowe 0 0 0 0 0 0 

Pozostałe 0 0 0 0 0 0 

Zobowiązania finansowe wyznaczone do wyceny w 

wartości godziwej przez rachunek zysków i strat   
0 0 0 0 0 0 

Kredyty i pożyczki oraz inne instrumenty dłużne razem 9 675 12 618 11 399 0 9 517 9 458 

 

Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 

Grupa Kapitałowa nie zalicza żadnych instrumentów z klasy kredytów i pożyczek do zobowiązań finansowych wyznaczonych do 

wyceny w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. Wszystkie kredyty, pożyczki i inne instrumenty dłużne wyceniane są 

według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Wartość godziwą kredytów, pożyczek i innych 
instrumentów dłużnych zaprezentowano w nocie nr 8.5.1. 

 

Informacje dotyczące charakteru zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych 
prezentuje poniższa tabela (patrz również nota nr 27 dotycząca ryzyk): 

CHARAKTERYSTYKA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH WYCENIANYCH WEDŁUG ZAMORTYZOWANEGO KOSZTU 

Stan na 31.12.2013 Waluta 
Oprocentow

anie 

Termin 

wymagalno

ści 

Wartość bilansowa Zobowiązanie 

Zabezpiecze

nie w walucie 

(w tys.) 
w tys. PLN 

krótko-

terminowe 

długo-

terminowe 

Obligacje zwykłe na okaziciela PLN 

3 miesięczny 

WIBOR + 

5.5% 

11.2014 9 663 9 663 9 663 0 brak 

Pożyczka na zakup samochodu w 

GE Money Bank (Czechy) na kwotę 

190 tys. CZK  

CZK   31.12.2014 80 12 12     

Razem         9 675 9 675 0   
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CHARAKTERYSTYKA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH WYCENIANYCH WEDŁUG ZAMORTYZOWANEGO KOSZTU 

Stan na 31.12.2012 Waluta 
Oprocentow

anie 

Termin 

wymagalno

ści 

Wartość bilansowa Zobowiązanie 

Zabezpiecze

nie w walucie 

(w tys.) 
w tys. PLN 

krótko-

terminowe 

długo-

terminowe 

Obligacje zwykłe na okaziciela PLN 

3 miesięczny 

WIBOR + 

5.5% 

11.2014 9 709 9 709 205 9 504 brak 

Kredyt w formie linii odnawialnej 

ING Bank Śląski SA - na kwotę 

4500 tys. zł  

PLN 

1 miesięczny 

WIBOR + 

1.6% 

01.10.2013 4 500 4 500 4 500 0   

Kredyt w rachunku bieżącym w ING 

Bank Śląski SA - na kwotę 1000 tys. 

zł 

PLN 

1 miesięczny 

WIBOR + 

1.6% 

01.10.2013 0 0 0 0   

Kredyt w rachunku bieżącym w 

Kredyt Bank SA - kwota limitu 1000 

tys. zł 

PLN 
W O/N + 

1.5% 
11.04.2013 0 0 0 0   

Kredyt w rachunku bieżącym w 

Kredyt Bank SA - limit 2000 tys. 

USD 

USD 
LIBOR O/N + 

1.5% 
10.04.2013 1 962 6 083 6 083 0   

Kredyt obrotowy na zapłatę 

akredytyw w Kredyt Bank  SA - limit 

2000 tys. USD 

USD 
LIBOR O/N + 

1.5% 
10.04.2013 344 1 066 1 066 0   

Kredyt obrotowy na zapłatę 

akredytyw w BRE Bank SA - limit 

1000 tys. USD 

USD 

1 miesięczny 

LIBOR + 

2.5% 

31.05.2013 243 754 754 0   

Pożyczka na zakup samochodu w 

GE Money Bank (Czechy) na kwotę 

190 tys. CZK  

CZK   31.12.2013 142 23 10 13   

Razem         22 135 12 618 9 517   

 

 
        

Stan na 31.12.2011 Waluta 
Oprocentow

anie 

Termin 

wymagalno

ści 

Wartość bilansowa Zobowiązanie 
Zabezpiecze

nie w walucie 

(w tys.) 
w tys. PLN 

Krótko-

terminowe 

Długo-

terminowe 

Obligacje zwykłe na okaziciela PLN 

3 miesięczny 

WIBOR + 

5.5% 

listopad 2014 9 690 9 690 232 9 458 brak 

Kredyt w formie linii odnawialnej 

ING Bank Śląski SA - na kwotę 

4500 tys. zł  

PLN 

1 miesięczny 

WIBOR + 

1.2% 

20.09.2012 4 500 4 500 4 500 0   

Kredyt w rachunku bieżącym w ING 

Bank Śląski SA - na kwotę 1000 tys. 

zł 

PLN 

1 miesięczny 

WIBOR + 

1.2% 

20.09.2012 0 0 0 0   

Kredyt unijny złotowy na 

finansowanie inwestycji w ING 

Banku Śląskim SA - na kwotę 1300 

PLN 

1 miesięczny 

WIBOR + 

2.5% 

26.03.2012 38 38 38 0   
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tys. zł 

Kredyt w rachunku bieżącym w 

Kredyt Bank SA - kwota limitu 1000 

tys. zł 

PLN 
W O/N + 

1.5% 
26.06.2012 3 3 3 0 brak 

Kredyt w rachunku bieżącym w 

PEKAO SA - limit 2000 tys. USD 
USD 

1 miesięczny 

LIBOR + 

2.2% 

31.01.2012 1 712 5 852 5 852 0   

Kredyt obrotowy na zapłatę 

akredytyw w PEKAO SA - limit 2000 

tys. USD 

USD 

1 miesięczny 

LIBOR + 

2.4% 

16.02.2012 217 742 742 0   

Kredyt obrotowy na zapłatę 

akredytyw w BRE Bank SA - limit 

1000 tys. USD 

USD 

1 miesięczny 

LIBOR + 

1.8% 

31.05.2012 0 0 0 0   

Pożyczka na zakup samochodu w 

GE Money Bank (Czechy)  

na kwotę  

190 tys. CZK  

CZK   31.12.2013 190 33 33 0   

Razem         20 857 11 399 9 458   

 

Większość kredytów oprocentowana jest na bazie zmiennych stóp procentowych w oparciu o referencyjne stopy: 

Wyszczególnienie 

poziom stawki na dzień [%] 

2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31 

WIBOR ON 2.46 4.3 4.24 

WIBOR 1M 2.61 4.22 4.77 

WIBOR 3M 2.71 4.13 4.99 

LIBOR 1M dla USD 0.1677 0.2087 0.2953 

LIBOR 1M dla CHF -0.0050 -0.0080 0.0317 

 

17.2 Zabezpieczenie spłaty zobowiązań 

WARTOŚĆ BILANSOWA AKTYWÓW STANOWIĄCYCH ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ 

Wyszczególnienie 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Wartości niematerialne 0 0 0 

Rzeczowe aktywa trwałe 13 088 13 099 13 851 

Aktywa finansowe (inne niż należności) 0 0 157 

Zapasy 36 596 27 076 26 267 

Należności z tytułu dostaw i usług i inne 0 0 0    

Środki pieniężne 530 330 50 

Wartość bilansowa aktywów stanowiących zabezpieczenie razem 50 214 40 504 40 325 

 

Zaciągnięte przez Grupę Kapitałową zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, innych instrumentów dłużnych oraz z tytułu leasingu 
finansowego objęte są następującymi zabezpieczeniami spłaty (według stanu na dzień bilansowy): 

 hipoteka umowna na nieruchomościach na kwotę 2.550 tys. USD (2012 rok: 2.550 tys. USD, 2011 rok: 2.550 tys. USD), 
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 hipoteka kaucyjna na nieruchomościach do kwoty 1.500 tys. PLN oraz 1.300 tys. USD (2012 rok: 1.500 tys. PLN oraz 
1.300 tys. USD, 2011 rok: 1.720 tys. PLN oraz 1.500 tys. USD), 

 zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach do kwoty 378 tys. PLN (2012 rok: 378 tys. PLN, 2011 rok: 378 tys. PLN), 

 zastaw rejestrowy na samochodach w kwocie do 109 tys. USD (w roku 2011), 

 zastaw rejestrowy na zapasach oraz umowy przewłaszczenia zapasów łącznie do kwoty 36.596 tys. PLN (2012 rok: 
27.076 tys. PLN, 2011 rok: 26.267 tys. PLN) wraz z cesją praw z polis ubezpieczenia, 

 zastaw finansowy na wierzytelności pieniężnej w kwocie 530 tys. PLN (2012 rok: 330 tys. PLN, 2011 rok: 50 tys. PLN) 

 zastaw na jednostkach ING OFI Gotówkowy, ING OFI Otwarty Fundusz Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus oraz ING OFI 
Obligacji 

 zastaw na wierzytelności pieniężnej 216 tys. PLN w roku 2012 (2011 rok: 216 tys. PLN),  

 cesja wierzytelności do kwoty nie niższej niż 1.900 tys. PLN oraz 1.600 tys. PLN (2012 rok: 500 tys. USD, 2011 rok: 2.500 
tys. USD), 

 cesja wierzytelności od Smart Investment Group sp. z o.o., Drussis sp. z o.o., Mt Power sp. z o.o. z tytułu umowy 
agencyjnej ( w 2013, 2012 i 2011 roku), 

 cesja wierzytelności z tytułu Umowy o dofinansowanie projektu wraz z potwierdzeniem oraz blokadą i pełnomocnictwem 
do dysponowania rachunkiem, na który wpłynie dotacja (w roku 2011), 

 weksle własne in blanco z deklaracją wekslową,  

 oświadczenie o poddaniu się egzekucji, 

 poręczenia udzielone przez spółki zależne oraz Zarząd spółki dominującej,  

 pełnomocnictwo do dysponowania obecnymi i przyszłymi wpływami na rachunek bankowy, 

 zabezpieczenie w postaci przedmiotu leasingu (szczegółowo przedstawione w nocie 6.1 oraz 18.1). 

 

Na 31.12.2012 następujące aktywa Grupy Kapitałowej (w wartości bilansowej) stanowiły zabezpieczenie spłaty zobowiązań: 

UDZIELONE ZABEZPIECZENIA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ (WG RODZAJU)  

Rodzaj zabezpieczenia 

Wartość zabezpieczenia (tys. PLN) 

31.12.2012 31.12.2011 

Poręczenie umowy najmu lokalu (Domino - Konin) 17 241 

 

Na dzień bilansowy (31.12.2013) nie wystąpiły aktywa stanowiące zabezpieczenie spłaty zobowiązań.  

Poza wyżej wymienionymi formami zabezpieczeń spłaty, umowy kredytowe nakładają na Grupę Kapitałową dodatkowe wymogi, 
jakie muszą być spełnione przez okres kredytowania (według stanu na dzień 31.12.2013): 

POSTANOWIENIA WYNIKAJĄCE Z UMÓW KREDYTOWYCH, POŻYCZEK, INNYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH (COVENANTS) 

Opis warunków umowy Umowa 

Wartość 

bilansowa 

zobowiązania 

1.  W celu realizacji obowiązków wynikających z Umowy, Dłużnik zobowiązuje się do: 

1/ przechowywania oryginalnych kopii faktur oraz dostarczenia ich Bankowi na każde  

jego żądanie, 

2/ utrzymywania średniomiesięcznych wpływów w każdym okresie weryfikacji wykonania przez 

Dłużnika postanowień Umowy tj. od dnia jej zawarcia do końca kwartału kalendarzowego, w 
którym Umowę zawarto albo w każdym kolejnym kwartale kalendarzowym na rachunek, 
wymieniony w § 10 ust. 2,  na poziomie nie niższym niż 2.500.000,00 PLN (słownie: dwa miliony 
pięćset tysięcy złotych 00/100), 

3/ dokonywania w Banku zakupu min. 40% waluty USD (marża Banku wynosić będzie 0,0020 
PLN/USD), przeznaczonej na spłatę zobowiązań Dłużnika wobec Banku z tytułu niniejszej umowy.  

2. Dłużnik zobowiązuje się również do: 

1/ traktowania zobowiązań wobec Banku, wynikających z Umowy, przynajmniej na równi  

(pari passu) z wszystkimi innymi obecnymi i przyszłymi zobowiązaniami z tytułu zadłużenia 
finansowego, z wyjątkiem zobowiązań, których wykonanie jest uprzywilejowane na mocy 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 

2/ niezawierania umów o postanowieniach stojących w sprzeczności z niniejszą Umową, 

3/ niedokonywania żadnych istotnych zmian w charakterze i działalności przedsiębiorstwa bez 
wiedzy i zgody Banku, 

MBANK 

(dawniej BRE BANK) 

UMOWA ELEKTRONICZEJ 

ZAPŁATY ZOBOWIĄZAŃ 

DŁUŻNIKA (TYP 1) 

nr 06/136/12/D/ZE 
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4/ nieudzielania poręczeń przekraczających w łącznej wartości 15% aktywów netto wykazanych w 

rocznym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy, po jego zbadaniu przez biegłego 
rewidenta, o ile badanie takie jest wymagane przez odpowiednie przepisy,  

5/ nieudzielania osobom trzecim pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi 
prowadzonymi w Banku, o których mowa w § 10 ust. 2, bez pisemnej zgody Banku (za wyjątkiem 

pełnomocnictw udzielanych pracownikom Dłużnika). Do ustanowienia cesji praw z umów 
rachunków bankowych, zastawu rejestrowego lub innego ograniczenia w dysponowaniu 
rachunkami, na rzecz osób trzecich, niezbędna jest, pod rygorem nieważności, pisemna zgoda 
Banku,  

6/ niezawierania bez wiedzy Banku z innymi bankami, po dacie podpisania niniejszej Umowy, 
transakcji pochodnych, będących finansowymi operacjami terminowymi w rozumieniu art. 5 ust. 2 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, do czasu całkowitej spłaty zobowiązań 
wynikających z nabycia wierzytelności przez Bank na podstawie niniejszej Umowy, 

7/ nieobciążania aktywów stanowiących zabezpieczenie Banku, na rzecz innych wierzycieli, 

8/ prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującym prawem i posiadania w okresie 

obowiązywania niniejszej Umowy wszelkich wymaganych koncesji, zezwoleń, licencji, zgód 
właściwych organów na wykonywanie działalności gospodarczej lub zaświadczeń, 

9/ informowania Banku o wszelkich zdarzeniach powodujących zmiany własnościowe i kapitałowe w 

firmie oraz o innych zdarzeniach organizacyjnych i gospodarczych mających istotny wpływ na 
sytuację prawną, finansową lub ekonomiczną Dłużnika, 

10/ informowania Banku o zmianie adresu lub pieczęci, numeru statystycznego lub innych cech 

zarejestrowanych w systemie informatycznym Banku, 

11/ informowania Banku o zmianie osób na stanowisku/pełniących funkcję: Głównego Księgowego, 

członków Zarządu, 

12/ zachowania ciągłości ubezpieczenia majątku Dłużnika od kradzieży, ognia i innych zdarzeń 

losowych, 

13/ właściwego prowadzenia księgowości i sprawozdawczości przedsiębiorstwa oraz 

przeprowadzania badania corocznego sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego 
rewidenta zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile takie badanie jest wymagane przez 

odpowiednie przepisy, 

14/ natychmiastowego informowania Banku o zmianach dotyczących posiadanych rachunków 

bankowych, 

15/ umożliwiania Bankowi dokonywania badań w siedzibie Dłużnika w zakresie jego sytuacji 

finansowej mającej wpływ na terminowe regulowanie zobowiązań wynikających z niniejszej 
Umowy, w tym do udostępniania ksiąg rachunkowych i innych dokumentów przedsiębiorstwa, 

16/ przedkładania Bankowi następujących dokumentów i informacji dotyczących Dłużnika: 

a/ kopii sprawozdania F-01 GUS niezwłocznie po sporządzeniu wraz z wymaganymi  

przez Bank dodatkowymi informacjami lub wyjaśnieniami związanymi z sytuacją finansową; 

b/ kopii rocznego sprawozdania finansowego niezwłocznie po jego sporządzeniu oraz 

powtórnie – po zbadaniu przez biegłego rewidenta, wraz z raportem biegłego rewidenta – 
gdy badanie to jest wymagane odpowiednimi przepisami, wraz z wymaganymi przez Bank 
dodatkowymi informacjami lub wyjaśnieniami związanymi z sytuacją finansową, 

c/ oświadczenia o wysokości istniejącego i planowanego zadłużenia w innych bankach 

i instytucjach finansowych wraz z terminami spłaty – kwartalnie, 

d/ zaświadczenia potwierdzającego brak zaległości wobec ZUS i urzędu skarbowego – 

kwartalnie.  

17/ przedkładania na każde żądanie Banku oryginałów faktur dokumentujących zapłacone przez Bank 

zobowiązania, o ile zapłata została dokonana na podstawie dostarczonego przez Dłużnika 
zestawienia faktur. 

3. Dłużnik zobowiązuje się do utrzymywania przedsiębiorstwa w należytej kondycji  finansowej osiągając 
następujące efekty gospodarcze i wskaźniki finansowe, które będą weryfikowane  

przez Bank w okresie obowiązywania niniejszej umowy, w danym okresie weryfikacji wykonania przez 
Dłużnika postanowień niniejszej umowy tj. w okresie obowiązywania umowy od dnia  
jej zawarcia do końca kwartału kalendarzowego, w którym umowę zawarto albo w każdym kolejnym 
kwartale kalendarzowym.  

1/ roczne przychody ze sprzedaży rozumiane jako suma przychodów ze sprzedaży produktów oraz 
przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów - nie mniej niż 100.000.000,00 PLN, 

2/ marżę zysku netto  rozumianą jako stosunek zysku netto do przychodów ogółem  
-  nie mniejszą niż 2%, 

3/ wskaźnik płynności bieżący  liczony zgodnie z następującym wzorem: (zapasy – zapasy 
niezbywalne + należności i roszczenia – należności nieściągalne – należności dochodzone na 

drodze sądowej + papiery wartościowe przeznaczone do obrotu + środki pieniężne)/(zobowiązania 
krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych i wobec pozostałych jednostek, bez funduszy 
specjalnych) - nie mniejszy niż 1,3,  

wskaźnik zadłużenia rozumiany jako stosunek wyniku działania (rezerwy + zobowiązania długoterminowe + 

zobowiązania krótkoterminowe + fundusze specjalne + rozliczenia międzyokresowe bierne) do sumy aktywów - 

nie większy niż 75%, 
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 § 10 

Kredytobiorca zobowiązuje się do: 

1. utrzymywania średniomiesięcznych wpływów w każdym okresie weryfikacji wykonania przez 
Kredytobiorcę postanowień niniejszej umowy wskazanym w § 4 ust. 8  łącznie na rachunkach 
bieżących Kredytobiorcy prowadzonych w Banku, na poziomie nie niższym niż 2.500.000,00 PLN 

(słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) 
2. dokonywania w Banku zakupu min. 40% waluty USD (marża Banku wynosić będzie 0,0020 PLN/USD), 

przeliczonej na spłatę zobowiązań Kredytobiorcy wobec Banku z tytułu niniejszej umowy 

§ 11 

1. Kredytobiorca zobowiązuje się do utrzymywania przedsiębiorstwa w należytej kondycji finansowej osiągając 

następujące efekty gospodarcze i wskaźniki finansowe, które będą weryfikowane przez Bank w okresie 

kredytowania w danym okresie weryfikacji wykonania przez Kredytobiorcę postanowień niniejszej 

umowy, wskazanym w § 4 ust. 8: 

a. roczne  przychody ze sprzedaży rozumiane jako suma przychodów ze sprzedaży produktów oraz 
przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów nie mniej niż 100.000.000,00 PLN (słownie: sto 
milionów złotych 00/100), 

b. marżę zysku netto,  rozumianą jako stosunek zysku netto do przychodów ogółem nie mniejszą niż 
2%, 

c. wskaźnik płynności bieżący,  liczony zgodnie z następującym wzorem: (zapasy – zapasy 
niezbywalne + należności i roszczenia – należności nieściągalne –należności dochodzone na 

drodze sądowej + papiery wartościowe przeznaczone do obrotu + środki pieniężne)/(zobowiązania 
krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych i wobec pozostałych jednostek, bez funduszy 
specjalnych) nie mniejszy niż  1,3, 

d. wskaźnik zadłużenia, rozumiany jako stosunek wyniku działania (rezerwy + zobowiązania 

długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + fundusze specjalne + rozliczenia 
międzyokresowe bierne) do sumy aktywów nie większy niż 75%. 

2. Wskaźniki finansowe wskazane w ust. 1 Bank będzie weryfikował w danym okresie weryfikacji 
wykonania przez Kredytobiorcę postanowień niniejszej umowy (tj. w okresie obowiązywania umowy od 

dnia jej zawarcia do końca kwartału kalendarzowego w którym umowę zawarto  
albo w każdym kolejnym kwartale kalendarzowym) w oparciu o dane finansowe uzyskiwane  
ze  sprawozdań finansowych, o których mowa w § 13. 

9. Niewykonanie przez Kredytobiorcę zobowiązań, o których mowa w § 13, jest równoznaczne z 

niewykonaniem przez Kredytobiorcę zobowiązań wskazanych w ust. 1 i uprawnia Bank do wyznaczenia 
nowej wysokości marży zgodnie z treścią odpowiednio § 4 ust. 8 pkt 2 albo § 4 ust. 8 pkt 3. 

§ 12 

Kredytobiorca zobowiązuje się do: 

1. wykorzystania kredytu wyłącznie na cele i nakłady określone w § 1, 

2. nie zawierania umów o postanowieniach stojących w sprzeczności z niniejszą umową, 

3. nie udzielania poręczeń i gwarancji za inne podmioty, przekraczających w łącznej wartości 15% 

aktywów netto wykazanych w rocznym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy, po jego 
zbadaniu przez biegłego rewidenta, o ile takie badanie jest wymagane przez odpowiednie przepisy,  

4. nie zawierania bez wiedzy Banku z innymi bankami, po dacie podpisania niniejszej umowy kredytu, 
transakcji pochodnych, będących finansowymi operacjami terminowymi w rozumieniu art.5 ust.2 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t.j.: Dz.U. z 2002 r., Nr 72, poz. 662, ze zm.), do czasu 
całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu niniejszej umowy kredytu, 

5. nie udzielania pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi, bez pisemnej zgody Banku 

(za wyjątkiem pełnomocnictw udzielanych pracownikom Kredytobiorcy). Do ustanowienia cesji praw z 
umów rachunków bankowych  lub innego ograniczenia w dysponowaniu rachunkami na rzecz innych 
podmiotów, wymagana jest zgoda Banku. 

6. nie podejmowania uchwał o obniżeniu kapitału zakładowego spółki, 

7. informowania Banku o wszelkich zdarzeniach powodujących zmiany własnościowe  

i kapitałowe u przedsiębiorcy, Bank zastrzega sobie prawo do oceny, czy wprowadzone zmiany lub 
zaistniałe zdarzenia nie powodują zwiększenia ryzyka braku spłaty kredytu, a w przypadku stwierdzenia 

wzrostu ryzyka, do wypowiedzenia kredytu w trybie określonym w § 14 ust.2 niniejszej umowy,  

8. nie dokonywania wypłat dywidendy w wysokości przewyższającej zysk netto za poprzedni rok obrotowy, 

10. prowadzenia działalności zgodnie z prawem i posiadania w całym okresie kredytowania wszelkich 
wymaganych koncesji, zezwoleń, licencji, zgód właściwych organów na wykonywanie działalności 

gospodarczej lub zaświadczeń o wpisach do rejestrów działalności regulowanej, a także innych 
dokumentów, jeśli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów, 

11. informowania Banku o zdarzeniach organizacyjnych i gospodarczych (w tym rozpoczętych 

postępowaniach sądowych i administracyjnych, w szczególności egzekucyjnych) mających istotny wpływ 
na sytuację prawną, finansową lub ekonomiczną Kredytobiorcy. Bank zastrzega sobie prawo do oceny, 
czy wprowadzone zmiany lub zaistniałe zdarzenia nie powodują zwiększenia ryzyka braku spłaty 

MBANK 

(dawniej BRE BANK) 

UMOWA KREDYTOWA NR 

06/048/10/D/LI 

o kredyt odnawialny w USD 
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kredytu, a w przypadku stwierdzenia wzrostu ryzyka, do wypowiedzenia kredytu w trybie określonym  w § 

14 ust.3 niniejszej umowy, 

12. informowania Banku o zmianie adresu lub pieczęci, numeru statystycznego lub innych cech 

zarejestrowanych w systemie informatycznym Banku, 

13. informowania Banku o zmianie osób pełniących funkcję:  członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej,  

innej osoby kierującej przedsiębiorstwem Kredytobiorcy, 

14. udzielania na każde żądanie Banku wyjaśnień i przedstawiania dokumentów dotyczących 

kredytowanego przedsięwzięcia oraz swojej sytuacji finansowej,  

15. zachowania ciągłości ubezpieczenia majątku Kredytobiorcy od kradzieży, ognia i innych zdarzeń 

losowych,  

16. właściwego prowadzenia księgowości i sprawozdawczości przedsiębiorstwa oraz przeprowadzania 

badania rocznego sprawozdania finansowego przez niezależnych rewidentów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, o ile takie badanie jest wymagane przez odpowiednie przepisy, 

17. natychmiastowego informowania Banku o zmianach dotyczących posiadanych rachunków bankowych, 

18. umożliwiania Bankowi dokonywania w swojej siedzibie badań w zakresie jego sytuacji finansowej 

mającej wpływ na terminową spłatę zadłużenia, w tym udostępniania ksiąg rachunkowych i innych 
dokumentów przedsiębiorstwa, 

prawidłowego wykonywania postanowień innych umów zawartych przez Kredytobiorcę z Bankiem. 

19. do przedkładania Bankowi  w każdym kwartale kalendarzowym informacji dotyczącej transakcji 
pochodnych, zawartych w innych bankach, na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy. 
20. traktowania zobowiązań wobec Banku, wynikających z niniejszej umowy, przynajmniej na równi (pari 

passu) z wszystkimi innymi obecnymi i przyszłymi zobowiązaniami z tytułu zadłużenia finansowego, z 
wyjątkiem zobowiązań, których wykonanie jest uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

  
  

1. Kredytobiorca zobowiązuje się do:   

        1) utrzymywania wpływów środków pieniężnych na rachunki bankowe Kredytobiorcy prowadzone 

przez Bank, z tytułu płatności od podmiotów trzecich (kontrahentów) wynikających ze sprzedaży produktów, 

towarów, materiałów i usług, na poziomie proporcjonalnym do udziału Banku w całkowitym finansowaniu 

Kredytobiorcy  - weryfikacja półroczna,  

       2) utrzymywania: 

a) wskaźnika wypłacalności po korekcie na poziomie nie niższym niż 25,00 %.  

Wskaźnik ten wyraża się wzorem: 

+ kapitał własny  

- { kwota korekty ogółem suma pozycji: 

 + wartości niematerialne i prawne 

 + należności długoterminowe od jednostek powiązanych od            udziałowców 

 + inwestycje długoterminowe w wartości niematerialne i prawne 

 + aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

 + długoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie związane z  remontami (aktywa) 

 + inne należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych od udziałowców 

  -  wartość firmy (pasywa)} 

---------------------------------------------------------------------- * 100 % 

 + aktywa razem  

 -  { kwota korekty ogółem suma pozycji : 

 + wartości niematerialne i prawne 

 + należności długoterminowe od jednostek powiązanych od     udziałowców 

 +  inwestycje długoterminowe w wartości niematerialne i prawne 

 + aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

 + długoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie związane z  remontami (aktywa) 

 + inne należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych od udziałowców }  

weryfikacja roczna,  

 

BZ WBK 

(dawniej KREDYT BANK) 

 

Umowa o kredyt obrotowy nr 

1095745PO24061100, 

 

Umowa o udzielenie linii na 

otwieranie akredytyw własnych 

z możliwością finansowania nr 

1095745PO06041200, 

 

Umowa o kredyt obrotowy nr 

1095745PO05041200 
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b) wskaźnika zadłużenia na poziomie nie większym niż 4,00.   

Wskaźnik ten wyraża się wzorem: 

całkowite zadłużenie finansowe (krótko i długoterminowe w tym: kredyty, leasing, pożyczki, obligacje) 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

zysk operacyjny+ amortyzacja 

 

Wskaźnik zadłużenia będzie weryfikowany w okresach rocznych. 

 

c) wskaźnika wypłaty z zysku na poziomie nie wyższym niż 0,00 %, do czasu debiutu na Giełdzie Papierów 

Wartościowych.  

weryfikacja roczna, 

 

3) realizacji transakcji walutowych lub zabezpieczających kursy za pośrednictwem Kredyt Banku S.A. na 

poziomie min. 12.000.000,00 złotych rocznie (weryfikacja w okresach rocznych), 

4) przedstawiania w Banku zestawienia posiadanych zobowiązań finansowych (przyznane linie i 

zaangażowanie dot. kredytów, gwarancji, faktoringu itp.) w okresach kwartalnych, 

5) przedkładania w Banku w okresach kwartalnych stanu należności na koniec danego kwartału oraz 

wysokości obrotu w okresach kwartalnych z Dłużnikami objętymi cesją wierzytelności, 

6) utrzymywania w całym okresie kredytowania wartości nominalnej istniejących wierzytelności wobec jego 

Dłużników scedowanych na rzecz Banku, na poziomie nie mniejszym niż 1.600.000,00 PLN (cesja 

niepotwierdzona) i min. 1.900.000,00 PLN (cesja potwierdzona) - weryfikacja kwartalna, 

7) utrzymywania stanu zapasów na poziomie minimalnym 18.000.000,00 złotych, 

8) przedstawiania w Banku zestawienia ewidencji stanu zapasów towarów w magazynie w Pianowie w 

okresach kwartalnych, 

9) poinformowania Banku o przebiegu sporu z firmą Lacoste w momencie, gdy zajdą zmiany w statusie 

sprawy. 

 

Kredytobiorca zobowiązuje się do: 

a) dostarczania do Banku: 

I) egzemplarza rocznego sprawozdania finansowego za dany rok obrachunkowy - w terminie tygodnia po jego 

zatwierdzeniu przez właściwy organ Klienta, przy czym nie później niż w terminie miesiąca od dnia w którym 

upływa ustawowy termin jego zatwierdzenia; 

II) w ciągu 10 dni od daty obowiązującej sprawozdawczości dokumentów odzwierciedlających sytuację 

ekonomiczno-finansową Klienta. 

b) nie zaciągania bez uprzedniej pisemnej zgody Banku kredytów ani pożyczek w innych bankach; 

c) nie zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w formie poręczeń, gwarancji lub obowiązku świadczenia za osobę 

trzecią na innej podstawie prawnej bez uprzedniej pisemnej zgody Banku; 

e) tego, że będzie kwartalnie przedkładał w Banku informację na temat należności od swoich spółek 

handlowych. Wystąpienie przeterminowań powyżej 60 dni będzie stanowić dla Banku sygnał ostrzegawczy. 

Klient będzie zobowiązany do przedstawienia informacji o powodzie wystąpienia przeterminowań. W 

przypadku dalszego finansowania rozbudowy sklepów należnościami handlowymi Bank będzie miał prawo 

wstrzymać kredytowanie; 

f) osiągnięcia w terminie do 31.12.2013, a następnie utrzymywania w całym okresie kredytowania  wskaźnika 

zadłużenia oprocentowanego w relacji do EBITDA, 

obliczanego w okresach półrocznych na podstawie sprawozdań finansowych, na poziomie nie 

przekraczającym 3,50 oraz nie niższym niż zero; przez zadłużenie oprocentowane rozumie się zadłużenie 

Klienta wynikające z zaciągniętych kredytów bankowych, umów leasingu oraz inne zobowiązania, które 

nakładają na Klienta obowiązek zapłaty odsetek; przez EBITDA rozumie się wynik finansowy netto 

powiększony o amortyzację, odsetki oraz podatki liczony na bazie rocznej - krocząco, każdorazowo na bazie 

wyników osiągniętych w ostatnich dwóch okresach półrocznych; 

ING BANK ŚLĄSKI 

Umowa Wieloproduktowa nr 

675/2009/00003134/00 
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g) tego, że w całym okresie obowiązywania Umowy minimalne wpływy na rachunek bankowy określony w § 1 

Umowy będą nie mniejsze niż 4,5 mln PLN; Bank będzie weryfikował wykonanie tego zobowiązania przez 

Klienta w okresach kwartalnych. W przypadku nie wywiązania się przez Klienta z powyższego warunku nastąpi 

podniesienie marży o 0,5 punktu procentowego. 

 

Dłużnik zobowiązuje się do: 

a) dostarczania do Banku: 

I)egzemplarza rocznego sprawozdania finansowego za dany rok obrachunkowy - w terminie tygodnia po jego 

zatwierdzeniu przez właściwy organ Dłużnika, przy czym nie później niż w terminie miesiąca od dnia, w którym 

upływa ustawowy termin jego zatwierdzenia; 

II) bilansu oraz RZiS lub F01 w terminie 30 dni od zakończenia kwartału 

b) tego, że w całym okresie finansowania minimalne wpływy na rachunek bankowy nr 97 1050 1403 1000 0022 

7761 3671 będą nie mniejsze niż 75% łącznej kwoty kredytów obrotowych udzielonych Dłużnikowi przez Bank; 

Bank będzie weryfikował wykonanie tego zobowiązania przez Dłużnika w okresach kwartalnych. W przypadku 

nie wywiązania się przez Dłużnika z powyższego warunku nastąpi podniesienie marży o 0,5 punktu 

procentowego. 

 

ING BANK ŚLĄSKI 

UMOWA WYKUPU 

WIERZYTELNOŚCI 

Nr 851/2012/00000458/00, 

 

UMOWA WYKUPU 

WIERZYTELNOŚCI 

Nr 851/2012/00000459/00 

 

 

18. Zobowiązania z tytułu leasingu 

18.1 Zestawienie zawartych umów leasingu: 

- według danych na dzień 31.12.2011: 

Finansujący Umowa Zabezpieczenie Początek  Koniec 
Wartość 

zobowiązania 

FORTIS LEASE POLSKA  22704F GRUNT PIANOWO 04-08-2008 13-03-2021 1 129 

FORTIS LEASE POLSKA 22705O BUDYNEK PIANOWO 04-08-2008 13-03-2021 17 068 

RAIFFEISEN LEASING POLSKA 

SP. Z O.O 
M2259Q PRZEDMIOT LEASINGU-MEBLE CIESZYN 18-03-2009 17-03-2012 3 

RAIFFEISEN LEASING POLSKA 

SP. Z O.O 
 LR7595 PRZEDMIOT LEASINGU-MEBLE 18-12-2008 17-12-2011 1 

VOLKSVAGEN LEASING 

POLSKA SP. Z O.O. 

3282373-

0910-01792 

PRZEDMIOT LEASINGU-SAMOCHÓD SKODA 

FABIA FL 
30-07-2010 30-06-2013 13 

RAIFFEISEN LEASING POLSKA 

SP. Z O.O 
NG258C TARNÓW 13-10-2010 31-10-2013 50 

RAIFFEISEN LEASING POLSKA 

SP. Z O.O 
NJ2127 MEBLE W66 BIELSKO BIAŁA 19-11-2010 30-11-2012 9 

RAIFFEISEN LEASING POLSKA 

SP. Z O.O 
NJ2138 MEBLE C63 SZCZECIN 19-11-2010 30-11-2012 10 

RAIFFEISEN LEASING POLSKA 

SP. Z O.O 
NJ2149 MEBLE W61 POZNAŃ MALTA 19-11-2010 30-11-2012 9 

RAIFFEISEN LEASING POLSKA 

SP. Z O.O 
NJ215A MEBLE W53 BYDGOSZCZ RONDO 19-11-2010 30-11-2012 6 

RAIFFEISEN LEASING POLSKA 

SP. Z O.O 
NJ216B MEBLE C57 CZĘSTOCHOWA AUCHAN 19-11-2010 30-11-2012 6 

RAIFFEISEN LEASING POLSKA NJ217C MEBLE X08 LUBIŃ 19-11-2010 30-11-2012 5 
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SP. Z O.O 

RAIFFEISEN LEASING POLSKA 

SP. Z O.O 
NJ218D MEBLE X03 KŁODZKO TWIERDZA 19-11-2010 30-11-2012 6 

RAIFFEISEN LEASING POLSKA 

SP. Z O.O 
NJ219E MEBLE C64 LUBIN CUPRUM ARENA 19-11-2010 30-11-2012 5 

RAIFFEISEN LEASING POLSKA 

SP. Z O.O 
NJ2204 MEBLE W55 LEGNICA 19-11-2010 30-11-2012 7 

RAIFFEISEN LEASING POLSKA 

SP. Z O.O 
NJ2215 MEBLE W56 KŁODZKO TWIERDZA 19-11-2010 30-11-2012 7 

RAIFFEISEN LEASING POLSKA 

SP. Z O.O 
NJ2226 MEBLE C65 IŁAWA 19-11-2010 30-11-2012 5 

RAIFFEISEN LEASING POLSKA 

SP. Z O.O 
NJ2237 MEBLE W60 GDAŃSK MORENA 19-11-2010 30-11-2012 9 

RAIFFEISEN LEASING POLSKA 

SP. Z O.O 
NJ2248 MEBLE X04 GDAŃSK PRZYMORZE 19-11-2010 30-11-2012 7 

RAIFFEISEN LEASING POLSKA 

SP. Z O.O 
NJ2259 MEBLE W69 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 19-11-2010 30-11-2012 12 

RAIFFEISEN LEASING POLSKA 

SP. Z O.O 
NJ226A MEBLE W75 PŁOCK MAZOVIA 19-11-2010 30-11-2012 17 

RAIFFEISEN LEASING POLSKA 

SP. Z O.O 
NJ227B MEBLE W62 GDAŃSK FASHION 19-11-2010 30-11-2012 9 

RAIFFEISEN LEASING POLSKA 

SP. Z O.O 
NJ228C MEBLE W59 GDAŃSK PRZYMORZE 19-11-2010 30-11-2012 7 

RAIFFEISEN LEASING POLSKA 

SP. Z O.O 
NJ229D MEBLE W74 ZGORZELEC PLAZA 19-11-2010 30-11-2012 13 

RAIFFEISEN LEASING POLSKA 

SP. Z O.O 
NJ2303 MEBLE W71 NOWY SĄCZ 19-11-2010 30-11-2012 15 

RAIFFEISEN LEASING POLSKA 

SP. Z O.O 
NJ2314 MEBLE W70 WŁOCŁAWEK 19-11-2010 30-11-2012 13 

RAIFFEISEN LEASING POLSKA 

SP. Z O.O 
NJ2325 MEBLE W68 CZĘSTOCHOWA JURAJSKA 19-11-2010 30-11-2012 11 

RAIFFEISEN LEASING POLSKA 

SP. Z O.O 
NJ2336 MEBLE X02 WROCŁAW RENOMA 19-11-2010 30-11-2012 13 

RAIFFEISEN LEASING POLSKA 

SP. Z O.O 
NJ2347 MEBLE C67 LUBIN OLIMP 19-11-2010 30-11-2012 12 

RAIFFEISEN LEASING POLSKA 

SP. Z O.O 
NJ2358 MEBLE X07 LEGNICA 19-11-2010 30-11-2012 6 

RAIFFEISEN LEASING POLSKA 

SP. Z O.O 
NJ2369 MEBLE W54 BIAŁYSTOK 19-11-2010 30-11-2012 8 

RAIFFEISEN LEASING POLSKA 

SP. Z O.O 
NJ237A MEBLE W58 OPOLE 19-11-2010 30-11-2012 7 

RAIFFEISEN LEASING POLSKA 

SP. Z O.O 
P7350G MEBLE LESZNO T78 26-05-2011 26-04-2014 29 

RAIFFEISEN LEASING POLSKA 

SP. Z O.O 
N8605Q PRZEDMIOT LEASINGU-MEBLE SUWAŁKI W76 01-06-2010 31-05-2013 22 
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MILLENIUM LEASING K147389 REGAŁY PALETOWE 28-09-2011 28-08-2014 43 

MILLENIUM LEASING K147391 SYSTEM DO ODZYSKIWANIA DANYCH 28-09-2011 28-08-2014 79 

MILLENIUM LEASING K147379 WÓZEK WIDŁOWY 24-11-2011 20-11-2014 40 

RAIFFEISEN LEASING POLSKA 

SP. Z O.O 11/009015 
MEBLE KIELCE G82 30-11-2011 30-10-2014 45 

RAIFFEISEN LEASING POLSKA 

SP. Z O.O 11/009016 
MEBLE OSTRÓW WLKP. G81 30-11-2011 30-10-2014 40 

MILLENIUM LEASING K150391 OPEL ASTRA III 21-12-2011 15-12-2014 25 

RAIFFEISEN LEASING POLSKA 

SP. Z O.O M9058G 
CHEVROLET LACETTI 1,4 31-08-2009 31-07-2012 7 

 

- według danych na dzień 31.12.2012: 

Finansujący Umowa Zabezpieczenie Początek  Koniec 
Wartość 

zobowiązania 

FORTIS LEASE POLSKA 22704F GRUNT PIANOWO 04-08-2008 13-03-2021 948 

FORTIS LEASE POLSKA 22705O BUDYNEK PIANOWO 04-08-2008 13-03-2021 15 059 

VOLKSVAGEN LEASING 

POLSKA SP. Z O.O. 

3282373-

0910-01792 
SAMOCHÓD SKODA FABIA FL 30-07-2010 30-06-2013 4 

RAIFFEISEN LEASING POLSKA 

SP. Z O.O 
NG258C MEBLE TARNÓW 13-10-2010 31-10-2013 25 

RAIFFEISEN LEASING POLSKA 

SP. Z O.O 
P7350G MEBLE LESZNO T78 26-05-2011 26-04-2014 18 

RAIFFEISEN LEASING POLSKA 

SP. Z O.O 
N8605Q MEBLE SUWAŁKI W76 01-06-2010 31-05-2013 8 

MILLENIUM LEASING K147389 REGAŁY PALETOWE 28-09-2011 28-08-2014 29 

MILLENIUM LEASING K147391 SYSTEM DO ODZYSKIWANIA DANYCH 28-09-2011 28-08-2014 53 

MILLENIUM LEASING K147379 WÓZEK WIDŁOWY 24-11-2011 20-11-2014 31 

RAIFFEISEN LEASING POLSKA 

SP. Z O.O 11/009015 
MEBLE KIELCE G82 30-11-2011 30-10-2014 32 

RAIFFEISEN LEASING POLSKA 

SP. Z O.O 11/009016 
MEBLE OSTRÓW WLKP. G81 30-11-2011 30-10-2014 28 

MILLENIUM LEASING K150944 SAMOCHÓD OPEL ASTRA III 12-01-2012 10-12-2014 19 

MILLENIUM LEASING K155516 MEBLE GORZÓW G84 15-05-2012 14-05-2015 36 

MILLENIUM LEASING K150391 SAMOCHÓD OPEL ASTRA III 21-12-2011 15-12-2014 18 

MILLENIUM LEASING K159986 SERWER 12-10-2012 12-09-2015 87 

MILLENIUM LEASING K160668 SAMOCHÓD SKODA OCTAVIA II COMBI 25-10-2012 24-09-2015 26 
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- według danych na dzień 31.12.2013: 

Finansujący Umowa Zabezpieczenie Początek  Koniec 
Wartość 

zobowiązania 

FORTIS LEASE POLSKA 

(FINANSOWY) 
22704F GRUNT PIANOWO 04-08-2008 13-03-2021 841 

FORTIS LEASE POLSKA 22705O BUDYNEK PIANOWO 04-08-2008 13-03-2021 14 183 

RAIFFEISEN LEASING 

(OPERACYJNY) POLSKA SP. Z 

O.O 

NG258C TARNÓW 13-10-2010 31-10-2013 0 

RAIFFEISEN LEASING 

(OPERACYJNY) POLSKA SP. Z 

O.O 

P7350G MEBLE LESZNO T78 26-05-2011 26-04-2014 6 

MILLENIUM LEASING 

(OPERACYJNY) 
K147389 REGAŁY PALETOWE 28-09-2011 28-08-2014 13 

MILLENIUM LEASING 

(OPERACYJNY) 
K147391 SYSTEM DO ODZYSKIWANIA DANYCH 28-09-2011 28-08-2014 25 

MILLENIUM LEASING 

(OPERACYJNY) 
K147379 WÓZEK WIDŁOWY 24-11-2011 20-11-2014 20 

RAIFFEISEN LEASING 

(OPERACYJNY) POLSKA SP. Z 

O.O 

11/009015 MEBLE KIELCE G82 30-11-2011 30-10-2014 16 

RAIFFEISEN LEASING 

(OPERACYJNY) POLSKA SP. Z 

O.O 

11/009016 MEBLE OSTRÓW WLKP. G81 30-11-2011 30-10-2014 14 

MILLENIUM LEASING 

(OPERACYJNY) 
K150944 OPEL ASTRA III 12-01-2012 10-12-2014 10 

MILLENIUM LEASING 

(OPERACYJNY) 
K155516 MEBLE GORZÓW G84 15-05-2012 14-05-2015 21 

MILLENIUM LEASING 

(OPERACYJNY) 
K150391 OPEL ASTRA III 21-12-2011 15-12-2014 9 

MILLENIUM LEASING 

(OPERACYJNY) 
K159986 SERWER 12-10-2012 12-09-2015 58 

MILLENIUM LEASING 

(OPERACYJNY) 
K160668 SKODA OCTAVIA II COMBI 25-10-2012 24-09-2015 17 

 BRE LEASING 
CDRL/PO/15

2305/2013 

FIAT DUCATO MAXI 2.3 130 KM MULTIJET 

FURGON 2013 
22-03-2013 22-02-2018 53 

MILLENIUM LEASING 

(OPERACYJNY) 
K164471 KOLEKTORY 12 SZT 03-04-2013 01-10-2015 31 

MILLENIUM LEASING 

(OPERACYJNY) 
K165235 MEBLE C16 02-04-2013 02-03-2016 33 

MILLENIUM LEASING 

(OPERACYJNY) 
K170587 MEBLE I25 08-08-2013 08-07-2016 33 

MILLENIUM LEASING 

(OPERACYJNY) 
K168985 MEBLE C25 28-06-2013 28-05-2016 31 

 BRE LEASING (OPERACYJNY) 
CDRL/PO/16

1224/2013 
MEBLE C20 08-10-2013 16-09-2016 54 
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 BRE LEASING (OPERACYJNY) 
CDRL/PO/16

3505/2013 
MACIERZ EQUALLOGIC PS6100X SAS10 20-11-2013 31-10-2016 100 

 BRE LEASING (OPERACYJNY) 
CDRL/PO/16

3506/2013 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY FOGO  20-11-2013 31-10-2016 50 

MLeasing 
CDRL/PO/16

5391/2013 
SKODA FABIA II HATCHBACKACTIVE 1.2 16-12-2013 01-11-2016 23 

 

Podana wartość zobowiązania jest wartością rat leasingowych do spłaty do końca umów leasingu i nie zawiera przyszłych odsetek 
leasingowych (kosztów finansowych) przedstawionych w punkcie 18.2. 

Przyszłe zobowiązania z tytułu umów najmu powierzchni sklepowych w centrach handlowych wykorzystywanych do prowadzenia 

sieci salonów firmowych w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego są oszacowane na 7.713 tys. PLN. Ze względu na fakt, że 

umowy zawierają również klauzule waloryzacyjne łączące wartość czynszu ze statystycznymi wskaźnikami wzrostu cen wartość 

kosztów w latach następnych może być waloryzowana. Lokalizacja, okres trwania umowy oraz wartość wynikająca z minimalnych 

oraz warunkowych opłat czynszowych za najem lokali handlowych szczegółowo przedstawiono w  tabeli w punkcie 6.2. Umowy 
najmu ze względu na swoją lokalizację nie dają możliwości zakupu przedmiotu najmu. 

18.2 Zobowiązania z tytułu umów leasingu 

Pozostające do spłaty przyszłe minimalne opłaty leasingowe według stanu na dzień bilansowy wynoszą: 

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU FINANSOWEGO 

  

Opłaty z tytułu umów leasingu finansowego płatne w okresie: 

do 1 roku od 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat razem 

Stan na 31.12.2013 

Przyszłe minimalne opłaty leasingowe 1 639 5 346 10 319 17 304 

Koszty finansowe (-) -326 -1 145 -193 -1 663 

Wartość bieżąca przyszłych minimalnych opłat 

leasingowych 
1 314 4 201 10 127 15 642 

Stan na 31.12.2012 

Przyszłe minimalne opłaty leasingowe 1 533 5 259 11 595 18 387 

Koszty finansowe (-) -343 -1 250 -374 -1 966 

Wartość bieżąca przyszłych minimalnych opłat 

leasingowych 
1 190 4 009 11 221 16 421 

Stan na 31.12.2011 

Przyszłe minimalne opłaty leasingowe 1 858 10 334 10 991 23 183 

Koszty finansowe (-) -416 -1 880 -2 058 -4 354 

Wartość bieżąca przyszłych minimalnych opłat 

leasingowych 
1 443 8 454 8 933 18 829 
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19. Rozliczenia międzyokresowe 

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW [tys. zł] 

Wyszczególnienie 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Długoterminowe 142 156 0 

 - dotacje 142 156 0 

Krótkoterminowe 128 103 128 

 - dotacje 14 18 55 

- pozostałe 114 85 73 

Rezerwy razem 269 258 128 

Grupa Kapitałowa uzyskała od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Powiatowego Urzędu Pracy w 

Kościanie, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  dotacje na sfinansowanie zakupu środków trwałych , na działania 

promocyjne oraz dofinansowanie z centrum handlowego na wykończenie przejętego lokalu. Korzyść z tytułu dotacji ujmowana jest 

przez okres amortyzacji środków trwałych zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości. W 2013 roku Grupa ujęła z tego tytułu 

pozostałe przychody operacyjne w kwocie 16 tys. PLN (rok 2012: 126 tys. PLN, 2011 rok: 151 tys. PLN). Na dzień bilansowy nie 
istnieją żadne niespełnione warunki, które mogłyby przyczynić się do konieczności zwrotu uzyskanej dotacji. 

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW [tys. zł] 

Długoterminowe 

Tytuł 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Ubezpieczenia majątkowe 6 0 0 

Opłata administracyjna w leasingu 29 35 41 

Inne   14 10 9 

Razem 49 45 50 

Krótkoterminowe 

Tytuł 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Opłata administracyjna leasingowa 5 6 6 

Opłacony z góry (za następny rok) prenumerata czasopism i innych publikacji 0 2 0 

Koszty okresów następnych 315 192 243 

Ubezpieczenia majątkowe 82 79 67 

Dostępy do portali internetowych, domeny, gwarancje serwerowe 10 41 43 

Inne   42 27 96 

Razem 455 348 455 

20. Przychody i koszty operacyjne 

20.1 Przychody ze sprzedaży 

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 

Struktura przychodów ze sprzedaży 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Sprzedaż produktów 0 0 0 

Sprzedaż usług 580 490 183 

Sprzedaż towarów 147 986 114 925 119 592 

Sprzedaż materiałów 153 26 9 

Przychody ogółem 148 719 115 441 119 784 
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20.2 Koszty według rodzaju 

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ [tys. zł] 

Wyszczególnienie 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Amortyzacja 2 512 2 751 2 180 

Zużycie materiałów i energii 2 094 1 855 1 734 

Usługi obce 37 943 30 654 32 692 

Podatki i opłaty 170 181 319 

Wynagrodzenia 13 989 12 738 9 093 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 781 2 691 1 263 

Pozostałe koszty rodzajowe 819 613 838 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 78 567 59 158 63 833 

Razem 138 876 110 642 111 953 

20.3 Pozostałe przychody operacyjne 

POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE 

Pozostałe przychody operacyjne 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 9 21 668 

Dotacje 16 126 151 

Inne przychody operacyjne: 1 288 1 110 1 507 

 - otrzymane odszkodowania  8 8 104 

 - dofinansowanie do środków trwałych 0 0 0 

 - rozwiązanie odpisu aktualizującego zapasy 100 27 486 

 - wynajem 26 14 243 

 - różnice inwentaryzacyjne 269 373 128 

 - z tytułu refaktury 505 290 230 

 - inne przychody 380 398 316 

Razem 1 313 1 257 2 326 

20.4 Pozostałe koszty operacyjne 

POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE 

Pozostałe koszty operacyjne 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 402 216 0 

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych* 2 125 130 248 

 - odpisy aktualizujące należności 2 125 130 248 

 - odpisy aktualizujące zapasy 0 0 0 

Inne koszty operacyjne: 966 1 161 2 434 

 - darowizny 18 2 32 

 - różnice inwentaryzacyjne 532 398 236 

 - z tytułu refaktur 362 480 211 
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 - koszt dotyczący otrzymanych odszkodowań 8 10 85 

 - korekta wartości firmy - test na utratę wartości 0 0 1 421 

 - pozostałe 47 272 449 

Razem 3 493 1 508 2 681 

21. Przychody i koszty finansowe 

21.1 Przychody finansowe 

PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE 

Przychody finansowe 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 

Odsetki: 21 17 8 

  - odsetki bankowe 18 6 7 

  - odsetki od kontrahentów 3 11 1 

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 211 

Inne przychody finansowe 21 3 273 492 

 - nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi 0 2 949 0 

 - zysk ze zbycia inwestycji 0 247 488 

 - pozostałe   21 78 5 

Razem 43 3 290 712 

Grupa nie posiada aktywów oraz zobowiązań finansowych z kategorii wyznaczonych przy początkowym ujęciu jako wyceniane w 

wartości godziwej przez wynik finansowy. Wykazane zyski oraz straty z wyceny oraz realizacji instrumentów finansowych 

wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat odnoszą się w całości do instrumentów finansowych 
przeznaczonych do obrotu.  

21.2 Koszty finansowe 

PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE 

Koszty finansowe 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Odsetki: 2 004 2 578 1 426 

 - z tytułu kredytów 565 706 580 

 - z tytułu leasingu finansowego   324 382 388 

 - z tytułu obligacji   837 1 006 232 

 - z tytułu faktoringu 228 311 157 

 - pozostałe odsetki 51 173 69 

Strata ze zbycia inwestycji 66 2 0 

Aktualizacja wartości inwestycji 678 0 0 

Inne koszty finansowe 718 92 5 668 

 - nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi 687 0 5 652 

 - pozostałe   31 92 16 

Razem 3 466 2 672 7 094 
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Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących działalności operacyjnej ujmowane są przez Grupę Kapitałową jako pozostałe 
koszty operacyjne (patrz nota nr 20.4). 

22. Podatek dochodowy 

PODATEK DOCHODOWY 

  od 01.01 do 31.12.2013 od 01.01 do 31.12.2012 od 01.01 do 31.12.2011 

Podatek bieżący:       

Rozliczenie podatku za okres sprawozdawczy 1 564 1 009 1 475 

Korekty obciążenia podatkowego za poprzednie okresy 0 0 0 

Podatek bieżący 1 564 1 009 1 475 

Podatek odroczony:       

Powstanie i odwrócenie różnic przejściowych -358 495 -660 

Różnice kursowe z przeliczenia 0 0 0 

Rozliczenie niewykorzystanych strat podatkowych 0 0 0 

Podatek odroczony -358 495 -660 

Podatek dochodowy razem 1 206 1 503 815 

 

Uzgodnienie podatku dochodowego obliczonego stawką 19 % od wyniku przed opodatkowaniem z podatkiem dochodowym 
wykazanym w skonsolidowanym rachunku zysków i strat przedstawia się następująco: 

 

UZGODNIENIE PODATKU DOCHODOWEGO OD WYNIKU PRZED OPODATKOWANIEM Z UJĘTYM PODATKIEM DOCHODOWYM 

  od 01.01 do 31.12.2013 od 01.01 do 31.12.2012 od 01.01 do 31.12.2011 

Wynik przed opodatkowaniem 4 239 5 167 1 093 

Stawka podatku stosowana przez Spółkę dominującą 19% 19% 19% 

Podatek dochodowy wg stawki krajowej Spółki dominującej  805 982 208 

Uzgodnienie podatku dochodowego z tytułu:       

Stosowania innej stawki podatkowej w spółkach Grupy (+/-)  0 0 0 

Przychodów nie podlegających opodatkowaniu (-) -3 -24 -41 

Przychody włączone do opodatkowania (+)   100 402 

Kosztów trwale nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów (+) 38 -52  0 

Koszty włączone do opodatkowania (-) 1 17  0 

Nierozpoznanego aktywa na podatek odroczony od ujemnych różnic 

przejściowych (+) 
79  0 12 

Nierozpoznanego aktywa na podatek odroczony od strat podatkowych (+) 286 479 235 

Korekty obciążenia podatkowego za poprzednie okresy (+/-)  0 0  0  

Podatek dochodowy 1 206 1 503 815 

Zastosowana średnia stawka podatkowa 28% 29% 75% 

 

Stawki podatkowe stosowane przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej kształtowały się na poziomie 19%. 

 

Podatek odroczony od innych całkowitych dochodów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie wystąpił. 
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23. Zysk na akcję i wypłacone dywidendy 

23.1 Zysk na akcję 

Zysk na akcję liczony jest według formuły zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego podzielony przez średnią 
ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w danym okresie. 

 

Przy wyliczeniu zarówno podstawowego jak i rozwodnionego zysku (straty) na akcję Grupa stosuje w liczniku kwotę zysku (straty) 
netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego tzn. nie występuje efekt rozwadniający wpływający na kwotę zysku 
(straty). 

W Grupie nie występują opcje zamienne na akcje, w związku z czym podstawowy zysk na akcje równy jest wartości rozwodnionego 
zysku na akcję.  

 

Kalkulację podstawowego oraz rozwodnionego zysku (straty) na akcję wraz z uzgodnieniem średniej ważonej rozwodnionej liczby 
akcji przedstawiono poniżej.  

 

ZYSK NA AKCJĘ - WARTOŚĆ AKCJI 

Zysk na akcję i rozwodniony zysk na akcję 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru       

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 5 054 000  5 054 000  5 009 091  

Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje       

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 5 054 000  5 054 000  5 009 091  

Działalność kontynuowana       

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej [tys. PLN] 3 034 3 664 278 

    
 

  

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 0.60  0.72  0.06  

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 0.60  0.72  0.06  

Działalność zaniechana       

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej -    -    -    

    
 

  

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) -    -    -    

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) -    -    -    

Działalność kontynuowana i zaniechana       

Zysk (strata) netto [tys. PLN] 3 034 3 664 278 

    
 

  

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 0.60  0.72  0.06  

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 0.60  0.72  0.06  

23.2 Dywidendy 

DYWIDENDY [tys. zł] 

Dywidendy 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Kwoty wypłacone w trakcie roku właścicielom spółki: 0 0 3 600 

Kwoty proponowane do wypłaty 0 0 3 600 



Część III – Część Rejestracyjna Prospekt emisyjny CDRL S.A. 

 176 

Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 01 lipca  2011 roku, Spółka dominująca wypłaciła dywidendę udziałowcom z 
kapitału zapasowego Spółki w kwocie 3.000 tys. PLN, co w przeliczeniu na jeden udział wynosi 1,25 tys. PLN. Na dzień wypłaty 
dywidendy z kapitału zapasowego Spółka dominująca była spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której kapitał podstawowy 
składał się z 2400 udziałów.  

Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 19 kwietnia 2011 roku Spółka dominująca wypłaciła dywidendę Wspó lnikom w 
wysokości 600 tys. PLN z zysku za rok 2010, co w przeliczeniu na jeden udział wynosi 0,25 tys. PLN. 

 

W okresie listopad 2011 – listopad 2014 Zarząd Spółki dominującej ze względu na ograniczenie wynikające z warunków emisji 
obligacji nie podjął i do dnia sporządzenia sprawozdania nie podejmie uchwały co do wypłaty dywidendy z zysku Spółki dominującej 
za 2013 rok.  

24. Przepływy pieniężne 

Grupa Kapitałowa dla celów sporządzenia skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych klasyfikuje środki pieniężne w 
sposób przyjęty do prezentacji w bilansie (patrz nota nr 12). Wpływ na różnicę w wartości środków pieniężnych wykazanych w 
bilansie oraz rachunku przepływów mają: 

 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w bilansie 3 234 3 269 4 643 

Korekty:       

Różnice kursowe z wyceny bilansowej środków pieniężnych w walucie 1 11 25 

Niezrealizowane odsetki od środków pieniężnych (-)  0  0  0 

Inne  0  0  0 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w CF 3 233 3 258 4 618 

25. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Podmioty powiązane z Grupą Kapitałową obejmują kluczowy personel kierowniczy, jednostki stowarzyszone, jednostki zależne 

wyłączone z obowiązku konsolidacji oraz pozostałe podmioty powiązane, do których Grupa zalicza podmioty kontrolowane przez 

właścicieli Spółki dominującej. Transakcje z jednostkami zależnymi oraz kluczowym personelem zostały opisane w punkcie 19. 
Prospektu. Do najważniejszych pozostałych podmiotów powiązanych Grupa zalicza:  

PODMIOTY POWIĄZANE 

Nazwa 
Miejsce siedziby 

spółki 

Procent 

posiadanych 

udziałów 

Procent 

posiadanych 

głosów 

Metoda konsolidacji okres powiązania 

Qwert 43 sp. z o.o. Warszawa 0 0 brak 
01.01.2009-

25.10.2010 

Marek Dworczak Kościan 0 0 brak 2011-2013 

Tomasz Przybyła Kościan 0 0 brak 2011-2013 

CDRL Trade SRO 
Czechy - Havirov 

Podlesi 
0 0 brak 

16.02.2009-

03.03.2011 

Coccodrillo Concepts sp. z o.o. Pianowo 0 0 brak 
06.05.2009-

28.02.2010 

WWW s.c. Marek Dworczak, Tomasz 

Przybyła 
Kościan 0 0 brak 2011-2013 

CTM s.c. Marek Dworczak, Tomasz 

Przybyła 
Pianowo 0 0 brak 2011-2013 

Coccodrillo GMBH Niemcy - Oldenburg 0 0 brak 01.01.2009-
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15.12.2010 

Barbara Dworczak Kościan 0 0 brak 2011-2013 

Kancelaria Radcy Prawnego Barbara 

Dworczak 
Kościan 0 0 brak 2011-2013 

Edyta Kaczmarek-Przybyła Kościan 0 0 brak 2011-2013 

 

W 2013 roku Grupa dokonała zakupu od podmiotów powiązanych na kwotę 195,6 tys. PLN (2012 rok: 45,6 tys. PLN, 2011 rok: 45,6 
tys. PLN). Saldo zobowiązań z tego tytułu wynosiło na 31.12.2013 4,7 tys. PLN  (31.12.2012: 4,7 tys. PLN, 31.12.2011: 0 tys. PLN). 

 

W 2013 roku Grupa dokonała sprzedaży do podmiotów powiązanych na kwotę 25,6 tys. PLN (2012 rok: 22,3 tys. PLN, 2011 rok: 
2.596,3 tys. PLN). Saldo należności z tego tytułu wynosiło na 31.12.2013: 5,3 tys. PLN (2012 rok: 6 tys. PLN, 2011 rok: 1.068 ,6 tys. 
PLN). 

W poniższej tabeli przedstawiono wartości transakcji oraz należności i zobowiązań z podmiotami powiązanymi z Grupą Kapitałową 
za lata 2011-2013. 

Podmioty powiązane 
Sprzedaż na rzecz 

podmiotów 
powiązanych 

Zakupy od 
podmiotów 

powiązanych 

Należności od 
podmiotów 

powiązanych 

Zobowiązania 
wobec podmiotów 

powiązanych 

Przychody 
finansowe 
(odsetki) 

Koszty finansowe 
(odsetki) 

31.12.2011 

WWW s.c. Marek Dworczak, 
Tomasz Przybyła 

2 006 0 11 0 0 0 

Kancelaria Radcy Prawnego 
Barbara Dworczak 

60 46 0 0 0 0 

Tomasz Przybyła 102 0 0 0 0 0 

Edyta Kaczmarek-Przybyła 121 0 0 0 0 0 

Marek Dworczak 2 0 0 0 0 0 

CTM Evolution s.c. Marek 
Dworczak, Tomasz Przybyła 

3 0 2 0 0 0 

CDRL Trade SRO 302 0 1 056 0 0 0 

Razem 2 596 46 1 069 0 0 0 

31.12.2012 

WWW s.c. Marek Dworczak, 

Tomasz Przybyła 
6 0 2 0 0 0 

CTM Evolution s.c. Marek 
Dworczak, Tomasz Przybyła 

6 0 2 0 0 0 

Kancelaria Radcy Prawnego 
Barbara Dworczak 

1 46 0 5 0 0 

Marek Dworczak 4 0 1 0 0 0 

Edyta Kaczmarek-Przybyła 3 0 0 0 0 0 

Vivo Kids sp. z o.o. (dawniej 

TM Lease sp. z o.o.) 
1 0 1 0 0 0 

Razem 22 46 6 5 0 0 

31.12.2013 
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WWW s.c. Marek Dworczak, 
Tomasz Przybyła 

6 0 1 0 0 0 

CTM Evolution s.c. Marek 
Dworczak, Tomasz Przybyła 

6 0 1 0 0 0 

Kancelaria Radcy Prawnego 

Barbara Dworczak 
5 46 0 5 0 0 

Marek Dworczak 4 75 0 0 0 0 

Tomasz Przybyła 0 75 0 0 0 0 

Edyta Kaczmarek-Przybyła 3 0 0 0 0 0 

Vivo Kids sp. z o.o. (dawniej 
TM Lease sp. z o.o.) 

3 0 2 0 0 0 

Razem 26 196 5 5 0 0 

 
Żona Pana Marka Dworczaka - Prezesa Zarządu spółki dominującej, Pani Barbara Dworczak prowadząca działalność pod nazwą 
Kancelaria Radcy Prawnego Barbara Dworczak, świadczyła na rzecz CDRL S.A. usługi doradztwa prawnego. Łączne 
wynagrodzenie z tego tytułu w 2013 roku wyniosło 45,6 tys. zł netto (2012: 45,6 tys. zł netto, 2011: 45,6 tys. zł netto). 
Jednocześnie CDRL S.A. refakturowała Kancelarii Pani Barbary Dworczak koszty usług telefonicznych. Łączna wysokość, jaką 
otrzymał Emitent z tytułu refaktur w 2013 roku wyniosła 4,9 tys. zł netto (2012: 1,4 tys. zł netto, 2011: 7,7 tys. zł netto). W roku 2011 
CDRL S.A. sprzedała samochód osobowy Kancelarii Pani Barbary Dworczak i otrzymała z tego tytułu 52,6 tys. zł.   

 
CDRL S.A. wynajmuje biuro spółce CTM s. c. Marek Dworczak, Tomasz Przybyła, której wspólnikami są Pan Marek Dworczak – 
Prezes Zarządu CDRL S.A. oraz Pan Tomasz Przybyła – Wiceprezes Zarządu CDRL S.A. Łączna wysokość jaką otrzymała spółka z 
tytułu najmu biura wyniosła w 2013 roku 6 tys. zł netto (2012: 6 tys. zł netto, 2011: 2,8 tys. zł) . CDRL S.A.  wniosła aportem w roku 
2011 grunt o wartości 155.000, 00 zł do spółki CTM s.c. Marek Dworczak, Tomasz Przybyła. W roku 2012 Emitent wystąpił ze spółki 
CTM s.c. W wyniku transakcji otrzymał zwrot pieniężny wniesionego wkładu. 
 
CDRL S.A. wynajmuje biuro spółce WWW s. c. Marek Dworczak, Tomasz Przybyła, której wspólnikami są Pan Marek Dworczak – 
Prezes Zarządu CDRL S.A. oraz Pan Tomasz Przybyła – Wiceprezes Zarządu CDRL S.A. Łączna wysokość, jaką otrzymała spółka 
z tytułu najmu biura wyniosła w 2013 roku 6 tys. zł netto (2012: 6 tys. zł netto, 2011: 6 tys. zł netto). W roku 2011 CDRL S.A. 
sprzedała spółce WWW s.c. Marek Dworczak, Tomasz Przybyła grunt i otrzymała z tego tytułu 2.000 tys. zł netto. 

 

CDRL S.A. refakturowała Edycie Kaczmarek-Przybyle – żonie Pana Tomasza Przybyły – Wiceprezesa Zarządu koszty usług 
telefonicznych. Łączna wysokość, jaką otrzymała spółka z tytułu refaktur wyniosła w 2013 roku 2,6 tys. zł netto (2012: 3,3 tys. zł 
netto, 2011: 1,3 tys. zł netto). W roku 2011 CDRL S.A. sprzedała samochody osobowe Pani Edycie Kaczmarek-Przybyle i otrzymała 
z tego tytułu 120 tys. zł netto. 

 

CDRL S.A. refakturowała Panu Markowi Dworczakowi – Prezesowi Zarządu koszty usług telefonicznych. Łączna wysokość, jaką 
otrzymała spółka z tytułu refaktur wyniosła w 2013 roku 3,5 tys. zł netto (2012: 4,5 tys. zł netto, 2011: 2,4 tys. zł netto).  W maju 2013 
roku Pan Marek Dworczak sprzedał spółce CDRL S.A. udziały w spółce Vivo Kids sp. z o.o. i otrzymał z tego tytułu 75.000,00 zł. 

 

CDRL S.A. sprzedała samochód osobowy Panu Tomaszowi Przybyle – Wiceprezesowi Zarządu i otrzymała wynagrodzenie w 
wysokości 101,5 tys. zł netto. W maju 2013 roku Pan Tomasz Przybyła sprzedał spółce CDRL S.A. udziały w spółce Vivo Kids sp. z 
o.o. i otrzymał z tego tytułu 75.000,00 zł. 

 

CDRL S.A. wynajmuje biuro spółce Vivo Kids sp. z o.o., której wspólnikami byli Pan Marek Dworczak – Prezes Zarządu CDRL S.A. 
oraz Pan Tomasz Przybyła – Wiceprezes Zarządu CDRL S.A. Łączna wysokość jaką otrzymała spółka dominująca z tytułu najmu 
biura w 2013 roku wyniosła 2,5 tys. zł netto (2012: 1 tys. zł netto).  

 

CDRL S.A. sprzedawała towary, wynajmowała samochód oraz sprzedawała meble spółce CDRL Trade SRO z Czech, w  której 
Zarząd stanowił Pan Tomasz Przybyła – Wiceprezes Zarządu CDRL S.A. Łączna wartość, jaką otrzymał Emitent w roku 2011 z 
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tytułu sprzedaży towarów wyniosła 298,6 tys. zł netto, z tytułu wynajmu samochodu 2,6 tys. zł netto, ze sprzedaży mebli 0,9 tys. zł 
netto.  

 

Nierozliczone salda należności oraz zobowiązań zazwyczaj regulowane są w środkach pieniężnych.  Jednocześnie nie wystąpiły 

należności wątpliwe bądź nieściągalne od podmiotów powiązanych, nie zostały więc zawiązane rezerwy ani poniesione koszty 
dotyczące wyżej wymienionych należności.  

Informacje o zobowiązaniach warunkowych oraz otrzymanych poręczeniach i zabezpieczeniach dotyczących podmiotów 
powiązanych zaprezentowano w poniższej tabeli: 

Podmiot powiązany Rodzaj zabezpieczenia 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Marek Dworczak 

zastaw na wierzytelności pieniężnej 2 x 100.000 PLN wraz z blokadą 

rachunku 0 200 200 

zastaw na jednostkach uczestnictwa ING OFI Otwarty Stabilnego 

Wzrostu Emerytura Plus 404,998843 szt. 0 72 72 

hipoteka kaucyjna do kwoty 60.000 USD - na nieruchomości położonej 

w Kościanie, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 31123 0 0 683 

Tomasz Przybyła 

zastaw na jednostkach ING OFI Gotówkowy 478,203792 szt. 97 97 97 

zastaw na jednostkach ING OFI Obligacji 516,529702 szt. 103 103 103 

hipoteka kaucyjna do kwoty 220.000 zł - na nieruchomości położonej w 

Kościanie, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 14963 0 0 220 

zastaw na wierzytelności pieniężnej 16.000 PLN wraz z blokadą 

rachunku 0 16 16 

WWW s.c.                                                                         

Marek Dworczak, Tomasz 

Przybyła 

hipoteka kaucyjna do kwoty 1.500.000 zł oraz 750.000 USD na 

nieruchomości niezabudowanej położonej w Strzelcach, dla której 

prowadzona jest KW WR1E/00087639/5 3 759 3 825 4 063 

CTM Evolution s.c.                                                            

Marek Dworczak, Tomasz 

Przybyła 

hipoteka kaucyjna do kwoty 1.800.000 USD oraz 1.300.000 USD na 

udziałach w spółce wniesionych w postaci aportu udziału w 

niezabudowanej nieruchomości (83/1000) położonej w Miękini, dla której 

prowadzona jest KW 32270 9 337 9 609 10 594 

Kancelaria Radcy 

Prawnego                                    

Barbara Dworczak 

zastaw rejestrowy na samochodzie marki Volvo  

0 0 372 

Edyta Kaczmarek-Przybyła zastaw rejestrowy na samochodach : BMW oraz WV Caravelle 0 0 372 

25.1 Transakcje z kluczowym personelem kierowniczym 

Do kluczowego personelu kierowniczego Grupa zalicza członków zarządu spółki dominującej oraz spółek zależnych. Wynagrodzenie 
kluczowego personelu w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym przedstawiono w nocie nr 30.3. W okresie 
objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły inne świadczenia na rzecz kluczowego personelu 
kierowniczego (typu świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy, płatności w formie akcji własnych). 

 

Grupa Kapitałowa  nie udzieliła kluczowemu personelowi kierowniczemu żadnych pożyczek w okresie objętym skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym. 
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26. Aktywa oraz zobowiązania warunkowe 

Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na koniec poszczególnych okresów (w tym dotyczących podmiotów powiązanych) 
przedstawia się następująco: 

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE 

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Wobec jednostki dominującej:       

Poręczenie spłaty zobowiązań 94 039 84 393 28 017 

Jednostka dominująca razem 94 039 84 393 28 017 

Wobec jednostek zależnych objętych konsolidacją:       

Jednostki zależne objęte konsolidacją razem 0 0 0 

Wobec pozostałych jednostek:       

Poręczenie spłaty zobowiązań 0 17 241 

Pozostałe jednostki razem 0 17 241 

Zobowiązania warunkowe razem 94 039 84 410 28 258 

 

Spółki zależne udzieliły poręczeń spółce dominującej w związku z zaciągniętymi przez spółkę dominującą kredytami.  

 

CDRL S.A. prowadzi następujące sprawy z LACOSTE:  

1. przed Urzędem patentowym RP:   

a). Wniosek LACOSTE z 03.04.2009 o unieważnienie prawa ochronnego R.151472 na słowny znak towarowy COCCODRILLO  

b). Wniosek CDRL o stwierdzenie wygaśnięcia na terytorium RP z powodu nieużywania międzynarodowej rejestracji 
IR.723443 znaku towarowego CROCODILE  

c). Wniosek LACOSTE o unieważnienie prawa ochronnego na graficzny znak towarowy (brązowo-beżowy krokodyl) 

2. przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) 

a). sprzeciw LACOSTE wobec rejestracji wspólnotowego słowno-graficznego znaku towarowego CTM-006224893 
COCCODRILLO 

Spór ostatnio został przeniesiony w fazę negocjacji wzajemnych warunków ugody. 

Szacuje się koszty niezbędne na zakończenie w/w spraw na poziomie 31.000 zł. Nie zakłada się konieczności wypłaty 
odszkodowania dla LACOSTA. 

Poza powyższymi Spółka dominująca prowadzi sprawy sądowe o zapłatę należności na łączną kwotę 309 tys. PLN (około 30 
spraw), w roku 2012 było to 305 tys. PLN, w 2011 było to 314 tys. PLN. 

27. Ryzyko dotyczące instrumentów finansowych 

Grupa Kapitałowa narażona jest na wiele ryzyk związanych z instrumentami finansowymi. Aktywa oraz zobowiązania finansowe 
Grupy w podziale na kategorie zaprezentowano w notach nr 8.1 oraz 16.2.  Ryzykami, na które narażona jest Grupa są: 

 ryzyko rynkowe obejmujące ryzyko walutowe oraz ryzyko stopy procentowej, 

 ryzyko kredytowe oraz 

 ryzyko płynności. 

Zarządzanie ryzykiem finansowym Grupy koordynowane jest przez Spółkę dominującą, w bliskiej współpracy z Zarządami oraz 

dyrektorami finansowymi spółek zależnych. W procesie zarządzania ryzykiem najważniejszą wagę mają następujące cele: 

 zabezpieczenie krótkoterminowych oraz średnioterminowych przepływów pieniężnych, 

 stabilizacja wahań wyniku finansowego Grupy, 

 wykonanie zakładanych prognoz finansowych poprzez spełnienie założeń budżetowych, 
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 osiągnięcie stopy zwrotu z długoterminowych inwestycji wraz z pozyskaniem optymalnych źródeł finansowania działań 
inwestycyjnych. 

Grupa nie zawiera transakcji na rynkach finansowych w celach spekulacyjnych. Od strony ekonomicznej przeprowadzane transakcje 

mają charakter zabezpieczający przed określonym ryzykiem. 

 

Poniżej przedstawiono najbardziej znaczące ryzyka, na które narażona jest Grupa. 

27.1 Ryzyko rynkowe 

Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe 

Większość transakcji sprzedażowych w Grupie przeprowadzanych jest w PLN, RON, CZK, USD, EUR. Ekspozycja Grupy na ryzyko 

walutowe wynika z zagranicznych transakcji zakupu, które zawierane są przede wszystkim w USD oraz EUR. Ponadto Grupa 
zaciągnęła zobowiązania leasingowe w CHF.  

By zminimalizować ryzyko walutowe Grupa zawiera walutowe kontrakty terminowe (kontrakty forward oraz opcje walutowe). Jeżeli 

kwoty płacone (zakup) oraz uzyskane (sprzedaż) w walucie w znaczącym stopniu równoważą ryzyko, Grupa nie stosuje kontraktów 

forward oraz opcji walutowych. Jeżeli transakcje zakupu oraz sprzedaży realizowane w walucie się nie równoważą, Grupa stosuje 
kontrakty terminowe, by osiągnąć wskazane wyżej cele zarządzania ryzykiem.  

 

Aktywa oraz zobowiązania finansowe Grupy, inne niż instrumenty pochodne wyrażone w walutach obcych, przeliczone na PLN 
kursem zamknięcia obowiązującym na dzień bilansowy przedstawiają się następująco: 

AKTYWA ORAZ ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE INNE NIŻ INSTRUMENTY POCHODNE NARAŻONE NA RYZYKO WALUTOWE 

  

Wartość wyrażona w walucie : Wartość po 

przelicze-

niu EUR USD CZK HUF RON pozostałe CHF 

Stan na 31.12.2013 

Aktywa finansowe (+):                   

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

należności finansowe 
390 2 201 4 913 53 131 6 266 2 226 0 17 669 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 112 137 3 375 0 66 0 0 1 447 

Zobowiązania finansowe (-):                 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leasing finansowy 0 0 0 0 0 0 -4 443 -15 024 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe zobowiązania finansowe 
-173 -5 671 -121 0 -62 -166 0 -18 289 

Ekspozycja na ryzyko walutowe razem 328 -3 333 8 167 53 131 6 270 2 060 -4 443 -14 197 

Stan na 31.12.2012 

Aktywa finansowe (+):                   

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

należności finansowe 
334 389 4 848 48 447 6 203 850 0 11 415 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 51 3 0 0 0 15 0 304 

Zobowiązania finansowe (-):                 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 0 -2 549 0 0 0 0 0 7 902 

Leasing finansowy 0 0 0 0 0 0 -4 726 -16 007 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe zobowiązania finansowe 
-146 -2 050 0 0 -184 -105 0 -7 400 

Ekspozycja na ryzyko walutowe razem 239 -4 208 4 848 48 447 6 019 759 -4 726 -3 787 
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Stan na 31.12.2011 

Aktywa finansowe (+):                   

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

należności finansowe 
167 683 15 460 40 776 5 405 196 0 12 072 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 112 137 66 0 0 0 0 1 258 

Zobowiązania finansowe (-):                 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 0 -1 929 0 0 0 0 0 -6 593 

Leasing finansowy 0 0 0 0 0 0 -5 009 -18 197 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe zobowiązania finansowe 
-454 -3 371 0 0 0 -5 0 -13 552 

Ekspozycja na ryzyko walutowe razem -176 -4 481 15 526 40 776 5 405 191 -5 009 -25 013 

 

Pochodne instrumenty finansowe (aktywa oraz zobowiązania finansowe), które stanowią dla Grupy ekspozycję na ryzyko walutowe 
przedstawiają się następująco:  

RODZAJ 
DATA 

ROZLICZENIA 

wartość na 31.12.2013 wartość transakcji 

wg kursu z 

transakcji [tys. 

PLN] 

zysk [+] /              

strata [-]  [tys. PLN] 
premia opcyjna 

[tys. PLN] 

wartość w walucie 

[tys. USD] 
kurs dla transakcji 

OPCJA 25.02.2014 0 100 3.1990 320 -18 

OPCJA 25.02.2014 0 100 3.1990 320 0 

OPCJA 04.03.2014 0 100 3.1990 320 -18 

OPCJA 04.03.2014 0 100 3.1990 320 0 

OPCJA 11.03.2014 0 100 3.1990 320 1 

OPCJA 11.03.2014 0 100 3.1990 320 -18 

OPCJA 18.03.2014 0 100 3.1990 320 -18 

OPCJA 18.03.2014 0 100 3.1990 320 1 

OPCJA 25.03.2014 0 100 3.1950 320 -18 

OPCJA 25.03.2014 0 100 3.1950 320 1 

OPCJA 01.04.2014 0 100 3.1950 320 1 

OPCJA 01.04.2014 0 100 3.1950 320 -18 

OPCJA 08.04.2014 0 100 3.1950 320 1 

OPCJA 08.04.2014 0 100 3.1800 318 -18 

ŁĄCZNIE OPCJE 2013 0 1 400   4 475 -120 

FORWARD 08.01.2014 - 100 3.1832 318 -17 

FORWARD 10.01.2014 - 100 3.1839 318 -17 

FORWARD 15.01.2014 - 100 3.1844 318 -17 

FORWARD 17.01.2014 - 100 3.1851 319 -17 

FORWARD 22.01.2014 - 100 3.1865 319 -17 

FORWARD 30.01.2014 - 100 3.1145 311 -10 
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FORWARD 06.02.2014 - 100 3.1206 312 -10 

FORWARD 07.02.2014 - 100 3.1207 312 -10 

FORWARD 12.02.2014 - 100 3.1225 312 -10 

FORWARD 13.02.2014 - 100 3.1226 312 -10 

FORWARD 14.02.2014 - 100 3.1229 312 -10 

FORWARD 19.02.2014 - 100 3.1254 313 -10 

FORWARD 20.02.2014 - 100 3.1240 312 -10 

FORWARD 17.04.2014 - 100 3.0408 304 -1 

FORWARD 24.04.2014 - 100 3.0424 304 -1 

FORWARD 29.04.2014 - 100 3.0433 304 -1 

FORWARD 08.05.2014 - 100 3.0451 305 -1 

FORWARD 15.05.2014 - 100 3.0467 305 -1 

FORWARD 30.05.2014 - 100 3.0793 308 -4 

FORWARD 04.06.2014 - 100 3.0793 308 -4 

FORWARD 06.06.2014 - 100 3.0797 308 -4 

FORWARD 11.06.2014 - 100 3.0797 308 -4 

FORWARD 13.06.2014 - 100 3.0771 308 -3 

FORWARD 26.02.2014 - 100 3.10562 311 -8 

FORWARD 05.03.2014 - 100 3.10726 311 -8 

FORWARD 12.03.2014 - 100 3.10781 311 -8 

FORWARD 19.03.2014 - 100 3.10995 311 -8 

FORWARD 26.03.2014 - 100 3.11137 311 -8 

FORWARD 03.01.2014 - 100 3.09598 310 -8 

FORWARD 28.03.2014 - 100 3.11114 311 -8 

FORWARD 02.04.2014 - 100 3.11178 311 -8 

FORWARD 04.04.2014 - 100 3.11225 311 -8 

FORWARD 09.04.2014 - 100 3.13250 313 -10 

FORWARD 11.04.2014 - 100 3.13206 313 -10 

FORWARD 16.04.2014 - 100 3.13427 313 -10 

FORWARD 18.01.2014 - 100 3.13663 314 -10 

FORWARD 23.04.2014 - 100 3.13715 314 -10 

FORWARD 25.04.2014 - 100 3.11743 312 -8 

FORWARD 30.04.2014 - 100 3.11836 312 -8 

FORWARD 07.05.2014 - 100 3.11995 312 -8 

FORWARD 09.05.2014 - 100 3.11983 312 -8 

FORWARD 14.05.2014 - 100 3.11414 311 -8 

FORWARD 16.05.2014 - 100 3.11331 311 -8 
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FORWARD 21.05.2014 - 100 3.11203 311 -7 

FORWARD 23.05.2014 - 100 3.11149 311 -7 

FORWARD 28.05.2014 - 100 3.11089 311 -7 

FORWARD 09.01.2014 - 100 3.1664 317 -15 

FORWARD 16.01.2014 - 100 3.1673 317 -15 

FORWARD 23.01.2014 - 100 3.1691 317 -15 

FORWARD 24.01.2014 - 100 3.1700 317 -15 

FORWARD 29.01.2014 - 100 3.1722 317 -15 

FORWARD 31.01.2014 - 100 3.1126 311 -9 

FORWARD 05.02.2014 - 100 3.1149 311 -9 

FORWARD 18.06.2014 - 100 3.0668 307 -2 

FORWARD 20.06.2014 - 100 3.0675 307 -2 

FORWARD 25.06.2014 - 100 3.0686 307 -2 

FORWARD 27.06.2014 - 100 3.0685 307 -2 

FORWARD 02.07.2014 - 100 3.0705 307 -2 

ŁĄCZNIE FORWARDY 2013 0 5 800   18 061 -490 

 

RODZAJ 
DATA 

ROZLICZENIA 

wartość na 31.12.2012 wartość transakcji wg 

kursu z transakcji 

[tys. PLN] 

zysk [+] / strata [-] 

[tys. PLN] 
premia opcyjna 

[tys. PLN] 

wartość w walucie 

[tys. USD] 

kurs dla 

transakcji 

OPCJA 03.04.2013 6 100 3.1800 318 6 

OPCJA 10.04.2013 6 100 3.1800 318 6 

OPCJA 17.04.2013 7 100 3.1800 318 7 

OPCJA 24.04.2013 7 100 3.1800 318 7 

OPCJA 02.05.2013 7 100 3.1800 318 8 

OPCJA 08.05.2013 8 100 3.1800 318 8 

OPCJA 15.05.2013 8 100 3.1800 318 8 

OPCJA 29.05.2013 9 100 3.1800 318 9 

OPCJA 22.05.2013 9 100 3.1800 318 9 

OPCJA 05.06.2013 9 100 3.1800 318 9 

FORWARD 11.01.2013 - 100 3.1381 314 -3 

FORWARD 25.01.2013 - 50 3.1293 156 -1 

FORWARD 30.01.2013 - 100 3.1325 313 -2 

FORWARD 01.02.2013 - 50 3.0936 155 1 

FORWARD 06.02.2013 - 100 3.1365 314 -2 

FORWARD 08.02.2013 - 50 3.0981 155 1 

FORWARD 13.02.2013 - 100 3.0994 310 2 
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FORWARD 20.02.2013 - 100 3.1025 310 2 

FORWARD 27.02.2013 - 100 3.1046 310 2 

FORWARD 04.01.2013 - 100 3.1333 313 -3 

FORWARD 09.01.2013 - 100 3.1358 314 -3 

FORWARD 16.01.2013 - 100 3.1384 314 -3 

FORWARD 23.01.2013 - 100 3.1410 314 -3 

FORWARD 22.02.2013 - 50 3.1070 155 0 

FORWARD 01.03.2013 - 50 3.1090 155 0 

FORWARD 06.03.2013 - 100 3.1105 311 1 

FORWARD 13.03.2013 - 100 3.1130 311 1 

FORWARD 20.03.2013 - 100 3.1150 312 1 

FORWARD 27.03.2013 - 100 3.1170 312 1 

ŁĄCZNIE 2012 75 2 650     68 

 

RODZAJ 
DATA 

ROZLICZENIA 

wartość na 31.12.2011 wartość transakcji wg 

kursu z transakcji 

[tys. PLN] 

zysk [+] / strata [-]  

[tys. PLN] 
premia opcyjna 

[tys. PLN] 

wartość w walucie 

[tys. USD] 

kurs dla 

transakcji 

OPCJA 18.01.2012 23 100 2.8 280 66 

OPCJA 20.01.2012 23 100 2.8 280 66 

OPCJA 25.01.2012 23 100 2.8 280 66 

OPCJA 27.01.2012 24 100 2.8 280 66 

OPCJA 01.02.2012 24 100 2.8 280 66 

ŁĄCZNIE 2011 117 500     329 

Poniżej przedstawiono analizę wrażliwości wyniku finansowego oraz innych całkowitych dochodów w odniesieniu do aktywów oraz 
zobowiązań finansowych Grupy oraz wahań kursu EUR do PLN, USD do PLN, CZK do PLN, CHF do PLN oraz RON do PLN. 

Analiza wrażliwości zakłada wzrost lub spadek powyższych kursów o 10% w stosunku do kursu zamknięcia obowiązującego na 
poszczególne dni bilansowe.  

Należy wziąć pod uwagę, że instrumenty pochodne walutowe kompensują efekt wahań kursów, a zatem przyjmuje się, że 

ekspozycja na ryzyko dotyczy instrumentów finansowych posiadanych przez Grupę na poszczególne dni bilansowe i jest 
korygowana o pozycję w instrumentach pochodnych. 

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI NA RYZYKO WALUTOWE 

  
Wahania 

kursu 

Wpływ na wynik finansowy [PLN] 

EUR USD CZK CHF pozostałe razem 

Stan na 31.12.2013 

Wzrost kursu walutowego 10% 136 -1 004 124 -1 502 246 -1 420 

Spadek kursu walutowego -10% -136 1 004 -124 1 502 -246 1 420 

Stan na 31.12.2012 

Wzrost kursu walutowego 10% 98 -1 304 79 -1 601 215 -1 959 

Spadek kursu walutowego -10% -98 1 304 -79 1 601 -215 1 959 
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Stan na 31.12.2011 

Wzrost kursu walutowego 10% -121 -1 469 266 -1 820 81 -2 501 

Spadek kursu walutowego -10% 121 1 469 -266 1 820 -81 2 501 

Czynsze oraz opłaty eksploatacyjne w umowach najmu lokali handlowych w dużej mierze wyrażone są w walucie (EUR) w związku z 

czym Grupa narażona jest na ryzyko walutowe. Roczna wartość powyższych opłat w roku 2014 wyniosłaby 505 tys. EUR. Przy 

założeniu kursu NBP z dnia 31.12.2013 roku na poziomie 4.1472 w wyniku jego zmiany wartość kosztów zmieniłaby się 
następująco: 

- wzrost kursu o 10% - wzrost kosztów o 210 tys. PLN 

- spadek kursu o 10% - spadek kosztów o 210 tys. PLN. 

Ekspozycja na ryzyko walutowe ulega zmianom w ciągu roku w zależności od wolumenu transakcji przeprowadzanych w walucie. 
Niemniej powyższą analizę wrażliwości można uznać za reprezentatywną dla określenia ekspozycji Grupy na ryzyko walutowe. 

 

Analiza wrażliwości na ryzyko stopy procentowej 

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej koncentruje się na zminimalizowaniu wahań przepływów odsetkowych z tytułu aktywów 

oraz zobowiązań finansowych oprocentowanych zmienną stopą procentową. Grupa jest narażona na ryzyko stopy procentowej w 
związku z następującymi kategoriami aktywów oraz zobowiązań finansowych: 

 pożyczki, 

 dłużne papiery wartościowe (pozostałe aktywa finansowe), 

 kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne, 

 leasing finansowy. 

Charakterystykę powyższych instrumentów, w tym oprocentowanie zmienną oraz stałą stopą procentową, przedstawiono w notach 

nr 8.2, 8.4, 8.5, 16.2, 17.1 oraz 18. 

Poniżej przedstawiono analizę wrażliwości wyniku finansowego oraz innych całkowitych dochodów w odniesieniu do potencjalnego 

wahania stopy procentowej w górę oraz w dół o 1 punkt procentowy. Kalkulację przeprowadzono na podstawie zmiany średniej 

stopy procentowej obowiązującej w okresie o (+/-) 1punkt procentowy  oraz w odniesieniu do aktywów oraz zobowiązań finansowych 
wrażliwych na zmianę oprocentowania tj. oprocentowanych zmienną stopą procentową. 

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI NA RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ 

  Wahania stopy 

Wpływ na wynik finansowy: 

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Wzrost stopy procentowej 1 p.p. -451 -492 -362 

Spadek stopy procentowej -1 p.p. 451 492 362 

27.2 Ryzyko kredytowe 

Grupa w sposób ciągły monitoruje zaległości klientów oraz wierzycieli w regulowaniu płatności, analizując ryzyko kredytowe 

indywidualnie lub w ramach poszczególnych klas aktywów określonych ze względu na ryzyko kredytowe (wynikające np. z branży, 

regionu lub struktury odbiorców). Ponadto w ramach zarządzania ryzykiem kredytowym Grupa dokonuje transakcji z kontrahentami o 
potwierdzonej wiarygodności.  

W ocenie Zarządu Spółki dominującej powyższe aktywa finansowe, które nie są zaległe oraz objęte odpisem z tytułu utraty wartości 

na poszczególne dni bilansowe, uznać można za aktywa o dobrej jakości kredytowej. Z tego też względu Grupa nie ustanawiała 
zabezpieczeń oraz innych dodatkowych elementów poprawiających warunki kredytowania. 

Analizę należności jako najistotniejszej kategorii aktywów narażonych na ryzyko kredytowe, pod kątem zalegania oraz strukturę 
wiekową należności zaległych nie objętych odpisem przedstawiają poniższe tabele: 

BIEŻĄCE I ZALEGŁE KRÓTKOTERMINOWE NALEŻNOŚCI 

Wyszczególnienie 
31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Bieżące Zaległe Bieżące Zaległe Bieżące Zaległe 

Należności krótkoterminowe:             
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Należności z tytułu dostaw i usług 10 188 6 128 6 201 5 063 12 174 2 563 

Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i 

usług (-) 
0 -3 060 0 -935 0 -805 

Należności z tytułu dostaw i usług netto 10 188 3 068 6 201 4 128 12 174 1 758 

Pozostałe należności finansowe 527 0 2 751  0 2 752  0 

Odpisy aktualizujące wartość pozostałych należności (-) 0 0 0 0 0 0 

Pozostałe należności finansowe netto 527 0 2 751 0 2 752 -    

Należności finansowe 10 716 3 068 8 952 4 128 14 926 1 758 

 

ANALIZA WIEKOWA ZALEGŁYCH KRÓTKOTERMINOWYCH NALEŻNOŚCI NIE OBJĘTYCH ODPISEM 

Wyszczególnienie 

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Należności  z 

tytułu  

dostaw i 

usług 

Pozostałe 

należności 

Należności z 

tytułu dostaw 

i usług 

Pozostałe 

należności  

Należności z 

tytułu dostaw 

i usług 

Pozostałe 

należności  

Należności krótkoterminowe zaległe:             

do 1 miesiąca 1 645 0 792 0 1 300 0 

od 1 do 6 miesięcy 1 422 0 2 897 0 455 0 

od 6 do 12 miesięcy 0 0 54 0 3 0 

powyżej roku 0 0 385 0 0 0 

Zaległe należności finansowe 3 068 0 4 128 0 1 758 0 

 

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług, Grupa nie jest narażona na ryzyko kredytowe w związku z pojedynczym 

znaczącym kontrahentem lub grupą kontrahentów o podobnych cechach. W oparciu o historycznie kształtujące się tendencje 

zalegania z płatnościami, zaległe należności nie objęte odpisem nie wykazują znacznego pogorszenia jakości - większość z nich 
mieści się w przedziale do 6 miesięcy i nie zachodzą obawy co do ich ściągalności. 

 

Ryzyko kredytowe środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, rynkowych papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów 

finansowych uznawane jest za nieistotne ze względu na wysoką wiarygodność podmiotów będących stroną transakcji, do których 
należą przede wszystkim banki. 

 

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych narażonych na ryzyko kredytowe zostały szczegółowo omówione w notach nr 
8.2, 8.4 oraz 11. 

27.3 Ryzyko płynności 

Grupa Kapitałowa jest narażona na ryzyko utraty płynności tj. zdolności do terminowego regulowania zobowiązań finansowych. 

Grupa zarządza ryzykiem płynności poprzez monitorowanie terminów płatności oraz zapotrzebowania na środki pieniężne w 

zakresie obsługi krótkoterminowych płatności (transakcje bieżące monitorowane w okresach tygodniowych) oraz długoterminowego 

zapotrzebowania na gotówkę na podstawie prognoz przepływów pieniężnych aktualizowanych w okresach miesięcznych. 

Zapotrzebowanie na gotówkę porównywane jest z dostępnymi źródłami pozyskania środków (w tym zwłaszcza poprzez ocenę 
zdolności pozyskania finansowania w postaci kredytów) oraz konfrontowane jest z inwestycjami wolnych środków.  
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Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe Grupy, inne niż instrumenty pochodne, mieściły się w następujących przedziałach 
terminów wymagalności: 

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE INNE NIŻ INSTRUMENTY POCHODNE NARAŻONE NA RYZYKO PŁYNNOŚCI 

  

Krótkoterminowe: Długoterminowe: Przepływy 

razem przed 

zdyskontowa- 

niem 
do 6 m-cy 6 do 12 m-cy 1 do 3 lat 3 do 5 lat powyżej 5 lat 

31.12.2013 

Kredyty w rachunku kredytowym 0 0 0 0 0 0 

Kredyty w rachunku bieżącym 12 0 0 0 0 12 

Dłużne papiery wartościowe 0 9 663 0 0 0 9 663 

Leasing finansowy 662 651 2 233 1 968 10 127 15 642 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowiązania finansowe 
23 168 0 0 0 0 23 168 

Ekspozycja na ryzyko płynności razem 23 843 10 314 2 233 1 968 10 127 48 485 

31.12.2012 

Kredyty w rachunku kredytowym 0 0 0 0 0 0 

Kredyty w rachunku bieżącym 7 913 4 500 13 0 0 12 426 

Dłużne papiery wartościowe 205 0 9 504 0 0 9 709 

Leasing finansowy 630 561 2 095 1 914 11 221 16 421 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowiązania finansowe 
20 473 0 0 0 0 20 473 

Ekspozycja na ryzyko płynności razem 29 221 5 061 11 612 1 914 11 221 59 030 

31.12.2011 

Kredyty w rachunku kredytowym 38 0 0 0 0 38 

Kredyty w rachunku bieżącym 6 629 4 500 0 0 0 11 129 

Dłużne papiery wartościowe 232 0 9 458 0 0 9 690 

Leasing finansowy 706 736 4 331 4 123 8 933 18 829 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowiązania finansowe 
23 559 32 0 0 0 23 591 

Ekspozycja na ryzyko płynności razem 31 164 5 268 13 789 4 123 8 933 63 277 

W tabeli wykazano wartość umowną zobowiązań, bez uwzględnienia skutków dyskonta w związku z wyceną zobowiązań według 
zamortyzowanego kosztu, stąd prezentowane kwoty mogą odbiegać od ujętych w skonsolidowanym bilansie.  

Na dzień bilansowy Grupa posiadała otwarte instrumenty pochodne: 

1. Na dzień 31.12.2013: 

- opcje o wartości 4.475 tys. PLN według kursów z transakcji (co stanowi równowartość 1.400 tys. USD) 

- kontrakty forward o wartości 18.061 tys. PLN według kursów z transakcji (co stanowi równowartość 5.800 tys. USD), 

2. na dzień 31.12.2012: 

- opcje o wartości 3.180 tys. PLN według kursów z transakcji (co stanowi równowartość 1.000 tys. USD), 

- kontrakty forward o wartości 5.149 tys. PLN według kursów z transakcji (co stanowi równowartość 1.650 tys. USD), 

3. na dzień 31.12.2011: 

- opcje o wartości 1.400 tys. PLN według kursów z transakcji (co stanowi równowartość 500 tys. USD). 

Powyższe instrumenty są kontraktami krótkoterminowymi. 
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Na poszczególne dni bilansowe Grupa Kapitałowa posiadała ponadto wolne limity kredytowe w rachunkach bieżących w 
następującej wartości: 

LINIE KREDYTOWE W RACHUNKU BIEŻĄCYM 

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Przyznane limity kredytowe 23 367 21 998 23 587 

Wykorzystane kredyty w rachunku bieżącym 0 12 402 11 097 

Wolne limity kredytowe w rachunku bieżącym 23 367 9 596 12 490 

28. Zarządzanie kapitałem 

Grupa Kapitałowa zarządza kapitałem w celu zapewnienia zdolności kontynuowania działalności przez Grupę oraz zapewnienia 
oczekiwanej stopy zwrotu dla akcjonariuszy i innych podmiotów zainteresowanych kondycją finansową Grupy. 

Grupa monitoruje poziom kapitału na podstawie wartości bilansowej kapitałów własnych. 

Ponadto by monitorować zdolność obsługi długu, Grupa oblicza wskaźnik długu (tj. zobowiązań z tytułu leasingu, kredytów, 

pożyczek i innych instrumentów dłużnych) do EBITDA (wynik z działalności operacyjnej skorygowany o koszty amortyzacji). Grupa  
zakłada utrzymanie wskaźnika długu do EBITDA na poziomie nie wyższym niż 3,0.  

Powyższe cele Grupy pozostają w zgodzie z wymogami narzuconymi przez umowy kredytowe, które zostały szczegółowo 
przedstawione w nocie nr 17. 

Zarówno Grupa jak i Spółka dominująca nie podlegają zewnętrznym wymogom kapitałowym. 

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym przedstawione wyżej wskaźniki kształtowały się na następującym 
poziomie: 

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM 

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Kapitał:       

Kapitał własny 28 980 26 234 22 643 

Kapitał 28 980 26 234 22 643 

Źródła finansowania ogółem:       

Kapitał własny 28 980 26 234 22 643 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 12 12 426 11 167 

Dłużne papiery wartościowe 9 663 9 709 9 690 

Leasing finansowy 15 642 16 421 18 829 

Źródła finansowania ogółem 54 297 64 791 62 329 

Wskaźnik kapitału do źródeł finansowania ogółem 0.53  0.40  0.36  

EBITDA       

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 663 4 548 7 475 

Amortyzacja 2 512 2 751 2 180 

EBITDA 10 175 7 300 9 656 

Dług:       

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 9 675 22 135 20 857 

Leasing finansowy 15 642 16 421 18 829 

Dług 25 316 38 557 39 686 

Wskaźnik długu do EBITDA 2.49  5.28  4.11  
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We wszystkich okresach wskaźniki mieściły się na zakładanych przez Grupę poziomach. Nieznaczny wzrost poziomu wskaźnika 
kapitału do źródeł finansowania ogółem wynikał z niewykonania budżetu w zakresie przychodów ze sprzedaży towarów. 

Na podwyższony wskaźnik długu do EBITDA w 2011 i 2012 roku wpływają różnice kursowe od leasingu budynku i gruntu, które 
podwyższyły wartość zobowiązania leasingowego w roku 2012 o 6.282 tys. PLN (w 2011: 7.911 tys. PLN).  

29. Zdarzenia po dniu bilansowym 

Po dniu 31.12.2013 nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które wymagałyby ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 
2013 rok. 

30. Pozostałe informacje 

30.1 Wybrane dane finansowe przeliczone na EUR 

W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano 
następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: 

 kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:31.12.2013: 4,1472 PLN/EUR,  31.12.2012: 4,0882 
PLN/EUR, 31.12.2011: 4,4168 PLN/EUR,  

 średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w 
danym okresie: 01.01 – 31.12.2013: 4,2110 PLN/EUR, 01.01 - 31.12.2012: 4,1736 PLN/EUR, 01.01 - 31.12.2011: 4,1401 
PLN/EUR. 

Najwyższy i najniższy kurs obowiązujący w każdym okresie kształtował się następująco : 01.01 - 31.12.2013 4,3432 – 4,0671 
PLN/EUR, 01.01 - 31.12.2012 4,5135 – 4,0465 PLN/EUR, 01.01 - 31.12.2011 4,5642 – 3,8403 PLN/EUR. 

 

Podstawowe pozycje skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego rachunku 
przepływów pieniężnych, przeliczone na EURO, przedstawia tabela: 

  

od 01.01 do 

31.12.2013 

od 01.01 do 

31.12.2012 

od 01.01 do 

31.12.2011 

od 01.01 do 

31.12.2013 

od 01.01 do 

31.12.2012 

od 01.01 do 

31.12.2011 

PLN EUR 

Rachunek zysków i strat             

Przychody ze sprzedaży 148 719 115 441 119 784 35 317 27 660 28 933 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 663 4 548 7 475 1 820 1 090 1 806 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 239 5 167 1 093 1 007 1 238 264 

Zysk (strata) netto 3 034 3 664 278 720 878 67 

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom 

podmiotu dominującego 
3 034 3 664 278 720 878 67 

Zysk na akcję (PLN) 0.60  0.72  0.06  0.14  0.17  0.01  

Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 0.60  0.72  0.06  0.14  0.17  0.01  

Średni kurs PLN / EUR w okresie X X X 4.2110  4.1736  4.1401  

              

Rachunek przepływów pieniężnych   
 

  
 

    

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 834 1 468 2 168 3 998 352 524 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -640 -680 -1 764 -152 -163 -426 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej -16 218 -2 147 2 560 -3 851 -515 618 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich 

ekwiwalentów 
-25 -1 360 2 956 -6 -326 716 

Średni kurs PLN / EUR w okresie X X X 4.2110  4.1736  4.1401  

              

Bilans             
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Aktywa 78 830 86 129 86 614 19 008 21 068 19 610 

Zobowiązania długoterminowe 14 563 24 914 26 845 3 512 6 094 6 078 

Zobowiązania krótkoterminowe 35 287 34 982 37 126 8 509 8 557 8 406 

Kapitał własny 28 980 26 234 22 643 6 988 6 417 5 126 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 

dominującej 
28 980 26 234 22 643 6 988 6 417 5 126 

Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X X 4.1472  4.0882  4.4168  

30.2 Struktura właścicielska kapitału podstawowego [PLN]: 

KAPITAŁ PODSTAWOWY - STRUKTURA WŁASNOŚCI  

  Liczba akcji Liczba głosów Wartość nominalna akcji Udział w kapitale 

Stan na 31.12.2013 

Marek Dworczak 1 248 915 2 497 830 624 458 24.7% 

Tomasz Przybyła 1 248 915 2 497 830 624 458 24.7% 

Forsmart LTD. 2 506 170 3 012 824 1 253 085 49.6% 

Pozostali akcjonariusze 50 544 50 544 25 272 1.0% 

Razem 5 054 544 8 059 028 2 527 272 100% 

Stan na 31.12.2012 

Marek Dworczak 1 248 915 2 497 830 624 458 24.7% 

Tomasz Przybyła 1 248 915 2 497 830 624 458 24.7% 

Forsmart LTD. 2 506 170 3 012 824 1 253 085 49.6% 

Pozostali akcjonariusze 50 544 50 544 25 272 1.0% 

Razem 5 054 544 8 059 028 2 527 272 100% 

Stan na 31.12.2011 

Marek Dworczak 1 248 915 2 497 830 624 458 24.7% 

Tomasz Przybyła 1 248 915 2 497 830 624 458 24.7% 

Forsmart LTD. 2 506 170 3 012 824 1 253 085 49.6% 

Pozostali akcjonariusze 50 544 50 544 25 272 1.0% 

Razem 5 054 544 8 059 028 2 527 272 100% 

30.3 Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki dominującej 

WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I ORGANÓW NADZORU 

Wyszczególnienie 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Wynagrodzenie wypłacone w okresie sprawozdawczym       

 - Zarządu 277 264 276 

 - Rady Nadzorczej 86 77 26 

Wynagrodzenie należne w okresie sprawozdawczym       

 - Zarządu 280 265 264 

 - Rady Nadzorczej 86 77 32 
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30.4 Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

Audytorem dokonującym badania oraz przeglądu sprawozdań finansowych spółek Grupy Kapitałowej za lata 2011 – 2012 był ECA 
Seredyński i Wspólnicy spółka komandytowa, natomiast za rok 2013 Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k.  Wynagrodzenie 
audytora z poszczególnych tytułów wyniosło: 

 

WYNAGRODZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

  od 01.01 do 31.12.2013 od 01.01 do 31.12.2012 od 01.01 do 31.12.2011 

Badanie rocznych sprawozdań finansowych 36 26 25 

Przegląd sprawozdań finansowych 20 15 0 

Doradztwo podatkowe 0 0 0 

Pozostałe usługi 0 47 19 

Razem 56 88 44 

30.5 Zatrudnienie 

Przeciętne zatrudnienie w Grupie w podziale na poszczególne grupy zawodowe oraz rotacja pracowników kształtowały się 
następująco: 

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE 

  od 01.01 do 31.12.2013 od 01.01 do 31.12.2012 od 01.01 do 31.12.2011 

Pracownicy umysłowi 437  125  118  

Pracownicy fizyczni 56  351  356  

Razem 493  476  474  

 

ROTACJA KADR 

  od 01.01 do 31.12.2013 od 01.01 do 31.12.2012 od 01.01 do 31.12.2011 

Liczba pracowników przyjętych 140  133  76  

Liczba pracowników zwolnionych (-) (123) (152) (59) 

Razem 17  (19) 17  

 

Data sporządzenia: 18 kwietnia 2014 

Sporządziła: Kamila Wojciechowska 

Zatwierdził : Marek Dworczak – Prezes Zarządu, Tomasz Przybyła – Wiceprezes Zarządu 
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20.1.1. Opinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmującego lata 2011-
2013 
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20.2. Informacje finansowe pro forma 

Emitent nie sporządza i nie zamieszcza w Prospekcie informacji finansowych pro forma. 

20.3. Badanie historycznych rocznych informacji finansowych 

20.3.1. Oświadczenie, stwierdzające, że historyczne informacje finansowe zostały zbadane przez biegłego rewidenta 

Emitent oświadcza, że historyczne informacje finansowe obejmujące: skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta za 
lata 2011-2013 zostało zbadane przez biegłego rewidenta. 

Emitent oświadcza, że nie miało miejsca zdarzenie odmowy przez biegłego rewidenta wyrażenia opinii o badanych historycznych 
informacjach finansowych lub wydania opinii negatywnej. 

20.3.2. Wskazanie innych informacji w Prospekcie, które zostały zbadane przez biegłych rewidentów 

Obok historycznych informacji finansowych oraz śródrocznych informacji finansowych w Prospekcie zawarto informacje ze 

sprawdzenia przez biegłego rewidenta prognozy finansowej na 2014 rok, które to informacje zamieszczone są w pkt. 13.2 Części III 

niniejszego Prospektu. Poza powyższymi informacjami nie przedstawiono w Prospekcie innych informacji, które były przedmiotem 
badania lub sprawdzenia przez biegłych rewidentów. 

20.3.3. Dane finansowe w Prospekcie, nie pochodzące ze sprawozdań finansowych zbadanych przez uprawnionych 
biegłych rewidentów 

Wszystkie zamieszczone w Prospekcie informacje dotyczące okresu po 30 czerwca 2014 roku, w szczególności: w punkcie 5.2 

(inwestycje w 2014 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu), w punkcie 17.1 (dane na dzień zatwierdzenia Prospektu), w punkcie 19 

(dane dotyczące 2014 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu) nie pochodzą ze sprawozdań finansowych badanych lub 

przeglądanych przez biegłego rewidenta i zostały sporządzone przez Emitenta na podstawie ksiąg rachunkowych na potrzeby 
niniejszego Prospektu. 

20.4. Data najnowszych informacji finansowych 

Ostatnie roczne informacje finansowe, zbadane przez biegłego rewidenta dotyczą informacji finansowych za rok obrotowy kończący 

się 31 grudnia 2013 roku i zostały zamieszczone w pkt 20.1 Prospektu. Najnowsze sprawozdanie finansowe zamieszczone w 

Prospekcie zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. i zostało poddane przeglądowi przez biegłego 
rewidenta. 

20.5. Śródroczne i inne informacje finansowe 

Po opublikowaniu ostatnich rocznych informacji finansowych, zbadanych przez biegłego rewidenta dotyczą informacji finansowych 

za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku w ramach obowiązków wynikających z rynku Catalyst Emitent w dniu 14 sierpnia 

2014 roku przekazał do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu Elektronicznej Bazy Informacji skonsolidowany raport 

półroczny Grupy Kapitałowej CDRL. W powyższym raporcie zostało zawarte skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe 

obejmujące okres pierwszych sześciu miesięcy 2014 roku, które zostało poddane przeglądowi przez niezależnego biegłego 
rewidenta. 

Ze skonsolidowanym raportem półrocznym można się zapoznać na stronie internetowej Emitenta oraz stronie internetowej Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie, jako organizatora rynku Catalyst. 

Poniżej przedstawiono treść skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 
roku do 30 czerwca 2014 roku oraz treść raportu niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu tego sprawozdania finansowego. 
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20.5.1. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

Nazwa Spółki: CDRL Spółka Akcyjna 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2014 – 30.06.2014 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU 
DO 30 CZERWCA 2014 ROKU 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ - Aktywa 
(tys. zł) 

30.06.2014 31.12.2013 30.06.2013 31.12.2012 

A. Aktywa trwałe 26 658 28 025 28 401 27 223 

1. Wartość firmy  866 866 866 862 

2. Pozostałe wartości niematerialne 467 372 409 326 

3. Rzeczowe aktywa trwałe 21 927 23 069 23 821 24 849 

4. Nieruchomości inwestycyjne 0 0 0 0 

5. Inwestycje w jednostkach zależnych 0 0 0 0 

6. Należności długoterminowe 1 903 2 171 1 989 0 

7. Pochodne instrumenty finansowe 0 0 0 0 

8. Aktywa z tytułu podatku odroczonego 1 441 1 497 1 276 1 141 

9. Inne rozliczenia międzyokresowe 54 49 40 45 

B. Aktywa obrotowe 57 607 50 805 56 052 58 907 

1. Zapasy 34 913 28 050 33 633 37 364 

2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 18 812 19 058 17 920 17 688 

3. Należności z tytułu podatku dochodowego 0 0 0 160 

4. Pochodne instrumenty finansowe 45 9 383 77 

5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 193 3 234 3 673 3 269 

6. Rozliczenia międzyokresowe 645 455 443 348 

C. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0 0 0 0 

   
    

AKTYWA OGÓŁEM 84 264 78 830 84 454 86 129 

 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (CD.) 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ                                                                                                  

Pasywa (w tys. zł) 
30.06.2014 31.12.2013 30.06.2013 31.12.2012 

A. Kapitał własny 35 046 28 980 25 314 26 234 

 I. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego 
35 046 28 980 25 314 26 234 

1. Kapitał akcyjny 2 527 2 527 2 527 2 527 

2. Akcje własne -200 -200 -200 0 

3. Pozostałe kapitały 31 677 27 924 27 924 22 162 

4. Różnice kursowe z przeliczenia -140 -137 -21 -49 

5. Zyski zatrzymane 1 182 -1 135 -4 917 1 594 

II. Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli 0 0 0 0 
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B. Zobowiązania długoterminowe 14 236 14 563 24 892 24 914 

1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 0 0 0 0 

2. Rezerwy na inne zobowiązania 94 94 0 0 

3. Kredyty i pożyczki 0 0 7 13 

4. Dłużne papiery wartościowe 0 0 9 452 9 504 

5. Zobowiązania z tytułu leasingu 14 005 14 328 15 284 15 241 

6. Pozostałe zobowiązania 1 0 0 0 

7. Rozliczenia międzyokresowe 137 142 148 156 

C. Zobowiązania krótkoterminowe 34 982 35 287 34 248 34 982 

1. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 370 186 19 26 

2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 16 866 20 779 15 771 18 349 

3. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 1 097 182 41 0 

4. Kredyty i pożyczki 3 093 12 14 444 12 413 

5. Pochodne instrumenty finansowe 39 610 0 9 

6. Dłużne papiery wartościowe 9 741 9 663 164 205 

7. Zobowiązania z tytułu leasingu 1 288 1 314 1 271 1 180 

8. Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 2 360 2 414 2 523 2 696 

9. Rozliczenia międzyokresowe 130 128 15 103 

D. Zobowiązania dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży 

0 0 0 0 

   

    

PASYWA OGÓŁEM 84 264 78 830 84 454 86 129 

 

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł) 30.06.2014 31.12.2013 30.06.2013 

A. Działalność kontynuowana       

        

I. Przychody ze sprzedaży 71 715 148 719 65 426 

1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług 340 580 209 

2. Przychody ze sprzedaży ze sprzedaży towarów i materiałów 71 374 148 138 65 218 

3. Koszt wytworzenia na własne potrzeby 0 0 0 

4. Zmiana stanu produktów 0 0 0 

II. Koszty działalności operacyjnej 62 300 138 876 62 479 

1. Amortyzacja 1 273 2 512 1 278 

2. Zużycie materiałów i energii 1 090 2 094 1 017 

3. Usługi obce 18 988 37 943 17 234 

4. Podatki i opłaty 93 0 90 

5. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 7 961 16 770 8 113 

6. Pozostałe koszty rodzajowe 289 989 255 

7. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 32 606 78 567 34 493 

III. Zysk (strata) na sprzedaży 9 415 9 843 2 947 

1. Pozostałe przychody operacyjne 1 855 1 313 671 

2. Pozostałe koszty operacyjne 2 880 3 493 1 982 
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IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 390 7 663 1 636 

1. Przychody finansowe 654 43 404 

2. Koszty finansowe 1 402 3 466 2 245 

V. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 7 642 4 239 -206 

1. Nadwyżka udziału w wartości godziwej netto nabytych aktywów i zobowiązań nad 

kosztem przejęcia 
0 0 0 

2. Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych rozliczanych metodą praw 

własności 
0 0 0 

VI. Zysk (strata) brutto 7 642 4 239 -206 

1. Podatek dochodowy 1 572 1 206 544 

VII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 6 069 3 034 -750 

        

B. Działalność zaniechana 0 0 0 

I. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 0 0 

        

C. Zysk (strata) netto za rok obrotowy, w tym 6 069 3 034 -750 

1. Przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 6 069 3 034 -750 

2. Przypadający na udziałowców niekontrolujących 0 0 0 

 

ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ (PLN) 

Wyszczególnienie 

od 01.01 

do 30.06.2014 

PLN / akcję 

od 01.01 

do 31.12.2013 

PLN / akcję 

od 01.01 

do 30.06.2013 

PLN / akcję 

z działalności kontynuowanej       

- podstawowy 1.20  0.60  - 0.15  

- rozwodniony 1.20  0.60  - 0.15  

z działalności kontynuowanej i zaniechanej       

- podstawowy 1.20  0.60  - 0.15  

- rozwodniony 1.20  0.60  - 0.15  

 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

 

Okres zakończony 

30.06.2014 

Okres zakończony 

31.12.2013 

Okres zakończony 

30.06.2013 

ZYSK (STRATA) NETTO 6 069 3 034 -750 

Pozostałe całkowite dochody 
   

Składniki, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i 

strat 
0 0 0 

Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i 

strat: 
-3 -88 29 

Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych: -3 -88 29 

Podatek dochodowy dotyczący składników, które mogą zostać przeniesione w 

późniejszych okresach 
0 0 0 

Pozostałe całkowite dochody netto razem -3 -88 29 

SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 6 066 2 946 -721 

Suma całkowitych dochodów przypadająca: 
   

       Akcjonariuszom jednostki dominującej 6 066 2 946 -721 

       Udziałom niedającym kontroli 0 0 0 
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SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  

30.06.2014 

Wyszczególnienie 
Kapitał  

akcyjny 

Akcje własne 

(-) 

Różnice 

kursowe z 

przeliczenia 

Pozostałe 

kapitały 

Zyski 

zatrzymane 
Razem 

Stan na 1 stycznia 2014 2 527 -200 -137 27 924 -1 135 28 980 

Zmiana zasad polityki rachunkowości i korekta błędów 0 0 0 0 0 0 

Stan na początek okresu skorygowany 2 527 -200 -137 27 924 -1 135 28 980 

Emisja akcji 0 0 0 0 0 0 

Wynik okresu 0 0 0 0 6 069 6 069 

Podział zysku za rok poprzedni 0 0 0 3 753 -3 753 0 

Różnice kursowe z przeliczenia 0 0 -3 0 0 -3 

Nabycie akcji własnych/umorzenie akcji własnych 0 0 0 0 0 0 

Stan na 30 czerwca 2014 2 527 -200 -140 31 677 1 182 35 046 

31.12.2013 

Wyszczególnienie 
Kapitał  

akcyjny 

Akcje własne 

(-) 

Różnice 

kursowe z 

przeliczenia 

Pozostałe 

kapitały 

Zyski 

zatrzymane 
Razem 

Stan na 1 stycznia 2013 2 527 0 -49 22 162 1 594 26 234 

Zmiana zasad polityki rachunkowości i korekta błędów 0 0 0 0 0 0 

Stan na początek okresu skorygowany 2 527 0 -49 22 162 1 594 26 234 

Emisja akcji 0 0 0 0 0 0 

Wynik okresu 0 0 0 0 3 034 3 034 

Podział zysku za rok poprzedni 0 0 0 5 763 -5 763 0 

Różnice kursowe z przeliczenia 0 0 -88 0 0 -88 

Nabycie akcji własnych/umorzenie akcji własnych 0 -200 0 0 0 -200 

Stan na 31 grudnia 2013 2 527 -200 -137 27 924 -1 135 28 980 

30.06.2013 

Wyszczególnienie 
Kapitał  

akcyjny 

Akcje własne 

(-) 

Różnice 

kursowe z 

przeliczenia 

Pozostałe 

kapitały 

Zyski 

zatrzymane 
Razem 

Stan na 1 stycznia 2013 2 527 0 -49 22 162 1 594 26 234 

Zmiana zasad polityki rachunkowości i korekta błędów 0 0 0 0 0 0 

Stan na początek okresu skorygowany 2 527 0 -49 22 162 1 594 26 234 

Emisja akcji 0 0 0 0 0 0 

Wynik okresu 0 0 0 0 -750 -750 

Podział zysku za rok poprzedni 0 0 0 5 763 -5 763 0 

Różnice kursowe z przeliczenia 0 0 29 0 2 30 

Nabycie akcji własnych/umorzenie akcji własnych 0 -200 0 0 0 -200 

Stan na 30 czerwca 2013 2 527 -200 -21 27 924 -4 917 25 314 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z  PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH    30.06.2014 31.12.2013 30.06.2013 

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 

I. Zysk / strata brutto 7 642 4 239 -206 

II. Korekty -9 049 12 594 1 345 

 1. Amortyzacja 1 273 2 512 1 278 

 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 185 255 993 

 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 886 1 919 976 

 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -344 1 140 1 

 5. Zmiana stanu rezerw 177 307 109 

 6. Zmiana stanu zapasów -8 128 9 315 4 885 

 7. Zmiana stanu należności 1 779 -3 541 -2 221 

 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4 080 2 051 -2 867 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -174 -53 -1 316 

10. Podatek dochodowy -602 -1 228 -477 

11. Inne korekty -20 -82 -15 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll) -1 407 16 834 1 139 

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 

I. Wpływy 90 110 81 

1. Zbycie  rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 76 81 66 

2. Zbycie aktywów finansowych 0 0 0 

3. Inne wpływy inwestycyjne 14 28 14 

II. Wydatki 398 750 459 

1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 398 647 364 

2. Nabycie aktywów finansowych   0 0 

3. Inne wydatki inwestycyjne   103 95 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -308 -640 -378 

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 

I. Wpływy 3 099 0 1 600 

1. Wpływy z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych 0 0 0 

2. Kredyty i pożyczki 3 099 0 1 600 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 

4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 

II. Wydatki 1 435 16 218 1 962 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0 200 200 

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 

3. Spłata kredytów i pożyczek 6 12 636 0 

4. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 

5. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 

6. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 599 1 370 671 

7. Odsetki 830 2 012 1 092 

8. Inne wydatki finansowe 0 0 0 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 664 -16 218 -362 

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III) -51 -25 399 

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -42 -35 404 

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 9 -10 5 

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 3 234 3 258 3 258 

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU 3 193 3 233 3 657 
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

1. Informacje ogólne 

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CDRL SA (dalej zwaną „Grupą Kapitałową”, „Grupą”) jest CDRL spółka akcyjna [dalej 
zwana „Spółką dominującą”].  

Spółka dominująca została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 07.01.2002 jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a 

następnie przekształcona w spółkę akcyjną aktem notarialnym z dnia 19.07.2011 roku. Spółka dominująca jest wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miasta Poznania – Nowe Miasto i Wilda - IX Wydział 
Gospodarczy pod numerem KRS 0000392920. Spółce dominującej nadano numer statystyczny REGON 411444842.  

Siedziba Spółki dominującej mieści się przy ul. Kwiatowej 2 w Pianowie, 64-000 Kościan. Siedziba Spółki dominującej jest 

jednocześnie miejscem prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową. Poza siedzibą Grupa prowadzi działalność poprzez sieć 
sklepów znajdujących się na terenie kraju oraz w Czechach i Rumunii. 

 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki dominującej oraz jej spółek zależnych jest:  

 sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,  

 usługi w zakresie sprzedaży agencyjnej odzieży i obuwia. 

Szerszy opis działalności prowadzonej przez Grupę Kapitałową został przedstawiony w nocie dotyczącej segmentów operacyjnych. 

 

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej CDRL S.A. została objęta Spółka dominująca oraz następujące 
spółki zależne: 

PODMIOTY POWIĄZANE 

Nazwa Miejsce siedziby spółki 

Procent 

posiadanych 

udziałów 

Procent 

posiadanych 

głosów 

Metoda 

konsolidacji 

Coccodrillo Concepts sp. z o.o. Pianowo 100% 100% pełna 

Smart Investment Group sp. z o.o. Pianowo 100% 100% pełna 

Drussis sp. z o.o. Pianowo 100% 100% pełna 

Mt Power sp. z o.o. Pianowo 100% 100% pełna 

Glob Kidy sp. z o.o. Pianowo 100% 100% Pełna 

Vivo Kids sp. z o.o. Pianowo 100% 100% Pełna 

CDRL Trade SRO Havirov - Podlesi, Czechy 100% 100% Pełna 

Coccodrillo Kids Fashion SRL Bukareszt, Rumunia 100% 100% Pełna 

 
Procent posiadanych przez Spółkę dominującą udziałów w podmiotach zależnych nie zmieniał się od maja 2013 roku. 
 
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL S.A. zostało zatwierdzone do 
publikacji przez Zarząd Spółki dnia 08.08.2014.  
 

2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki 

W skład Zarządu Spółki dominującej na dzień 30 czerwca 2014 roku wchodzili: 

 Marek Dworczak – Prezes Zarządu, 

 Tomasz Przybyła – Wiceprezes Zarządu. 
W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2014 roku nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu Spółki. 
 
W skład Zarządów spółek zależnych na dzień 30 czerwca 2014 roku wchodzili: 

 Coccodrillo Concepts sp. z o.o. – Ewa Matuszak – Prezes Zarządu, 

 Smart Investment Group sp. z o.o. – Mieczysław Andersz – Prezes Zarządu, 

 Drussis sp. z o.o. - Mieczysław Andersz – Prezes Zarządu, 

 Mt Power sp. z o.o. - Mieczysław Andersz – Prezes Zarządu, 

 Glob Kiddy sp. z o.o. - Mieczysław Andersz – Prezes Zarządu, 

 Vivo Kids sp. z o.o. - Mieczysław Andersz – Prezes Zarządu, 

 CDRL Trade s.r.o – Tomasz Przybyła – Prezes Zarządu, 
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 Coccodrillo Kids Fashion SRL – Georgeta Cranta – Dyrektor (odpowiednik Prezesa Zarządu) . 
 
W skład Rady Nadzorczej Spółki dominującej na dzień 01 stycznia 2014 roku wchodzili: 

 Edyta Kaczmarek-Przybyła – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, 

 Marcin Dworczak – Sekretarz Rady Nadzorczej, 

 Agnieszka Nowak – Członek Rady Nadzorczej. 
 

W dniu 31 marca 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CDRL S.A. na mocy aktu notarialnego Rep. A numer 
1089/2014 powołało nowych Członków Rady Nadzorczej – Ryszarda Błaszyka oraz Jacka Mizerkę.  
 
W dniu 24 kwietnia 2014 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej podjęto uchwałę o wyborze: 

 na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Ryszarda Błaszyka, 

 na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Jacka Mizerki. 
 

Skład Rady Nadzorczej Spółki dominującej na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawiał się następująco: 

 Ryszard Błaszyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Jacek Mizerka – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Marcin Dworczak – Sekretarz Rady Nadzorczej, 

 Agnieszka Nowak – Członek Rady Nadzorczej, 

 Edyta Kaczmarek-Przybyła – Członek Rady Nadzorczej. 
 
W okresie od 01 lipca do 08 sierpnia 2014 roku skład Rady Nadzorczej Spółki CDRL S.A. nie uległ zmianie. W żadnej ze spółek 
zależnych nie została powołana Rada Nadzorcza.    
 

3. Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości 

3.1. Podstawa sporządzenia 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL S.A. obejmuje okres 6 miesięcy 
zakończonych 30.06.2014 roku oraz zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa.  
Dla pełniejszego zrozumienia sytuacji finansowej oraz majątkowej Grupy zamieszczono dodatkowo jako dane za okresy 
porównywalne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 oraz skonsolidowane 
sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie 
z przepływów pieniężnych za 2013 rok, pomimo braku takich wymogów w MSR 34. 
 
Śródroczne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji, które ujawniane są w rocznym 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Niniejsze śródroczne skonsolidowane skrócone 
sprawozdanie finansowe należy czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok 2013. Dane ze 
sprawozdań finansowych Grupy za okresy porównawcze sporządzone wcześniej według PSR zostały przekształcone na 
MSR/MSSF. 
 
Walutą sprawozdawczą niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty, a wszystkie 
kwoty wyrażone są w tysiącach złotych (o ile nie wskazano inaczej).  
 
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skróconego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego do publikacji nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez 
Grupę. 
 

3.2. Zasady rachunkowości 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z MSSF 1. Międzynarodowe 
Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Spółka dominująca stosuje od 01 
stycznia 2014 roku. W związku z tym niniejsze sprawozdanie jest pierwszym, które sporządzone zostało według powyższych 
standardów. 

Zmiany standardów lub interpretacji obowiązujące i zastosowane przez Grupę od 2014 roku: 

 Nowy MSSF 13 „Ustalanie wartości godziwej”  
Nowy standard ujednolica pojęcie wartości godziwej we wszystkich MSSF i MSR i wprowadza wspólne wskazówki i 
zasady, które do tej pory były rozproszone w różnych standardach. MSSF 13 nie określa, które pozycje podlegają wycenie 
do wartości godziwej. MSSF 13 wprowadza nową definicję wartości godziwej, wskazówki, jak wyceniać aktywa 
niefinansowe oraz wprowadza szereg nowych ujawnień dotyczących wartości godziwej. MSSF 13 stosuje się 
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prospektywnie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 lub później. Zmieniony MSSF 13 nie ma 
istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy. 

 Zmiana MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” 
Rada MSR zmieniła sposób prezentacji innych dochodów całkowitych. Według poprawionego MSR 1 elementy innych 
dochodów całkowitych należy grupować w dwa zbiory: 

o elementy, które w późniejszym terminie zostaną przeklasyfikowane do wyniku finansowego (np. skutki wyceny 
instrumentów zabezpieczających) oraz 

o elementy, które nie będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku (np. wycena środków trwałych do wartości 
godziwej, która ujmowana jest następnie w zyskach zatrzymanych z pominięciem wyniku). 

Ponadto zmieniono nazwy poszczególnych sprawozdań finansowych prezentujących efekty działania jednostki na 
„Sprawozdanie z wyniku” oraz „Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów”. 
Zmiany do MSR 1 obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2012 lub później. Grupa dostosowała 
prezentację skonsolidowanego sprawozdania finansowego do zmian wynikających z MSR 1. 
 

 Zmieniony MSR 19 „Świadczenia pracownicze” 
Dokument wprowadza kilka zmian, z czego najważniejsze dotyczą programów określonych świadczeń: 

o likwidacja metody „korytarzowej” 
o prezentacja skutków ponownej wyceny zobowiązania w pozostałych całkowitych dochodach. 

W związku z tym, że Spółka dominująca ani podmioty zależne nie posiadają programów określonych świadczeń, zmiany te 
nie wpłynęły na sprawozdanie Grupy. 
Ponadto zmieniony standard uszczegółowił zasady ujmowania kosztów świadczeń z tytułu zakończenia stosunku pracy. 
Nie wpłynęło to na wynik ani zobowiązania wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 
Zmieniony MSR 19 obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 lub później. 
 

 Nowa KIMSF 20 „Koszty usuwania nadkładu na etapie produkcji w kopalniach odkrywkowych”  
Interpretacja dotyczy podejścia księgowego do kosztów ponoszonych w kopalniach odkrywkowych w celu uzyskania 
dostępu do coraz głębszych pokładów rudy. Zgodnie z interpretacją koszty te należy aktywować w podziale na zapas (w 
części przypadającej na wydobytą przy okazji rudę) i aktywa trwałe (w części przypadającej na uzyskanie dostępu do 
głębszych pokładów). Obowiązuje ona dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 lub później. Wejście w 
życie KIMSF 20 nie wpływa na sprawozdania finansowe Grupy. 
 

 Zmiany MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” 
Zmiany w standardzie przewidują konieczność ujawniania informacji na temat aktywów finansowych i zobowiązań 
finansowych, które w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wykazywane są w kwotach netto. Jednostki zobowiązane są 
ujawnić w informacji dodatkowej kwoty netto i brutto aktywów i zobowiązań, które podlegają kompensacie oraz warunki 
porozumień ramowych dotyczących kompensaty. Zmiany obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 
stycznia 2013 lub później. Zmiana nie miała istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy. 
 

 Zmiana MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” 
Zmiana do MSSF 1 zezwala jednostkom stosującym MSSF po raz pierwszy na ujęcie istniejących na dzień przejścia 
pożyczek otrzymanych od państwa na preferencyjnych warunkach według jednej z dwóch wybranych przez jednostkę 
metod: 

o według wartości wynikającej ze stosowanych do tej pory zasad rachunkowości lub 
o według wartości wynikającej z retrospektywnego zastosowania odpowiednich standardów, które wymagają 

szczególnego ujęcia pomocy rządowej w sprawozdaniu finansowym (MSR 20 oraz MSSF 9 lub MSR 39) – pod 
warunkiem, że istniały informacje umożliwiające odpowiednią wycenę na dzień ujęcia pożyczki.  

Zmiana obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 lub później. Zmiana nie miała istotnego 
wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy. 
 

 Zmiany do MSSF 1, MSR 1, MSR 16, MSR 32, MSR 34 wynikające z „Projektu corocznych poprawek: cykl 2009-2011”, 
które wchodzą w życie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. Poprawki do 
standardów obejmują: 

o MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy”: uregulowano postępowanie w przypadku, gdyby spółka 
stosowała MSSF, następnie przeszła na inne zasady rachunkowości, a potem ponownie na MSSF. Zgodnie ze 
zmianą ponowne przejście na MSSF może odbyć się albo na podstawie MSSF 1 albo MSR 8. Zmiana nie ma 
wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy. 

o MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy”: zgodnie ze zmianą przy przejściu na MSSF spółka może 
przyjąć na dzień przejścia na MSSF wartość aktywowanych kosztów finansowania zewnętrznego ustaloną 
zgodnie z wcześniej stosowaną polityką rachunkowości. Po tym dniu należy stosować MSR 23. Zmiana nie ma 
istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy. 
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o MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”: zmiana polega na rezygnacji z wymogu zamieszczania not do 
trzeciego sprawozdania z sytuacji finansowej, który prezentowany jest w sprawozdaniu w przypadku zmian 
zasad rachunkowości, prezentacji lub korekty błędu. Ponadto trzecie sprawozdanie z sytuacji finansowej na 
dzień rozpoczynający poprzedni okres sprawozdawczy jest wymagany wyłącznie wtedy, gdy jednostka dokonała 
retrospektywnej zmiany zasad rachunkowości lub retrospektywnego przekształcenia pozycji sprawozdania z 
sytuacji finansowej lub reklasyfikacji pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej, a zmiany te mają istotny wpływ 
na informacje zawarte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień rozpoczynający poprzedni okres 
sprawozdawczy. Jeżeli jednostka prezentuje więcej niż 2 okresy sprawozdawcze, nie ma potrzeby pokazywania 
sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień rozpoczynający najwcześniejszy okres porównawczy. Poprawka do 
MSR 1 nie wpłynęła na prezentację sprawozdań finansowych Grupy za bieżący okres, gdyż nie dokonano 
retrospektywnych zmian, jednak może wpłynąć na sprawozdanie w przyszłości. 

o MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”: uszczegółowiono, że jednostka może prezentować dodatkowe 
okresy lub dni (ponad te wymagane przez standard) w sprawozdaniu finansowym, ale nie musi prezentować ich 
wtedy do wszystkich elementów sprawozdania (na przykład może zaprezentować tylko dodatkowe sprawozdanie 
z sytuacji finansowej bez dodatkowego sprawozdania z wyniku), musi jednak w informacji dodatkowej 
zaprezentować noty do tego dodatkowego elementu sprawozdania. Zmiana nie wpłynęła na skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Grupy. 

o MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”: usunięto niespójność, która powodowała, że część odbiorców MSR 16 
uważała, że części zamienne należy klasyfikować jako zapasy. Zgodnie z poprawionym standardem należy je 
ujmować jako środki trwałe lub zapasy zgodnie z ogólnymi kryteriami określonymi dla aktywów w MSR 16. 
Zmiana nie wpłynęła w istotny sposób na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy. 

o MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja”: uszczegółowiono, że skutki podatkowe wypłat dla właścicieli i 
kosztów transakcji kapitałowych powinny być ujmowane zgodnie z MSR 12. Zmiana nie wpłynęła na 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy. 

o MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”: ujednolicenie wymogów ujawniania informacji na temat 
aktywów i zobowiązań segmentów z MSSF 8. Zmiana nie wpłynęła na skonsolidowane sprawozdanie f inansowe 
Grupy.  

o MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” : nowy standard zastępuje większą część MSR 27 
„Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”. MSSF 10 wprowadza nową definicję kontroli, jednak 
zasady i procedury konsolidacji nie ulegają zmianie. Definicja kontroli wpływa na zakres jednostek podlegających 
kontroli, a tym samym wchodzących w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zarząd Spółki 
dominującej przeprowadził ponowną ocenę sprawowanej kontroli z uwzględnieniem zasad wynikających z MSSF 
10 i uznał, iż wprowadzenie standardu nie wpływa na dotychczasową klasyfikację inwestycji jako jednostek 
zależnych zarówno w okresie bieżącym, jak też w okresach porównawczych.  

o MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” : MSSF 11 zastępuje MSR 31 „Udziały we wspólnych 
przedsięwzięciach”. W nowym standardzie podejście księgowe do wspólnego ustalenia umownego wynika z jego 
treści ekonomicznej tj. praw i obowiązków stron. Ponadto MSSF 11 usuwa możliwość rozliczania inwestycji we 
wspólne przedsięwzięcia za pomocą konsolidacji proporcjonalnej. Inwestycje te rozliczane są metodą praw 
własności. W zakresie MSSF 11 nie znajdują się żadne z inwestycji Grupy. W związku z tym Zarząd Spółki 
dominującej nie zidentyfikował żadnych różnic w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 

 

Zasady rachunkowości 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem gruntów ujętych 

w rzeczowych aktywach trwałych, nieruchomości inwestycyjnych, pochodnych instrumentów finansowych oraz aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży, które są wyceniane według wartości godziwej.  

 

Prezentacja sprawozdań finansowych 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentowane jest zgodnie z MSR 1. Grupa Kapitałowa prezentuje odrębnie 

„Skonsolidowany rachunek zysków i strat”, który zamieszczony jest bezpośrednio przed „Skonsolidowanym sprawozdaniem z 
całkowitych dochodów”.  

„Skonsolidowany rachunek zysków i strat” prezentowany jest w wariancie porównawczym, natomiast „Skonsolidowany rachunek 
przepływów pieniężnych” sporządzany jest metodą pośrednią.  

W przypadku retrospektywnego wprowadzenia zmian zasad rachunkowości lub korekty błędów, Grupa prezentuje bilans 
sporządzony dodatkowo na początek okresu porównawczego. 

 

Segmenty operacyjne 
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Przy wyodrębnianiu segmentów operacyjnych Zarząd Spółki dominującej kieruje się głównie lokalizacją rynków zbytu. Zatem 

przyjęte kryterium to obszar geograficzny. Grupa nie wydziela linii produktowych, ponieważ na wszystkich rynkach handluje 

towarami pod marką Coccodrillo. Towary dostarczane przez Grupę to odzież pod własną marką uzupełniona o towary, które 
uzupełniają główną ofertę – buty, akcesoria, zabawki itp. 

 

Zgodnie z MSSF 8 wyniki segmentów operacyjnych wynikają z wewnętrznych raportów weryfikowanych okresowo przez Zarząd 

Spółki dominującej (główny organ decyzyjny w Grupie Kapitałowej). Zarząd Spółki dominującej analizuje wyniki segmentów 

operacyjnych na poziomie zysku (straty) z działalności operacyjnej. Pomiar wyników segmentów operacyjnych stosowany w 

kalkulacjach zarządczych zbieżny jest z zasadami rachunkowości zastosowanymi przy sporządzaniu skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego. 

 

Przychody ze sprzedaży wykazane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat nie różnią się od przychodów prezentowanych w 
ramach segmentów operacyjnych. 

 

Aktywa Grupy, których nie można bezpośrednio przypisać do działalności danego segmentu operacyjnego, nie są alokowane do 

aktywów segmentów operacyjnych. Do najistotniejszych aktywów nieujmowanych w ramach segmentów operacyjnych należą:  

aktywa tytułu odroczonego podatku dochodowego, należności z tytułu podatku dochodowego, środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
oraz rozliczenia międzyokresowe. 

Z uwagi na proces logistyczny związany z dystrybucją towarów wszystkie aktywa użytkowane wspólnie przez segmenty 
sprawozdawcze są alokowane do segmentów proporcjonalnie do kosztu własnego towarów sprzedanych w danym segmencie.  

 

Konsolidacja 

Historyczne skonsolidowane informacje finansowe obejmują sprawozdanie finansowe Spółki dominującej oraz sprawozdania 

finansowe spółek, nad którymi Grupa sprawuje kontrolę tj. spółek zależnych. Przez kontrolę rozumie się zdolność wpływania na 
politykę finansową i operacyjną spółki zależnej w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z jej działalności. 

 

Sprawozdania finansowe Spółki dominującej oraz spółek zależnych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, 

sporządza się na ten sam dzień bilansowy tj. na 31 grudnia. W przypadkach gdy jest to konieczne, w sprawozdaniach finansowych  

spółek zależnych dokonuje się korekt mających na celu ujednolicenie zasad rachunkowości stosowanych przez spółkę z zasadami 
stosowanymi przez Grupę Kapitałową. 

 

Wyłączeniu z obowiązku konsolidacji mogą podlegać spółki, których sprawozdania finansowe są nieistotne z punktu widzenia 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej. Spółka zależna jest również wyłączona z konsolidacji, jeżeli 

została nabyta i jest posiadana wyłącznie z zamiarem jej odsprzedaży w bliskiej przyszłości. Inwestycje w spółkach zależnych 
zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży ujmuje się zgodnie z MSSF 5. 

 

Spółki zależne obejmowane są konsolidacją metodą pełną. 

Metoda konsolidacji pełnej polega na łączeniu sprawozdań finansowych Spółki dominującej oraz spółek zależnych poprzez 

zsumowanie, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji aktywów, zobowiązań, kapitału własnego, przychodów oraz kosztów. W 

celu zaprezentowania Grupy Kapitałowej w taki sposób, jak gdyby stanowiła ona pojedynczą jednostkę gospodarczą dokonuje się 
następujących wyłączeń: 

 na moment nabycia kontroli ujmowana jest wartość firmy lub zysk zgodnie z MSSF 3, 

 określane są i prezentowane oddzielnie udziały niedające kontroli, 

 salda rozliczeń między spółkami Grupy Kapitałowej i transakcje (przychody, koszty, dywidendy) wyłącza się w całości, 

 wyłączeniu podlegają zyski i straty z tytułu transakcji zawieranych wewnątrz Grupy Kapitałowej, które są ujęte w wartości 

bilansowej aktywów takich jak zapasy i środki trwałe. Straty z tytułu transakcji wewnątrz Grupy analizowane są pod kątem 
utraty wartości aktywów z perspektywy Grupy, 

 ujmuje się podatek odroczony z tytułu różnic przejściowych wynikających z wyłączenia zysków i strat osiągniętych na 
transakcjach zawartych wewnątrz Grupy Kapitałowej (zgodnie z MSR 12).  

 

Objęcie kontroli nastąpiło na skutek objęcia 100% udziałów kapitałowych jednostek zależnych, w sprawozdaniu nie występują 
udziały niedające kontroli.  
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Transakcje z podmiotami niekontrolującymi, które nie skutkują utratą kontroli przez Spółkę dominującą, Grupa traktuje jak transakcje 
kapitałowe (patrz również podpunkt b) dotyczący zmian standardów i interpretacji):  

 sprzedaż częściowa udziałów na rzecz podmiotów niekontrolujących - różnica pomiędzy ceną sprzedaży a wartością 

bilansową aktywów netto spółki zależnej, przypadających na udziały sprzedane podmiotom niekontrolującym, ujmowana 
jest bezpośrednio w kapitale w pozycji wynik z lat ubiegłych,  

 nabycie udziałów od podmiotów niekontrolujących - różnica pomiędzy ceną nabycia a wartością bilansową aktywów netto 
nabytych od podmiotów niekontrolujących ujmowana jest bezpośrednio w kapitale w pozycji wynik z lat ubiegłych.  

Od dnia powstania Grupy kapitałowej powyższe transakcje nie wystąpiły. 

 

Połączenia jednostek gospodarczych 

Transakcje połączenia jednostek gospodarczych, wchodzące w zakres MSSF 3, rozliczane są metodą przejęcia. 

Na dzień objęcia kontroli aktywa i pasywa jednostki przejmowanej są wyceniane zasadniczo według wartości godziwej oraz zgodnie 

z MSSF 3 identyfikowane są aktywa i zobowiązania, bez względu na to czy były one ujawniane w sprawozdaniu finansowym 
przejmowanej jednostki przed przejęciem. 

 

Wynagrodzenie przekazane w zamian za kontrolę obejmuje wydane aktywa, zaciągnięte zobowiązania oraz wyemitowane 

instrumenty kapitałowe, wycenione w wartości godziwej na dzień przejęcia. Elementem wynagrodzenia jest również warunkowe 

wynagrodzenie, wyceniane w wartości godziwej na dzień przejęcia. Dodatkowe koszty przeprowadzenia połączenia (doradztwo, 
wyceny itp.) nie stanowią wynagrodzenia za przejęcie, lecz ujmowane są w dacie poniesienia jako koszt. 

 

Wartość firmy (zysk) kalkulowana jest jako różnica dwóch wartości: 

 suma wynagrodzenia przekazanego za kontrolę, udziałów niedających kontroli oraz wartości godziwej pakietów udziałów 
(akcji) posiadanych w jednostce przejmowanej przed datą przejęcia oraz 

 wartość godziwa możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki. 

 

Nadwyżka sumy skalkulowanej w sposób wskazany powyżej ponad wartość godziwą możliwych do zidentyfikowania przejętych 

aktywów netto jednostki jest ujmowana w aktywach skonsolidowanego bilansu jako wartość firmy. Wartość firmy odpowiada 

płatności dokonanej przez przejmującego w oczekiwaniu na przyszłe korzyści ekonomiczne z tytułu aktywów, których nie można 

pojedynczo zidentyfikować ani osobno ująć. Po początkowym ujęciu wartość firmy zostaje wyceniona według ceny nabycia 
pomniejszonej o łączne odpisy z tytułu utraty wartości.  

 

W przypadku gdy w/w suma jest niższa od wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki, 

różnica ujmowana jest niezwłocznie w rachunku zysków i strat. Grupa ujmuje zysk z przejęcia w pozycji pozostałych przychodów 
operacyjnych. 

 

W przypadku połączeń jednostek znajdujących się pod wspólną kontrolą, Grupa nie stosuje regulacji wynikających z MSSF 3, lecz 
rozlicza takie transakcje metodą łączenia udziałów w następujący sposób: 

 aktywa i pasywa jednostki przejmowanej ujmowane są w wartości bilansowej. Za wartość bilansową uznaje się raczej tę 

wartość, która określona została pierwotnie przez podmiot kontrolujący, niż wartości wynikające z jednostkowego 
sprawozdania finansowego jednostki przejmowanej, 

 wartości niematerialne oraz zobowiązania warunkowe ujmowane są na zasadach stosowanych przez jednostkę przed 
połączeniem, zgodnie z właściwymi MSSF, 

 nie powstaje wartość firmy - różnica pomiędzy przekazanym wynagrodzeniem a nabytymi aktywami netto jednostki 
kontrolowanej ujmowana jest bezpośrednio w kapitale, w pozycji wynik z lat ubiegłych, 

 udziały niedające kontroli wyceniane są w proporcji do wartości bilansowej aktywów netto kontrolowanej jednostki, 

 dokonywane jest przekształcenie danych porównawczych w taki sposób, jakby połączenie miało miejsce na początek 

okresu porównawczego. Jeżeli data powstania stosunku podporządkowania nad jednostką jest późniejsza niż początek 

okresu porównawczego, dane porównawcze prezentowane są od momentu, kiedy po raz pierwszy powstał stosunek 
podporządkowania.  
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W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły transakcje połączenia jednostek pod wspólną kontrolą. 

 

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 

Jednostki stowarzyszone to takie jednostki, nad którymi Spółka dominująca nie sprawuje kontroli, ale na które wywiera znaczący 
wpływ, uczestnicząc w ustalaniu polityki finansowej i operacyjnej.  

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych są ujmowane początkowo w cenie nabycia, a następnie wyceniane z zastosowaniem 

metody praw własności. Na moment powstania znaczącego wpływu ustalana jest wartość firmy jako różnica pomiędzy ceną nabycia 

inwestycji a wartością godziwą aktywów netto przypadających na inwestora. Wartość firmy ujmowana jest w wartości bilansowej 
inwestycji w jednostkach stowarzyszonych. 

Wartość bilansowa inwestycji w jednostkach stowarzyszonych jest powiększana lub pomniejszana o: 

 udział Spółki dominującej w zyskach lub stratach jednostki stowarzyszonej,  

 udział Spółki dominującej w innych całkowitych dochodach jednostki stowarzyszonej, wynikających m.in. 

z przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych oraz z tytułu różnic kursowych z przeliczenia jednostek zagranicznych. 

Kwoty te wykazuje się w korespondencji z odpowiednią pozycją „Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych 
dochodów”,  

 zyski i straty wynikające z transakcji pomiędzy Grupą a jednostką stowarzyszoną, które podlegają wyłączeniom 
konsolidacyjnym do poziomu posiadanego udziału, 

 otrzymane wypłaty z zysku wypracowanego przez jednostkę stowarzyszoną, które obniżają wartość bilansową inwestycji.  

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ze względu na brak spółek stowarzyszonych nie zawiera sprawozdań finansowych 
jednostek stowarzyszonych. 

 

Transakcje w walutach obcych 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentowane jest w tysiącach złotych  (tys. PLN), który jest również walutą funkcjonalną 
Spółki dominującej. 

 

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego  w 
dniu zawarcia transakcji (kurs spot).  

Na dzień bilansowy pozycje pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy 

zastosowaniu kursu zamknięcia obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego tj. średniego kursu ustalonego dla danej 
waluty przez Narodowy Bank Polski.  

Niepieniężne pozycje bilansowe ujmowane według kosztu historycznego, wyrażonego w walucie obcej, są wykazywane po kursie 
historycznym z dnia transakcji.  

Niepieniężne pozycje bilansowe ewidencjonowane według wartości godziwej, wyrażonej w walucie obcej, wyceniane są według 
kursu wymiany z dnia ustalenia wartości godziwej tj. średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.  

 

Różnice kursowe powstałe z rozliczenia transakcji lub przeliczenia pozycji pieniężnych innych niż instrumenty pochodne, ujmowane 

są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych w kwocie netto, za wyjątkiem różnic kursowych kapitalizowanych w 

wartości aktywów w przypadkach określonych zasadami rachunkowości (przedstawione w punkcie dotyczącym kosztów 
finansowania zewnętrznego).  

Różnice kursowe z wyceny instrumentów pochodnych wyrażonych w walucie obcej ujmowane są w rachunku zysków i strat, o ile nie 

stanowią zabezpieczenia przepływów pieniężnych. Instrumenty pochodne zabezpieczające przepływy pieniężne ujmowane są 
zgodnie z zasadami rachunkowości zabezpieczeń. 

 

Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania zagranicznych jednostek zależnych są przeliczane na walutę polską po kursie 
zamknięcia obowiązującym na dzień bilansowy tj. po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.  

Wartość firmy powstała z przejęcia kontroli nad jednostką zagraniczną traktowana jest jak aktywa i zobowiązania jednostki 

zagranicznej i podlega przeliczeniu po kursie zamknięcia obowiązującym na dzień bilansowy tj. po średnim kursie ustalonym dla 
danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

Rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów jednostki zagranicznej są przeliczane po przeciętnym kursie 

wymiany za dany rok obrotowy, o ile nie wystąpiły znaczne wahania kursów wymiany. W przypadku znacznych wahań kursów, dla 

transakcji ujętych w rachunku zysków i strat oraz sprawozdaniu z całkowitych dochodów stosowany jest kurs wymiany z dnia 
zawarcia transakcji. 
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Różnice kursowe powstałe w wyniku przeliczenia sprawozdania finansowego jednostki zagranicznej są ujmowane w innych 

całkowitych dochodach i akumulowane w oddzielnej pozycji kapitału własnego aż do momentu zbycia jednostki zagranicznej. W 

momencie zbycia jednostki zagranicznej różnice kursowe z przeliczenia zakumulowane w kapitale własnym są reklasyfikowane do 
rachunku zysków i strat i ujmowane jako korekta zysku lub straty ze zbycia jednostki zagranicznej.  

 

Koszty finansowania zewnętrznego 

Koszty finansowania, które można bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu dostosowywanego składnika 

aktywów, aktywuje się jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego składnika aktywów. Na koszty finansowania 
zewnętrznego składają się odsetki oraz zyski lub straty z tytułu różnic kursowych do wysokości, która koryguje koszty odsetek.  

 

Wartość firmy 

Wartość firmy ujmowana jest początkowo zgodnie z MSSF 3 (patrz wyżej podpunkt dotyczący połączeń jednostek gospodarczych). 

Wartości firmy nie amortyzuje się, zamiast tego corocznie przeprowadzany jest test na utratę wartości zgodnie z MSR 36 (patrz 
podpunkt dotyczący utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych). 

 

Wartości niematerialne  

Wartości niematerialne obejmują znaki towarowe, patenty i licencje, oprogramowanie komputerowe, koszty prac rozwojowych oraz 

pozostałe wartości niematerialne, które spełniają kryteria ujęcia określone w MSR 38. W pozycji tej wykazywane są również wartości 
niematerialne, które nie zostały jeszcze oddane do użytkowania (wartości niematerialne w trakcie wytwarzania). 

 

Wartości niematerialne na dzień bilansowy wykazywane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o 

umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartości niematerialne o określonym okresie użytkowania 

amortyzowane są metodą liniową przez okres ich ekonomicznej użyteczności. Okresy użytkowania poszczególnych wartości 
niematerialnych poddawane są corocznej weryfikacji, a w razie konieczności korygowane od początku następnego roku obrotowego.  

Przewidywany okres użytkowania dla poszczególnych grup wartości niematerialnych wynosi: 

 

Grupa Okres 

Znaki towarowe Test na utratę wartości 

Patenty i licencje 2 lata 

Oprogramowanie komputerowe 2 lata 

Pozostałe wartości niematerialne 2 lata 

 

Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania nie są amortyzowane, lecz corocznie są poddawane testom na utratę 
wartości. Posiadane przez Grupę wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania obejmują znak towarowy Coccodrillo . 

 

Koszty związane z utrzymaniem oprogramowania, ponoszone w okresach późniejszych, ujmowane są jako koszt okresu 
w momencie ich poniesienia. 

  

Koszty prac badawczych są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia.  

 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego w spółkach Grupy nie są prowadzone prace rozwojowe.  

 

Nakłady bezpośrednio związane z pracami rozwojowymi ujmowane są jako wartości niematerialne, tylko wtedy gdy spełnione są 
następujące kryteria: 

 ukończenie składnika wartości niematerialnych jest wykonalne z technicznego punktu widzenia tak, aby nadawał się do 

użytkowania lub sprzedaży, 

 Grupa zamierza ukończyć składnik oraz jego użytkowanie bądź sprzedaż, 

 Grupa jest zdolna do użytkowania lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych, 
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 składnik wartości niematerialnych będzie przynosił korzyści ekonomiczne, a Grupa potrafi tę korzyść udowodnić m.in. 

poprzez istnienie rynku lub użyteczność składnika dla potrzeb Grupy, 

 dostępne są Grupie środki techniczne, finansowe i inne niezbędne do ukończenia prac rozwojowych w celu sprzedaży lub 

użytkowania składnika, 

 nakłady poniesione w trakcie prac rozwojowych można wiarygodnie wycenić i przyporządkować do danego składnika 
wartości niematerialnych. 

Nakłady ponoszone na prace rozwojowe wykonane w ramach danego przedsięwzięcia są przenoszone na kolejny okres, jeżeli 

można uznać, że zostaną one w przyszłości odzyskane. Ocena przyszłych korzyści odbywa się na podstawie zasad określonych w 
MSR 36. 

Po początkowym ujęciu nakładów na prace rozwojowe, stosuje się model kosztu historycznego, zgodnie z którym składniki aktywów 

są ujmowane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o skumulowaną amortyzację i skumulowane odpisy 

aktualizujące z tytułu utraty wartości. Zakończone prace rozwojowe są amortyzowane liniowo przez przewidywany okres 
uzyskiwania korzyści. 

 

Zyski lub straty wynikłe ze zbycia wartości niematerialnych są określane jako różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży 

a wartością netto tych wartości niematerialnych i są ujmowane w rachunku zysków i strat w pozostałych przychodach lub kosztach 
operacyjnych.  

 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe początkowo ujmowane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Cenę nabycia zwiększają 
wszystkie koszty związane bezpośrednio z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do użytkowania.  

 

Po początkowym ujęciu rzeczowe aktywa trwałe, za wyjątkiem gruntów, wykazywane są według ceny nabycia lub kosztu 

wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Rzeczowe aktywa trwałe w trakcie 
wytwarzania nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy lub montażu i przekazania środka trwałego do używania.  

Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów, który dla 
poszczególnych grup rzeczowych aktywów trwałych wynosi: 

 

Grupa Okres 

Budynki i budowle 60 lat 

Inwestycje w obcych środkach trwałych 10 lat 

Maszyny i urządzenia 2 - 10 lat 

Środki transportu 5 lat 

Pozostałe środki trwałe 5 lat 

 

Rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania, do 

końca tego miesiąca w którym następuje zrównanie sumy odpisów umorzeniowych z ich wartością początkową lub w którym 

składnik wartości niematerialnych przestaje być ujmowany lub przeznaczono go do sprzedaży zgodnie z MSSF 5. Ekonomiczne 

okresy użyteczności oraz metody amortyzacji są weryfikowane raz w roku, powodując ewentualną korektę odpisów amortyzacyjnych 
w kolejnych latach. 

 

Środki trwałe są dzielone na części składowe będące pozycjami o istotnej wartości, dla których można przyporządkować odrębny 

okres ekonomicznej użyteczności. Częścią składową są również koszty generalnych przeglądów oraz istotne części zamienne i 

wyposażenie, jeżeli będą wykorzystywane przez okres dłuższy niż rok. Bieżące koszty utrzymania poniesione po dacie oddania 

środka trwałego do używania, takie jak koszty konserwacji i napraw, ujmowane są w rachunku zysków i strat w  momencie ich 
poniesienia.  

 

Do wyceny gruntów stosowany jest model kosztu. Wartość gruntów nie podlega amortyzacji, ze względu na nieokreślony okres 
użytkowania.  

 

Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub w przypadku, gdy nie są 

spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego użytkowania takiego składnika aktywów. Zyski lub straty wynikłe 
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ze sprzedaży, likwidacji lub zaprzestania użytkowania środków trwałych są określane jako różnica pomiędzy przychodami ze 

sprzedaży a wartością netto tych środków trwałych i są ujmowane w rachunku zysków i strat w pozostałych przychodach lub 
kosztach operacyjnych.  

 

Aktywa w leasingu 

Umowy leasingu finansowego, na mocy której następuje przeniesienie na Grupę zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających 

z posiadania przedmiotu leasingu, są ujmowane w aktywach oraz zobowiązaniach na dzień rozpoczęcia okresu leasingu. Wartość 

aktywów oraz zobowiązań określana jest na dzień rozpoczęcia leasingu według niższej z następujących dwóch wartości: wartości 
godziwej środka trwałego stanowiącego przedmiot leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych.  

Minimalne opłaty leasingowe rozdziela się pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu w sposób 

umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek w stosunku do niespłaconego salda zobowiązania. Warunkowe opłaty leasingowe są 
ujmowane w kosztach okresu, w którym je poniesiono. 

Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane według takich samych zasad jak stosowane do 

własnych aktywów Grupy. W sytuacji jednak, gdy brak jest wystarczającej pewności, że Grupa uzyska tytuł własności przed końcem 

okresu leasingu wówczas dany składnik jest amortyzowany przez krótszy z dwóch okresów: szacowany okres użytkowania środka 
trwałego lub okres leasingu. 

 

Umowy leasingowe, zgodnie z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki wynikające 

z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego 
ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu. 

 

Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych  

Corocznemu testowi na utratę wartości podlegają następujące składniki aktywów: 

 wartość firmy, przy czym po raz pierwszy test na utratę wartości przeprowadza się do końca okresu, w którym miało 
miejsce połączenie,  

 wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz  

 wartości niematerialne, które jeszcze nie są użytkowane. 

W odniesieniu do pozostałych składników wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych dokonywana jest coroczna 

ocena, czy wystąpiły przesłanki, które mogą świadczyć o utracie ich wartości. W razie stwierdzenia, że jakieś zdarzenia lub 

okoliczności mogą wskazywać na trudność w odzyskaniu wartości bilansowej danego składnika aktywów, przeprowadzany jest test 
na utratę wartości. 

 

Dla potrzeb przeprowadzenia testu na utratę wartości aktywa grupowane są na najniższym poziomie, na jakim generują przepływy 

pieniężne niezależnie od innych aktywów lub grup aktywów (tzw. ośrodki wypracowujące przepływy pieniężne). Składniki aktywów 
samodzielnie generujące przepływy pieniężne testowane są indywidualnie.  

Wartość firmy jest alokowana do tych ośrodków wypracowujących środki pieniężne, z których oczekuje się korzyści synergii 

wynikających z połączenia jednostek gospodarczych, przy czym ośrodkami wypracowującymi przepływy pieniężne są co najmniej 
segmenty operacyjne.  

 

Jeżeli wartość bilansowa przekracza szacowaną wartość odzyskiwalną aktywów bądź ośrodków wypracowujących środki pieniężne, 

do których aktywa te należą, wówczas wartość bilansowa jest obniżana do poziomu wartości odzyskiwalnej. Wartość odzyskiwalna 

odpowiada wyższej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży lub wartości użytkowej. 

Przy ustalaniu wartości użytkowej, szacowane przyszłe przepływy pieniężne są dyskontowane do wartości bieżącej przy 

zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ryzyka związanego z 
danym składnikiem aktywów.  

 

Odpis z tytułu utraty wartości w pierwszej kolejności przypisywany jest do wartości firmy. Pozostała kwota odpisu obniża  
proporcjonalnie wartość bilansową aktywów wchodzących do ośrodka wypracowującego przepływy.  

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości są ujmowane w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałych kosztów operacyjnych.  

Odpisy aktualizujące wartość firmy nie podlegają odwróceniu w kolejnych okresach. W przypadku pozostałych składników aktywów, 

na kolejne dni bilansowe oceniane są przesłanki wskazujące na możliwość odwrócenia odpisów aktualizujących. Odwrócenie odpisu 
ujmowane jest w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałych przychodów operacyjnych. 
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Nieruchomości inwestycyjne 

Nieruchomość inwestycyjna jest utrzymywana w posiadaniu ze względu na przychody z czynszów oraz/ lub przyrost jej wartości i 
jest wyceniana w oparciu o model wartości godziwej. 

 

Początkowe ujęcie nieruchomości inwestycyjnej następuje według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia z uwzględnieniem kosztów 

przeprowadzenia transakcji. Na kolejne dni bilansowe nieruchomość inwestycyjna jest wyceniana w wartości godziwej, określonej 

przez niezależnego rzeczoznawcę z uwzględnieniem lokalizacji oraz charakteru nieruchomości oraz aktualnych warunków 
rynkowych. 

Zyski lub straty wynikające ze zmian wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych są ujmowane w rachunku zysków i strat w 
okresie, w którym wystąpiły zmiany, w pozycji pozostałych przychodów lub kosztów operacyjnych.  

 

Nieruchomość inwestycyjną usuwa się z bilansu w momencie jej zbycia lub trwałego wycofania z użytkowania, jeżeli nie oczekuje się 
uzyskania w przyszłości żadnych korzyści ekonomicznych. 

W Grupie Kapitałowej nie wystąpiły nieruchomości inwestycyjne. 

 

Instrumenty finansowe 

Instrumentem finansowym jest każda umowa, która skutkuje powstaniem składnika aktywów finansowych u jednej ze stron 
i jednocześnie zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron. 

 

Składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe jest wykazywane w bilansie, gdy Grupa staje się stroną umowy tego 

instrumentu. Standaryzowane transakcje kupna i sprzedaży aktywów i zobowiązań finansowych ujmuje się na dzień zawarcia 
transakcji. 

 

Składnik aktywów finansowych wyłącza się z bilansu w przypadku, gdy wynikające z zawartej umowy prawa do korzyści 
ekonomicznych i ryzyka z niej wynikające zostały zrealizowane, wygasły lub Grupa się ich zrzekła. 

Grupa wyłącza z bilansu zobowiązanie finansowe wtedy, gdy zobowiązanie wygasło, to znaczy, kiedy obowiązek określony w 
umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł. 

 

Na dzień nabycia aktywa i zobowiązania finansowe Grupa wycenia w wartości godziwej, czyli najczęściej według wartości godziwej 

uiszczonej zapłaty w przypadku składnika aktywów lub otrzymanej kwoty w przypadku zobowiązania. Koszty transakcji Grupa 

włącza do wartości początkowej wyceny wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, poza kategorią aktywów i zobowiązań 
wycenianych w wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat. 

 

Na dzień bilansowy aktywa oraz zobowiązania finansowe wyceniane są według zasad przedstawionych poniżej. 

 

Aktywa finansowe 

Dla celów wyceny po początkowym ujęciu, aktywa finansowe inne niż instrumenty pochodne zabezpieczające, Grupa klasyfikuje z 
podziałem na: 

 pożyczki i należności, 

 aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, 

 inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności oraz 

 aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. 

 

Kategorie te określają zasady wyceny na dzień bilansowy oraz ujęcie zysków lub strat z wyceny w rachunku zysków i strat lub w 

innych całkowitych dochodach. Zyski lub straty ujmowane w rachunku zysków i strat prezentowane są jako przychody lub koszty 

finansowe, za wyjątkiem odpisów aktualizujących należności z tytułu dostaw i usług, które prezentowane są jako pozostałe koszty 
operacyjne.  
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Wszystkie aktywa finansowe, za wyjątkiem wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, podlegają ocenie na 

każdy dzień bilansowy ze względu na wystąpienie przesłanek utraty ich wartości. Składnik aktywów finansowych podlega odpisom 

aktualizującym, jeżeli istnieją obiektywne dowody świadczące o utracie jego wartości. Przesłanki utraty wartości analizowane są dla 
każdej kategorii aktywów finansowych odrębnie, co zostało zaprezentowane poniżej. 

 

Pożyczki i należności to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe, o ustalonych lub możliwych do określenia 

płatnościach, które nie są kwotowane na aktywnym rynku. Pożyczki i należności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z 

zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Wycena krótkoterminowych należności odbywa się w wartości wymagającej 
zapłaty ze względu na nieznaczące efekty dyskonta. 

Aktywa finansowe kwalifikowane do kategorii pożyczek i należności wykazywane są w bilansie jako:  

 aktywa długoterminowe w pozycji „Należności i pożyczki” oraz  

 aktywa krótkoterminowe w pozycjach „Pożyczki”, „Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności” oraz 
„Środki pieniężne i ich ekwiwalenty”. 

Odpisy na należności wątpliwe szacowane są, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności przestało być prawdopodobne. Znaczące 

salda należności podlegają indywidualnej ocenie w przypadku dłużników zalegających z zapłatą lub gdy uzyskano obiektywne 

dowody, że dłużnik może nie uiścić należności (np. trudna sytuacja finansowa dłużnika, proces sądowy przeciwko dłużnikowi, 

niekorzystne dla dłużnika zmiany otoczenia gospodarczego). Dla należności nie podlegających indywidualnej ocenie, przesłanki 

utraty wartości analizowane są w ramach poszczególnych klas aktywów określonych ze względu na ryzyko kredytowe (wynikające 

np. z branży, regionu lub struktury odbiorców). Wskaźnik odpisów aktualizujących dla poszczególnych klas oparty jest zatem na 
zaobserwowanych w niedawnej przeszłości trendach dotyczących trudności w spłacie należności przez dłużników.  

 

Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat obejmują aktywa klasyfikowane jako 

przeznaczone do obrotu lub wyznaczone przy początkowym ujęciu do wyceny w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat ze 
względu na spełnienie kryteriów określonych w MSR 39.  

Do tej kategorii zaliczane są wszystkie instrumenty pochodne, za wyjątkiem pochodnych instrumentów zabezpieczających 
ujmowanych zgodnie z rachunkowością zabezpieczeń.  

Grupa nie stosuje i nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń, 

Instrumenty należące do tej kategorii wyceniane są w wartości godziwej, a skutki wyceny ujmowane są w rachunku zysków i strat. 

Zyski i straty z wyceny aktywów finansowych określone są przez zmianę wartości godziwej ustalonej na podstawie bieżących na 
dzień bilansowy cen pochodzących z aktywnego rynku lub na podstawie technik wyceny, jeżeli aktywny rynek nie istnieje. 

 

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe, z ustalonymi lub 

możliwymi do określenia płatnościami oraz o ustalonym terminie wymagalności, względem których Grupa ma zamiar i jest w stanie 
utrzymać w posiadaniu do upływu terminu wymagalności, z wyłączeniem aktywów zaklasyfikowanych do pożyczek i należności. 

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody 

efektywnej stopy procentowej. Jeżeli występują dowody wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości inwestycji 

utrzymywanych do terminu wymagalności (np. ocena zdolności kredytowej spółek emitujących obligacje), aktywa wyceniane  są w 

wartości bieżącej szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych. Zmiany wartości bilansowej inwestycji, łącznie z odpisami 
aktualizującymi z tytułu utraty wartości, ujmowane są w rachunku zysków i strat. 

 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe, które zostały wyznaczone 
jako dostępne do sprzedaży lub nie kwalifikują się do żadnej z powyższych kategorii aktywów finansowych.  

Akcje spółek nienotowanych wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości, ze względu na brak 
możliwości wiarygodnego oszacowania ich wartości godziwej. Odpisy aktualizujące ujmowane są w rachunku zysków i strat.  

Wszystkie inne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej. Zyski i straty z wyceny ujmowane są 

jako inne całkowite dochody i kumulowane w kapitale z aktualizacji wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, za 

wyjątkiem odpisów z tytułu utraty wartości oraz różnic kursowych od aktywów pieniężnych, które ujmowane są w rachunku zysków i 

strat. W rachunku zysków i strat ujmowane są również odsetki, które byłyby rozpoznane przy wycenie tych składników aktywów 
finansowych według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej.  

Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ujmowane jest w innych całkowitych 

dochodach, za wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość instrumentów dłużnych, których odwrócenie ujmowane jest w rachunku 

zysków i strat, jeżeli wzrost wartości instrumentu może być obiektywnie łączony ze zdarzeniem następującym po rozpoznaniu utraty 
wartości.  
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W momencie wyłączenia składnika aktywów z bilansu, skumulowane zyski i straty, ujęte poprzednio w innych całkowitych 

dochodach, przenoszone są z kapitału własnego do rachunku zysków i strat oraz prezentowane są w innych całkowitych dochodach 
jako reklasyfikacja z tytułu przeniesienia do wyniku finansowego.  

 

Zobowiązania finansowe 

Zobowiązania finansowe inne niż instrumenty pochodne zabezpieczające, wykazywane są w następujących pozycjach bilansu: 

 kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne, 

 leasing finansowy, 

 zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania oraz 

 pochodne instrumenty finansowe. 

Po początkowym ujęciu zobowiązania finansowe wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody 

efektywnej stopy procentowej, za wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu lub wyznaczonych jako 

wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. Do kategorii zobowiązań finansowych wycenianych w wartości 

godziwej przez rachunek zysków i strat Grupa zalicza instrumenty pochodne inne niż instrumenty zabezpieczające. Krótkoterminowe 
zobowiązania z tytułu dostaw i usług wyceniane są w wartości wymagającej zapłaty ze względu na nieznaczące efekty dyskonta. 

Zyski i straty z wyceny zobowiązań finansowych ujmowane są w rachunku zysków i strat w działalności finansowej. 

 

Rachunkowość zabezpieczeń 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Grupa nie stosowała zasad rachunkowości zabezpieczeń. 

 

Zapasy 

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia/ kosztu wytworzenia oraz wartości netto możliwej do 

uzyskania. Na cenę nabycia lub koszt wytworzenia składają się koszty zakupu, koszty przetworzenia oraz inne koszty poniesione w 
trakcie doprowadzenia zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu. 

 

Rozchód materiałów i towarów ustala się z zastosowaniem metody „pierwsze weszło - pierwsze wyszło” (FIFO). 

Wartość netto możliwa do uzyskania jest to szacowana cena sprzedaży ustalana w toku zwykłej działalności gospodarczej, 
pomniejszona o koszty wykończenia i koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku. 

 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych, depozyty płatne na żądanie oraz 

krótkoterminowe inwestycje o dużej płynności (do 3 miesięcy), łatwo wymienialne na gotówkę, dla których ryzyko zmiany wartości 
jest nieznaczne. 

 

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 

Aktywa trwałe (grupy aktywów trwałych) są klasyfikowane przez Grupę jako przeznaczone do sprzedaży, jeżeli ich wartość 

bilansowa zostanie odzyskana przede wszystkim w wyniku transakcji sprzedaży a nie poprzez dalsze użytkowanie.  Warunek ten 

uznaje się za spełniony wyłącznie wówczas, gdy składnik aktywów (grupa aktywów) jest dostępny w swoim obecnym stanie do 

natychmiastowej sprzedaży, z zachowaniem normalnych i zwyczajowo przyjętych warunków sprzedaży, a wystąpienie transakcji 
sprzedaży jest wysoce prawdopodobne w ciągu roku od momentu zmiany klasyfikacji.  

 

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży wyceniane są w niższej z dwóch wartości: wartości bilansowej lub 

wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Niektóre aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży, takie 

jak aktywa finansowe oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, wyceniane są według tych samych zasad 

rachunkowości, jakie były stosowane przez Grupę przed zaklasyfikowaniem do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży. 
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży nie podlegają amortyzacji. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie występują. 

 

Kapitał własny 
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Kapitał podstawowy wykazywany jest w wartości nominalnej wyemitowanych akcji, zgodnie ze statutem Spółki dominującej oraz 
wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Akcje Spółki dominującej nabyte i zatrzymane przez Spółkę dominującą lub konsolidowane spółki zależne pomniejszają kapitał 
własny. Akcje własne wyceniane są w cenie nabycia. 

 

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej powstaje z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji, 
pomniejszonej o koszty emisji. 

 

Inne całkowite dochody obejmują: 

 przeszacowanie rzeczowych aktywów trwałych do wartości godziwej (patrz podpunkt dotyczący rzeczowych aktywów 
trwałych), 

 wycenę aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (patrz podpunkt dotyczący instrumentów finansowych), 

 wycenę instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne (patrz podpunkt dotyczący rachunkowości zabezpieczeń), 

 różnice kursowe z przeliczenia zagranicznych jednostek zależnych (patrz podpunkt dotyczący transakcji w walutach 
obcych), 

 udział w dochodach całkowitych jednostek wycenianych metodą praw własności (patrz podpunkt dotyczący inwestycji w 
jednostkach stowarzyszonych). 

 

W zyskach zatrzymanych wykazywane są wyniki z lat ubiegłych (również te przekazane na kapitał uchwałami akcjonariuszy) oraz 
wynik finansowy bieżącego roku. 

 

Wszystkie transakcje z właścicielami Spółki dominującej prezentowane są osobno w „Skonsolidowanym zestawieniu zmian w 
kapitale własnym”.  

 

Płatności w formie akcji 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego w Grupie nie są real izowane programy motywacyjne, w ramach 
których kluczowym członkom kadry menedżerskiej przyznawane byłyby opcje zamienne na akcje Spółki dominującej. 

 

Świadczenia pracownicze 

Wykazywane w bilansie zobowiązania i rezerwy na świadczenia pracownicze obejmują następujące tytuły: 

 krótkoterminowe świadczenia pracownicze z tytułu wynagrodzeń (wraz z premiami) oraz składek na ubezpieczenia 
społeczne, 

 rezerwy na niewykorzystane urlopy oraz 

 inne świadczenia pracownicze, do których Grupa zalicza odprawy emerytalne. 

 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 

Wartość zobowiązań z tytułu krótkoterminowych świadczeń pracowniczych ustala się bez dyskonta i wykazuje w bilansie w kwocie 
wymaganej zapłaty. 

 

Rezerwy na niewykorzystane urlopy 

Grupa tworzy rezerwę na koszty kumulowanych płatnych nieobecności, które będzie musiała ponieść w wyniku niewykorzystanego 

przez pracowników uprawnienia, a które to uprawnienie narosło na dzień bilansowy. Rezerwa na niewykorzystane urlopy stanowi 
rezerwę krótkoterminową i nie podlega dyskontowaniu.  

 

Odprawy emerytalne 

Odprawy emerytalne są wypłacane jednorazowo, w momencie przejścia na emeryturę. Wysokość odpraw emerytalnych i nagród 
jubileuszowych zależy od stażu pracy oraz średniego wynagrodzenia pracownika.  

Grupa tworzy rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych w celu przyporządkowania kosztów do okresów 
nabywania uprawnień przez pracowników.  
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Wartość bieżąca rezerw na każdy dzień bilansowy jest szacowana przez spółkę. Naliczone rezerwy są równe zdyskontowanym 
płatnościom, które w przyszłości zostaną dokonane i dotyczą okresu do dnia bilansowego.  

Informacje demograficzne oparte są na danych historycznych. Zyski i straty z obliczeń rozpoznawane są bezzwłocznie w rachunku zysków i strat. 

 

Rezerwy, zobowiązania i aktywa warunkowe 

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Grupie ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający ze 

zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu korzyści 

ekonomicznych oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Termin poniesienia oraz kwota 
wymagająca uregulowania może być niepewna.  

 

Rezerwy tworzy się m.in. na następujące tytuły: 

 toczące się postępowania sądowe oraz sprawy sporne, 

 świadczenia pracownicze, 

 zwrot towarów po dniu bilansowym, 

 restrukturyzacja, tylko jeżeli na podstawie odrębnych przepisów Grupa jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub 
zawarto w tej sprawie wiążące umowy. 

Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty operacyjne. 

 

Rezerwy ujmuje się w wartości szacowanych nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku, na podstawie najbardziej 

wiarygodnych dowodów dostępnych na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, w tym dotyczących ryzyka oraz 

stopnia niepewności. W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez 

zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej 

odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ewentualnego ryzyka związanego z danym 

zobowiązaniem. Jeżeli zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie rezerwy w związku z upływem 
czasu jest ujmowane jako koszt finansowy.  

 

Jeżeli Grupa spodziewa się, że koszty objęte rezerwą zostaną zwrócone, na przykład na mocy umowy ubezpieczenia, wówczas 

zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wówczas, gdy istnieje wystarczająca pewność, że zwrot ten 
rzeczywiście nastąpi. Jednakże wartość tego aktywa nie może przewyższyć kwoty rezerwy. 

 

W przypadku gdy wydatkowanie środków w celu wypełnienia obecnego obowiązku nie jest prawdopodobne, kwoty zobowiązania 

warunkowego nie ujmuje się w bilansie, za wyjątkiem zobowiązań warunkowych identyfikowanych w procesie połączenia jednostek 
gospodarczych zgodnie z MSSF 3. 

Informację o zobowiązaniach warunkowych ujawnia się w części opisowej skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  

Możliwe wpływy zawierające korzyści ekonomiczne dla Grupy, które nie spełniają jeszcze kryteriów ujęcia jako aktywa, stanowią 

aktywa warunkowe, których nie ujmuje się w bilansie. Informację o aktywach warunkowych ujawnia się w dodatkowych notach 
objaśniających.  

 

Rozliczenia międzyokresowe 

Grupa wykazuje w aktywach bilansu w pozycji „Rozliczenia międzyokresowe” opłacone z góry koszty dotyczące przyszłych okresów 
sprawozdawczych, w tym przede wszystkim czynsze najmu, prowizje franszyzowe. 

 

W pozycji „Rozliczeń międzyokresowych” zawartej w pasywach bilansu prezentowane są przychody przyszłych okresów, w tym 

również środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie środków trwałych, które rozliczane są zgodnie z MSR 20 „Dotacje rządowe”.  

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazywane są w ramach „Zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych 
zobowiązań”. 

 

Dotacje ujmowane są wyłącznie wówczas, gdy istnieje wystarczająca pewność, że Grupa spełni warunki związane z daną dotacją 
oraz że dana dotacja zostanie faktycznie otrzymana. 

Dotacja dotycząca danej pozycji kosztowej jest ujmowana jako przychód w sposób współmierny do kosztów, które dotacja ta ma w 
zamierzeniu kompensować.  
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Dotacja finansująca składnik aktywów jest stopniowo ujmowana w rachunku zysków i strat jako przychód na przestrzeni okresów 

proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tego składnika aktywów. Grupa Kapitałowa dla celów prezentacji w 

skonsolidowanym bilansie nie odejmuje dotacji od wartości bilansowej aktywów, lecz wykazuje dotacje jako przychody przyszłych  
okresów w pozycji „Rozliczenia międzyokresowe”. 

 

Przychody ze sprzedaży 

Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych i reprezentują należności za towary i 

usługi dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, podatek od towarów i usług oraz inne 

podatki związane ze sprzedażą (podatek akcyzowy). Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że 
Grupa uzyska korzyści ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób.  

 

Sprzedaż towarów  

Przychody ze sprzedaży towarów ujmowane są, jeżeli spełnione zostały następujące warunki: 

 Grupa przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do dóbr. Warunek uznaje się za 
spełniony z chwilą bezspornego dostarczenia towarów lub produktów do odbiorcy,  

 kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób, 

 istnieje prawdopodobieństwo, że Grupa uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji oraz  

 koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione w związku z transakcją, można wycenić w wiarygodny sposób.  

 

Świadczenie usług  

Usługi świadczone przez Grupę obejmują głównie usługi spedycyjne i transportowe oraz prowizję za świadczoną usługę sprzedaży. 

 

Odsetki i dywidendy 

Przychody z tytułu odsetek ujmowane są sukcesywnie w miarę ich narastania zgodnie z metodą efektywnej stopy procentowej. 
Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy lub udziałowców do ich otrzymania. 

 

Koszty operacyjne 

Koszty operacyjne są ujmowane w rachunku zysków i strat zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów. Grupa 
prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym koszty według miejsc powstawania. 

 

Podatek dochodowy (wraz z podatkiem odroczonym) 

Na obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego składają się: podatek dochodowy bieżący oraz odroczony, który nie został ujęty w 
innych dochodach całkowitych lub bezpośrednio w kapitale. 

 

Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku 

obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) brutto w związku z czasowym przesunięciem 

przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów do innych okresów oraz 

wyłączeniem pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane 
w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym.  

 

Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi w przyszłości na różnicach  

pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do 
wyliczenia podstawy opodatkowania.  

Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających opodatkowaniu, 

natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że będzie 

można pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne różnice przejściowe. Nie ujmuje się aktywów ani rezerwy, jeśli  

różnica przejściowa wynika z początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań w transakcji, która nie jest połączeniem 

jednostek gospodarczych oraz która w czasie jej wystąpienia nie ma wpływu ani na wynik podatkowy ani na wynik księgowy. Nie 
ujmuje się rezerwy na podatek odroczony od wartości firmy, która nie podlega amortyzacji na gruncie przepisów podatkowych. 

Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy pozycja aktywów 
zostanie zrealizowana lub rezerwa rozliczona, przyjmując za podstawę przepisy prawne obowiązujące na dzień bilansowy. 
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Aktywa na podatek odroczony 

Prawdopodobieństwo rozliczenia składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego z przyszłymi zyskami podatkowymi opiera się na 

budżetach spółek Grupy zatwierdzonych przez Zarząd Spółki dominującej. Jeżeli prognozowane wyniki finansowe wskazują, że 
spółki Grupy osiągną dochód do opodatkowania, aktywa na podatek odroczony ujmowane są w pełnej wysokości.  

 

Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, a w przypadku, gdy 

spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika aktywów lub jego części następuje jego 
odpis.  

 

3.3. Niepewność szacunków 

Przy sporządzaniu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki dominującej kieruje się 
osądem przy dokonywaniu licznych szacunków i założeń, które mają wpływ na stosowane zasady rachunkowości oraz 
prezentowane wartości aktywów, zobowiązań, przychodów oraz kosztów. Faktycznie zrealizowane wartości mogą różnić się od 
szacowanych przez Zarząd.  
 
Informacje o szacunkach i założeniach, które są znaczące dla sprawozdania finansowego, zostały zaprezentowane poniżej.  
 

Okresy ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych 

Zarząd Spółki dominującej dokonuje corocznej weryfikacji okresów ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych, podlegających 

amortyzacji. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Zarząd ocenia, że okresy użyteczności aktywów przyjęte 

przez Spółkę dla celów amortyzacji odzwierciedlają oczekiwany okres przynoszenia korzyści ekonomicznych przez te aktywa w 

przyszłości. Jednakże faktyczne okresy przynoszenia korzyści przez te aktywa w przyszłości mogą różnić się od zakładanych, w tym 

również ze względu na techniczne starzenie się majątku. Wartość bilansowa aktywów trwałych podlegających amortyzacji 
prezentowana jest w nocie nr 11.  

 

Utrata wartości aktywów niefinansowych 

W celu określenia wartości użytkowej Zarząd szacuje prognozowane przepływy pieniężne oraz stopę, którą przepływy 

dyskontowane są do wartości bieżącej (patrz podpunkt dotyczący utraty wartości aktywów niefinansowych). W procesie wyceny 

wartości bieżącej przyszłych przepływów dokonywane są założenia dotyczące prognozowanych wyników finansowych. Założenia te 

odnoszą się do przyszłych zdarzeń i okoliczności. Faktycznie zrealizowane wartości mogą różnić się od szacowanych, co w 
kolejnych okresach sprawozdawczych może przyczynić się do znaczących korekt wartości aktywów Grupy.  

 

3.4. Korekty błędów oraz zmiany zasad rachunkowości 

W skonsolidowanych informacjach finansowych Grupy Kapitałowej dokonano następujących korekt błędów, które miały wpływ na 
historyczne dane finansowe za lata 2011-2012 według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej:  

Wyszczególnienie 

Pozycja sprawozdania Wpływ na zyski 

zatrzymane 31.12.2012 
[pln] 

Wpływ na kapitał 
własny na 

31.12.2012 
[pln]   

Korektę podatku odroczonego od 

niezrealizowanej marży na towarze 

Aktywa z tytułu 

odroczonego podatku 
dochodowego 

Wynik finansowy 168 935.12 168 935.12 

Korekta sprawozdania spółki CDRL Trade 
S.R.O. o wartość 

Wynik finansowy 
Rezerwa z tytułu 

odroczonego podatku 

dochodowego 

(1 507.75) (1 507.75) 

Korekta różnicy kursowej z wyceny 
sprawozdania finansowego CDRL Trade S.R.O. 

w wyniku powyższej korekty 
Wynik finansowy Kapitał z aktualizacji wyceny (28.68) 28.68 

Uzgodniono wartość biernych rozliczeń 
międzyokresowych w czeskiej spółce 

Wynik finansowy 
Bierne rozliczenia 
międzyokresowe 

0.04 0.04 

Razem 167 399 167 456 

 

Spółka dominująca stosuje od 01 stycznia 2014 roku Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy 
Sprawozdawczości Finansowej, w związku z tym niniejsze sprawozdanie jest pierwszym, które sporządzone zostało według 
powyższych standardów. 
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W skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dokonano zmian zasad rachunkowości opisanych w nocie 3.2, które 
miały wpływ na dane finansowe prezentowane za porównywalne okresy:  
 

Opis korekt MSR 
Wpływ na kapitał własny 

31.12.2013 
Wpływ na kapitał własny 

30.06.2013 
Wpływ na kapitał własny 

31.12.2012 

Aktywowanie marży na leasingu zwrotnym w tym zmiana stawki 

amortyzacyjnej 
1 685 1 653 1 621 

Odroczony podatek dochodowy od powyższej pozycji -320 -314 -308 

Zmiana stawki na nakłady inwestycyjne 5 4 3 

Odroczony podatek dochodowy od powyższej pozycji -1 -1 -1 

Znaki towarowe - wycofanie umorzenia 168 141 115 

Odroczony podatek dochodowy od powyższej pozycji -32 -27 -22 

Ujęcie jako koszt okresy nakładów na wartości niematerialne i prawne -19 -24 -33 

Odroczony podatek dochodowy od powyższej pozycji 4 5 6 

Wycofanie wyceny zaliczki - aktywo niepieniężne 121 0 0 

Odroczony podatek dochodowy od powyższej pozycji -23 0 0 

Test na utratę wartości  - wartości firmy -1 421 -1 421 -1 421 

Wartość firmy - wycofanie umorzenia 1 104 875 647 

Odroczony podatek dochodowy od powyższej pozycji -210 -166 -123 

Razem 1 060 725 485 

 

Opis korekt MSR 
Wpływ na całkowity 

dochód 31.12.2013 

Wpływ na całkowity 

dochód 30.06.2013 

Wpływ na całkowity 

dochód 31.12.2012 

Amortyzacja leasingu zwrotnego 65 32 65 

Odroczony podatek dochodowy od powyższej pozycji -12 -6 -12 

Amortyzacja nakładów inwestycyjnych (zmiana stawki) 2 1 2 

Odroczony podatek dochodowy od powyższej pozycji 0 0 0 

Znaki towarowe - wycofanie umorzenia 52 26 217 

Odroczony podatek dochodowy od powyższej pozycji -10 -5 -41 

Ujęcie jako koszt okresy nakładów na wartości niematerialne i prawne 13 9 -20 

Odroczony podatek dochodowy od powyższej pozycji -3 -2 4 

Wycofanie wyceny zaliczki - aktywo niepieniężne 121 0 719 

Odroczony podatek dochodowy od powyższej pozycji -23 0 -137 

Wartość firmy - wycofanie umorzenia 457 228 457 

Odroczony podatek dochodowy od powyższej pozycji -87 -43 -87 

Razem 575 240 1 166 

 

Korekty pomiędzy sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi zgodnie z Ustawą o Rachunkowości a przekształconymi 
sprawozdaniami finansowymi według MSR/MSSF za  poprzednie okresy zostały przedstawione poniżej: 

 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH 

DOCHODÓW (w tys. zł) 
01.01 - 31.12.2013 01.01 - 30.06.2013 

A. Działalność kontynuowana             

  UOR korekta MSR MSR UOR korekta MSR MSR 

I. Przychody ze sprzedaży 148 719 0 148 719 65 426 0 65 426 

1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług 580 0 580 209 0 209 

2. Przychody ze sprzedaży ze sprzedaży towarów i materiałów 
 

148 138 

 

0 

 

148 138 

 

65 218 

 

0 

 

65 218 

3. Koszt wytworzenia na własne potrzeby 0 0 0 0 0 0 
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4. Zmiana stanu produktów 0 0 0 0 0 0 

II. Koszty działalności operacyjnej 139 465 -589 138 876 62 641 -162 62 479 

1. Amortyzacja 3 106 -594 2 512 1 574 -296 1 278 

2. Zużycie materiałów i energii 2 094 0 2 094 1 017 0 1 017 

3. Usługi obce 37 939 5 37 943 17 215 19 17 234 

4. Podatki i opłaty 0 0 0 90 0 90 

5. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 16 770 0 16 770 7 997 116 8 113 

6. Pozostałe koszty rodzajowe 989 0 989 255 0 255 

7. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 78 567 0 78 567 34 493 0 34 493 

III. Zysk (strata) na sprzedaży 9 254 589 9 843 2 785 162 2 947 

1. Pozostałe przychody operacyjne 1 313 0 1 313 671 0 671 

2. Pozostałe koszty operacyjne 3 493 0 3 493 2 116 -135 1 982 

IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 074 589 7 663 1 339 296 1 636 

1. Przychody finansowe 43 0 43 404 0 404 

2. Koszty finansowe 3 587 -121 3 466 2 245 0 2 245 

V. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 3 529 710 4 239 -502 296 -206 

1. Nadwyżka udziału w wartości godziwej netto nabytych aktywów i 

zobowiązań nad kosztem przejęcia 
0 0 0 0 0 0 

2. Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych rozliczanych 

metodą praw własności 
0 0 0 0 0 0 

VI. Zysk (strata) brutto 3 529 710 4 239 -502 296 -206 

1. Podatek dochodowy 1 071 135 1 206 488 56 544 

VII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 2 459 575 3 034 -990 240 -750 

              

B. Działalność zaniechana 0 0 0 0 0 0 

I. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 0 0 0 0 0 

              

C. Zysk (strata) netto za rok obrotowy, w tym 2 459 575 3 034 -990 240 -750 

1. Przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 2 459 575 3 034 -990 240 -750 

2. Przypadający na udziałowców niekontrolujących 0 0 0 0 0 0 

 

SKONSOLIDOWANE 

SPRAWOZDANIE Z 

SYTUACJI 

FINANSOWEJ - Aktywa 

(tys. zł) 

31.12.2013 30.06.2013 31.12.2012 

  UOR korekta MSR MSR UOR korekta MSR MSR UOR korekta MSR MSR 

A. Aktywa trwałe 29 175 -1 150 28 025 29 799 -1 398 28 401 28 896 -1 673 27 223 

1. Wartość firmy  1 184 -317 866 1 412 -546 866 1 636 -774 862 

2. Pozostałe wartości 

niematerialne 
224 148 372 292 117 409 244 82 326 

3. Rzeczowe aktywa 

trwałe 
21 378 1 690 23 069 22 164 1 657 23 821 23 225 1 624 24 849 

4. Nieruchomości 

inwestycyjne 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Inwestycje w 

jednostkach zależnych 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Należności 

długoterminowe 
2 171 0 2 171 1 989 0 1 989 0 0 0 

7. Pochodne instrumenty 

finansowe 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Aktywa z tytułu podatku 4 168 -2 672 1 497 3 902 -2 626 1 276 3 746 -2 605 1 141 
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odroczonego 

9. Inne rozliczenia 

międzyokresowe 
49 0 49 40 0 40 45 0 45 

B. Aktywa obrotowe 50 684 121 50 805 56 052 0 56 052 58 907 0 58 907 

1. Zapasy 28 050 0 28 050 33 633 0 33 633 37 364 0 37 364 

2. Należności z tytułu 

dostaw i usług oraz 

pozostałe należności 

18 937 121 19 058 17 920 0 17 920 17 688 0 17 688 

3. Należności z tytułu 

podatku dochodowego 
0 0 0 0 0 0 160 0 160 

4. Pochodne instrumenty 

finansowe 
9 0 9 383 0 383 77 0 77 

5. Środki pieniężne i ich 

ekwiwalenty 
3 234 0 3 234 3 673 0 3 673 3 269 0 3 269 

6. Rozliczenia 

międzyokresowe 
455 0 455 443 0 443 348 0 348 

C. Aktywa trwałe 

przeznaczone do 

sprzedaży 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
  

  
     

  

AKTYWA OGÓŁEM 79 859 -1 029 78 830 85 851 -1 398 84 454 87 802 -1 673 86 129 

 

 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z 

SYTUACJI FINANSOWEJ - Pasywa (w tys. zł) 
31.12.2013 30.06.2013 31.12.2012 

  UOR 
korekta 

MSR 
MSR UOR 

korekta 

MSR 
MSR UOR 

korekta 

MSR 
MSR 

A. Kapitał własny 27 920 1 060 28 980 24 589 725 25 314 25 749 485 26 234 

 I. Kapitały przypadające akcjonariuszom 

podmiotu dominującego 
27 920 1 060 28 980 24 589 725 25 314 25 749 485 26 234 

1. Kapitał akcyjny 2 527 0 2 527 2 527 0 2 527 2 527 0 2 527 

2. Akcje własne -200 0 -200 -200 0 -200 0 0 0 

3. Pozostałe kapitały 27 924 0 27 924 27 924 0 27 924 22 162 0 22 162 

4. Różnice kursowe z przeliczenia -137 0 -137 -21 0 -21 -49 0 -49 

5. Zyski zatrzymane -2 195 1 060 -1 135 -5 642 725 -4 917 1 109 485 1 594 

II. Kapitały przypadające udziałom nie 

dającym kontroli 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Zobowiązania długoterminowe 16 653 -2 090 14 563 27 014 -2 123 24 892 27 071 -2 158 24 914 

1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 2 090 -2 090 0 2 123 -2 123 0 2 158 -2 158 0 

2. Rezerwy na inne zobowiązania 94 0 94 0 0 0 0 0 0 

3. Kredyty i pożyczki 0 0 0 7 0 7 13 0 13 

4. Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 9 452 0 9 452 9 504 0 9 504 

5. Zobowiązania z tytułu leasingu 14 328 0 14 328 15 284 0 15 284 15 241 0 15 241 

6. Pozostałe zobowiązania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Rozliczenia międzyokresowe 142 0 142 148 0 148 156 0 156 

C. Zobowiązania krótkoterminowe 35 287 0 35 287 34 248 0 34 248 34 982 0 34 982 

1. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 186 0 186 19 0 19 26 0 26 

2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe zobowiązania 
20 779 0 20 779 15 771 0 15 771 18 349 0 18 349 

3. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 182 0 182 41 0 41 0 0 0 

4. Kredyty i pożyczki 12 0 12 14 444 0 14 444 12 413 0 12 413 

5. Pochodne instrumenty finansowe 610 0 610 0 0 0 9 0 9 

6. Dłużne papiery wartościowe 9 663 0 9 663 164 0 164 205 0 205 
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7. Zobowiązania z tytułu leasingu 1 314 0 1 314 1 271 0 1 271 1 180 0 1 180 

8. Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 

pracowniczych 
2 414 0 2 414 2 523 0 2 523 2 696 0 2 696 

9. Rozliczenia międzyokresowe 128 0 128 15 0 15 103 0 103 

D. Zobowiązania dotyczące aktywów trwałych 

przeznaczonych do sprzedaży 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
  

  
     

  

PASYWA OGÓŁEM 79 859 -1 029 78 830 85 851 -1 398 84 454 87 802 -1 673 86 129 

Wpływ korekt na pozostałe sprawozdania nie był istotny. 

 

4. Znaczące zdarzenia i transakcje 

W okresie objętym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym miały miejsce dwa znaczące zdarzenia: 

 W dniu 31 marca 2014 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dominującej podjęło uchwałę w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dominującej w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.000.000 
(jeden milion) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (dalej Akcje Serii D). Walne Zgromadzenie wyłączyło 
również prawo poboru Akcji Serii D wobec dotychczasowych akcjonariuszy. Podwyższenie kapitału zakładowego ma 
nastąpić z kwoty 2.527.272,00 zł (dwa miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote) o 
kwotę nie mniejszą niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) i nie większą niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), to jest do 
kwoty nie mniejszej niż 2.527.272,50 zł (dwa miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa 
złote pięćdziesiąt groszy) i nie większej niż 3.027.272,00zł (trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy dwieście 
siedemdziesiąt dwa złote). Zgodnie z podjętą uchwałą Emisja Akcji Serii D zostanie przeprowadzona w drodze oferty 
publicznej. Akcje Serii D oraz Prawa do Akcji Serii D będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do 
obrotu na rynku regulowanym i będą miały postać zdematerializowaną. 

 W dniu 08 kwietnia 2014 został złożony prospekt emisyjny spółki CDRL S.A. do Komisji Nadzoru Finansowego. Prospekt 
został sporządzony w związku z publiczną ofertą nie więcej niż 1.000.000 Akcji Serii D oraz ubieganiem się o 
dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. 3.050.028 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, w tym 1.999.484 Akcji Serii B, 50.544 Akcji Serii C, nie 
więcej niż 1.000.000 Akcji Serii D oraz nie więcej niż 1.000.000 Praw do Akcji Serii D, o wartości nominalnej 0,50 zł każda. 

 

5. Sezonowość działalności 

W działalności Grupy można wyodrębnić dwa sezony: wiosna-lato (od lutego do sierpnia) oraz jesień-zima (wrzesień-styczeń), 
związane z wprowadzaniem poszczególnych kolekcji na rynek. Na rynku detalicznym (a taki kanał przeważa w działalności Spółki)  
realizowane marże procentowe są znacząco wyższe na początku sezonu (luty – maj i wrzesień – grudzień), niż w okresie 
wyprzedaży (styczeń – luty i czerwiec – sierpień).   
W okresie sprawozdawczym przychody ze sprzedaży Grupy cechują się niewielką sezonowością - historycznie Grupa odnotowuje 
wyższe przychody w okresie marzec-maj.  W przypadku rentowności tejże sprzedaży występują większe wahania, które wynikają ze 
specyfiki branży. W miesiącach luty-marzec towar sprzedawany jest w wyższych cenach, pod koniec półrocza ceny sprzedaży są 
obniżane ze względu na wyprzedaże sezonowe.  
 

6. Zysk na akcję 

Podstawowy zysk na akcję liczony jest według formuły zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego podzielony 
przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w danym okresie. 
Przy kalkulacji rozwodnionego zysku na akcję uwzględniany jest rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje Spółki 
dominującej, wyemitowanych w ramach programów motywacyjnych realizowanych przez Grupę. Kalkulacja zysku na akcję została 
zaprezentowana poniżej: 
 

Zysk na akcję i rozwodniony zysk na akcję 30.06.2014 31.12.2013 30.06.2013 

Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru       

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 5 054 000  5 054 000  5 054 000  

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 5 054 000  5 054 000  5 054 000  

Działalność kontynuowana       

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 6 069 3 034 -750 

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 1.20  0.60  (0.15) 

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 1.20  0.60  (0.15) 
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Działalność zaniechana       

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0.00 0.00 0.00 

    
 

  

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 0.00 0.00 0.00 

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 0.00 0.00 0.00 

Działalność kontynuowana i zaniechana       

Zysk (strata) netto 6 069 3 034 -750 

    
 

  

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 1.20  0.60  (0.15) 

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 1.20  0.60  (0.15) 

 

7. Segmenty operacyjne 

Grupa Kapitałowa dzieli działalność na następujące segmenty operacyjne: 
 Kraj, 
 Zagranica. 

 
Taki podział jest związany z prowadzeniem takiej samej działalności w różnych obszarach geograficznych określonych według 

kryterium lokalizacji rynków zbytu. 
Nie dokonano podziału na branże czy produkty ponieważ wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej prowadzą 

analogiczną działalność polegającą na sprzedaży odzieży i towarów komplementarnych (butów i różnego rodzaju  akcesoriów), które 
stanowią jedynie uzupełnienie oferty. Z uwagi na proces logistyczny związany z dystrybucją towarów wszystkie aktywa użytkowane 
wspólnie przez segmenty sprawozdawcze są alokowane do segmentów proporcjonalnie do kosztu własnego towarów sprzedanych 
w danym segmencie.  
 
W tabeli poniżej zaprezentowano informacje o przychodach, wyniku, istotnych pozycjach niepieniężnych oraz aktywach segmentów 
operacyjnych: 
 

Wyszczególnienie Kraj Zagranica Ogółem 

 za okres od 01.01 do 30.06.2014 roku       

Przychody od klientów zewnętrznych 52 582 19 133 71 715 

Przychody ze sprzedaży między segmentami     0 

Przychody ogółem 52 582 19 133 71 715 

Wynik operacyjny segmentu 4 640 4 252 8 892 

Pozostałe informacje:       

Amortyzacja 1 061 210 1 271 

Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych     0 

Aktywa segmentu operacyjnego 53 254 23 696 76 949 

Nakłady na aktywa trwałe segmentu operacyjnego 300 98 398 

 za okres od 01.01 do 31.12.2013 roku       

Przychody od klientów zewnętrznych 105 743 42 975 148 719 

Przychody ze sprzedaży między segmentami     0 

Przychody ogółem 105 743 42 975 148 719 

Wynik operacyjny segmentu 6 153 2 517 8 670 

Pozostałe informacje:       

Amortyzacja 2 262 250 2 511 

Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych     0 

Aktywa segmentu operacyjnego 49 490 24 105 73 595 

Nakłady na aktywa trwałe segmentu operacyjnego 465 182 647 

 za okres od 01.01 do 30.06.2013 roku       

Przychody od klientów zewnętrznych 47 381 18 045 65 426 

Przychody ze sprzedaży między segmentami     0 
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Przychody ogółem 47 381 18 045 65 426 

Wynik operacyjny segmentu 800 1 325 2 125 

Pozostałe informacje:       

Amortyzacja 1 149 128 1 277 

Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych     0 

Aktywa segmentu operacyjnego 51 598 25 413 77 011 

Nakłady na aktywa trwałe segmentu operacyjnego 297 67 364 

 
W okresie sześciu miesięcy 2014 roku nie wystąpiły zmiany w polityce rachunkowości Grupy w zakresie wyodrębnienia segmentów 
operacyjnych oraz zasad wyceny przychodów, wyników oraz aktywów segmentów, które zostały zaprezentowane w ostatnim 
rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy. 
 
Przychody Grupy uzyskiwane od klientów zewnętrznych oraz aktywa trwałe (rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne wraz z  
wartością firmy) zaprezentowano w przekroju obszarów geograficznych, które wyodrębniane są przez Grupę według kryterium 
lokalizacji danego rodzaju działalności, prowadzonej przez Grupę. 
 
Uzgodnienie łącznych wartości przychodów, wyniku oraz aktywów segmentów operacyjnych z analogicznymi pozycjami 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy przedstawia się następująco: 
 

wyszczególnienie 
od 01.01 

do 30.06.2014 

od 01.01 

do 31.12.2013 

od 01.01 

do 30.06.2013 

Przychody segmentów       

Łączne przychody segmentów operacyjnych 71 715 148 719 65 426 

Przychody nie przypisane do segmentów       

Wyłączenie przychodów z transakcji pomiędzy segmentami       

Przychody ze sprzedaży 71 715 148 719 65 426 

Wynik segmentów       

Wynik operacyjny segmentów 8 892 8 670 2 125 

Pozostałe przychody nie przypisane do segmentów       

Pozostałe koszty nie przypisane do segmentów (-) -502 -1 007 -489 

Wyłączenie wyniku z transakcji pomiędzy segmentami       

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 390 7 663 1 636 

Przychody finansowe  654 43 404 

Koszty finansowe (-) -1 402 -3 466 -2 245 

Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności (+/-)       

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 642 4 239 -206 

Aktywa segmentów       

Łączne aktywa segmentów operacyjnych 76 949 73 595 77 011 

Aktywa nie alokowane do segmentów 7 324 5 235 7 443 

Wyłączenie transakcji pomiędzy segmentami       

Aktywa razem 84 274 78 830 84 454 

 

W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym wszystkie przychody ze sprzedaży zostały  przypisane do 
segmentów operacyjnych.  

 

Pozostałe przychody oraz koszty operacyjne nie przypisane do segmentów operacyjnych dotyczą kosztów związanych z ogólnym 
funkcjonowaniem firmy. Uwzględniamy tutaj głównie wynagrodzenia zarządu, działu księgowości, reklamy i działu IT. 

 

Do aktywów segmentów operacyjnych nie są alokowane aktywa Grupy, których nie można bezpośrednio przypisać do działalności 

danego segmentu operacyjnego. Są to m.in.:  aktywa tytułu odroczonego podatku dochodowego, należności z tytułu podatku 
dochodowego, środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz rozliczenia międzyokresowe. 
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Grupa nie prezentuje przychodów ze sprzedaży poszczególnych grup produktów, usług oraz towarów i materiałów, ponieważ 

struktura przychodów jest  jednolita i obejmuje tylko przychody ze sprzedaży odzieży. Przychody ze sprzedaży usług i materiałów o 
ile występują to mają charakter okazjonalny, a ich poziom jest nieistotny.  

 

Grupa nie prezentuje informacji o głównych klientach, ponieważ w strukturze przychodów dominuje sprzedaż detaliczna, a  w 
pozostałej części jest duża dywersyfikacja klientów hurtowych.  Żaden z klientów zewnętrznych nie osiąga 10% przychodów Grupy.  

 

8. Połączenia jednostek gospodarczych 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły połączenia jednostek gospodarczych. 

 

9. Wartość firmy 

Poniższa tabela przedstawia zmiany wartości firmy w poszczególnych okresach sprawozdawczych: 

wyszczególnienie 
od 01.01 do 
30.06.2014 

od 01.01 do 
31.12.2013 

od 01.01 do 
30.06.2013 

Wartość brutto       

Saldo na początek okresu 2 288 2 283 2 283 

Połączenie jednostek gospodarczych 0 5 5 

Sprzedaż jednostek zależnych (-) 0 0 0 

Różnice kursowe netto z przeliczenia 0 0 0 

Inne korekty 0 0 0 

Wartość brutto na koniec okresu 2 288 2 288 2 288 

Odpisy z tytułu utraty wartości       

Saldo na początek okresu 1 421 1 421 1 421 

Odpisy ujęte jako koszt w okresie 0 0 0 

Różnice kursowe netto z przeliczenia 0 0 0 

Inne zmiany 0 0 0 

Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu 1 421 1 421 1 421 

Wartość firmy - wartość bilansowa na koniec okresu 866 866 866 

 

10. Wartości niematerialne 

Poniższa tabela przedstawia nabycia i zbycia oraz odpisy aktualizujące wartość wartości niematerialnych: 

 

Wyszczególnienie 

Koszty 
zakończonych 

prac 

rozwojowych 

Inne wartości niematerialne 

Razem Prawa 
autorskie 

Know-how 
Znak 

towarowy 
Licencje do 

oprogramowania 

Wartość księgowa brutto 

30.06.2014 

Stan na 1 stycznia 2014 0 0 0 252 1 345 1 597 

Zwiększenia 0 20 0 0 134 154 

Stan na 30 czerwca 2014  0 20 0 252 1 479 1 752 

31.12.2013 

Stan na 1 stycznia 2013 0 0 0 252 1 203 1 455 

Zwiększenia 0 0 0 0 144 144 

Zmniejszenie 0 0 0 0 -2 -2 

Stan na 31 grudnia 2013 0 0 0 252 1 345 1 597 

30.06.2013 

Stan na 1 stycznia 2013 0 0 0 252 1 203 1 455 
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Zwiększenie 0 0 0 0 140 140 

Zmniejszenie 0 0 0 0 -2 -2 

Stan na 30 czerwca 2013 0 0 0 252 1 341 1 593 

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące 

30.06.2014 

Stan na 1 stycznia 2014 0 0 0 0 1 225 1 225 

Amortyzacja za rok 0 3 0 0 57 60 

Stan na 30 czerwca 2014  0 3 0 0 1 282 1 285 

31.12.2013 

Stan na 1 stycznia 2013 0 0 0 0 1 129 1 129 

Amortyzacja za rok 0 0 0 0 98 98 

Zmniejszenia 0 0 0 0 -2 -2 

Stan na 31 grudnia 2013 0 0 0 0 1 225 1 225 

30.06.2013 

Stan na 1 stycznia 2013 0 0 0 0 1 129 1 129 

Amortyzacja za rok 0 0 0 0 55 55 

Zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 

Stan na 30 czerwca 2013 0 0 0 0 1 183 1 183 

Wartość netto 

Na dzień 30 czerwca 2014 0 17 0 252 197 467 

Na dzień 31 grudnia 2013 0 0 0 252 120 372 

Na dzień 30 czerwca 2013 0 0 0 252 157 409 

 

Grupa wykorzystuje w działalności zarówno składniki o nieokreślonym okresie użytkowania (znak towarowy), jak i składniki o 
określonym okresie użytkowania (pozostałe).  

Na dzień bilansowy nie wystąpiła utrata wartości niematerialnych. 

Grupa na dzień bilansowy nie poczyniła zobowiązań na rzecz dokonania zakupu wartości niematerialnych. 

 

11. Rzeczowe aktywa trwałe 

Poniższa tabela przedstawia nabycia i zbycia oraz odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych: 

 

Rzeczowe aktywa trwałe Grunty 
Budynki i 
budowle 

Maszyny i 
urządzenia 
techniczne 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
Środki 

trwałe w 
budowie  

Razem 

Wartość początkowa lub wycena 

30.06.2014 

Stan na dzień 1 stycznia 2014 476 22 884 2 872 1 072 7 079 322 34 705 

Zwiększenia - zakup 0 120 30 0 295 270 714 

Zmniejszenia (sprzedaż, likwidacja, przekazanie) 0 -359 0 -175 -119 -13 -666 

Przyjęcie do użytkowania 0 0 0 0 0 -356 -356 

Stan na dzień 30 czerwca 2014 476 22 645 2 902 897 7 255 223 34 398 

31.12.2013 

Stan na dzień 1 stycznia 2013 476 23 330 2 557 961 6 678 275 34 276 

Zwiększenia - zakup 0 84 338 140 472 424 1 458 

Zwiększenia - inne 0 0 2 0 0 0 2 

Różnice kursowe 0 0 0 -2 3 -7 -6 

Zmniejszenia (sprzedaż, likwidacja, przekazanie) 0 -530 -26 -27 -72 -47 -701 
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Zmniejszenia - inne 0 0 0 0 -2 -322 -324 

Stan na dzień 31 grudnia 2013 476 22 884 2 872 1 072 7 079 322 34 705 

30.06.2013 

Stan na dzień 1 stycznia 2013 476 23 330 2 557 961 6 678 275 34 276 

Zwiększenia - zakup 0 67 100 77 254 301 800 

Zmniejszenia (sprzedaż, likwidacja, przekazanie) 0 -310 -26 -27 -29 -17 -407 

Przyjęcie do użytkowania 0 0 0 0 0 -284 -284 

Stan na dzień 30 czerwca 2013 476 23 087 2 631 1 011 6 903 275 34 383 

Umorzenie i utrata wartości 

30.06.2014 

Stan na dzień 1 stycznia 2014 0 4 010 1 569 803 5 254 0 11 636 

Amortyzacja za rok 0 560 178 39 416 0 1 192 

Zmniejszenia z tytułu likwidacji lub sprzedaży 0 -122 0 -145 -90 0 -357 

Stan na dzień 30 czerwca 2014 0 4 448 1 746 697 5 580 0 12 471 

31.12.2013 

Stan na dzień 1 stycznia 2013 0 2 981 1 272 734 4 439 0 9 427 

Amortyzacja za rok 0 1 156 301 96 854 0 2 407 

Różnice kursowe 0 0 0 0 -3 0 -3 

Zmniejszenia z tytułu likwidacji lub sprzedaży 0 -128 -5 -27 -35 0 -195 

Stan na dzień 31 grudnia 2013 0 4 010 1 569 803 5 254 0 11 636 

30.06.2013 

Stan na dzień 1 stycznia 2013 0 2 981 1 272 734 4 439 0 9 427 

Amortyzacja za rok 0 579 142 48 471 0 1 242 

Zmniejszenia z tytułu likwidacji lub sprzedaży 0 -66 -5 -27 -8 0 -105 

Stan na dzień 30 czerwca 2013 0 3 495 1 410 756 4 902 0 10 563 

Wartość netto 

Stan na dzień 30 czerwca 2014 476 18 197 1 156 200 1 675 223 21 927 

Stan na dzień 31 grudnia 2013 476 18 874 1 303 269 1 825 322 23 069 

Stan na dzień 30 czerwca 2013 476 19 592 1 221 255 2 002 275 23 821 

Na dzień bilansowy nie wystąpiła potrzeba dokonania odpisu z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych. 

Na dzień bilansowy Grupa nie poczyniła zobowiązań na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych. 

 

12. Wartość godziwa instrumentów finansowych 

Wartość godziwa wg klas aktywów i zobowiązań finansowych 

Porównanie wartości bilansowej aktywów oraz zobowiązań finansowych z ich wartością godziwą przedstawia się następująco 

(zestawienie obejmuje wszystkie aktywa i zobowiązania finansowe, bez względu na to czy w sprawozdaniu finansowym są one 
ujmowane w zamortyzowanym koszcie czy w wartości godziwej): 

 

Klasa instrumentu finansowego 

30.06.2014 31.12.2013 30.06.2013 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Aktywa:               

Pożyczki   0 0 0 0 0 0 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe   18 812 18 812 19 058 19 058 17 920 17 920 

Pochodne instrumenty finansowe   45 45 9 9 383 383 

Papiery dłużne   0 0 0 0 0 0 

Akcje spółek notowanych   0 0 0 0 0 0 

Udziały, akcje spółek nienotowanych   x 0 x 0 x 0 
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Jednostki funduszy inwestycyjnych   0 0 0 0 0 0 

Pozostałe klasy pozostałych aktywów finansowych   0 0 0 0 0 0 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   3 193 3 193 3 234 3 234 3 673 3 673 

Zobowiązania:               

Kredyty w rachunku kredytowym   0 0 0 0 0 0 

Kredyty w rachunku bieżącym   3 093 3 093 12 12 14 451 14 451 

Pożyczki   0 0 0 0 0 0 

Dłużne papiery wartościowe   9 741 9 741 9 663 9 663 9 616 9 616 

Leasing finansowy   15 292 15 292 15 642 15 642 16 556 16 556 

Pochodne instrumenty finansowe   39 39 610 610 0 0 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe   16 866 16 866 20 779 20 779 15 771 15 771 

*Pozycja nie obejmuje udziałów i akcji wycenianych w cenie nabycia, ze względu na brak możliwości wiarygodnego określenia wartości godziwej 

 

W związku z tym, że wszystkie zobowiązania finansowe są oparte na zmiennych stopach procentowych, dlatego Grupa nie 

dokonywała wyceny wartości godziwej tych zobowiązań finansowych – ich wartość bilansowa uznawana jest przez Grupę za 
rozsądne przybliżenie wartości godziwej. 

Grupa  nie dokonywała wyceny wartości godziwej należności oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług – ich wartość bilansowa 
uznawana jest przez Grupę za rozsądne przybliżenie wartości godziwej. 

 

 

Poziomy wartości godziwej instrumentów finansowych 

Tabela poniżej przedstawia aktywa oraz zobowiązania finansowe ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w 
wartości godziwej, zakwalifikowane do określonego poziomu w hierarchii wartości godziwej: 

 poziom 1 – notowane ceny (bez dokonywania korekt) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów oraz zobowiązań, 

 poziom 2 – dane wejściowe do wyceny aktywów i zobowiązań, inne niż notowane ceny ujęte w ramach poziomu 1, 

obserwowalne na podstawie zmiennych pochodzących z aktywnych rynków,  

 poziom 3 – dane wejściowe do wyceny aktywów i zobowiązań, nie ustalone w oparciu o zmienne pochodzące z aktywnych 
rynków. 

 

Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej wg poziomów wyceny: 

  Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 
Razem wartość 

godziwa 

Stan na 30.06.2014 

Aktywa:         

Instrumenty pochodne handlowe 0 45 0 45 

Aktywa razem 0 45 0 45 

Zobowiązania:         

Instrumenty pochodne handlowe (-) 0 -39 0 -39 

Zobowiązania razem (-) 0 -39 0 -39 

Wartość godziwa netto 0 6 0 6 

Stan na 31.12.2013 

Aktywa:         

Instrumenty pochodne handlowe 0 9 0 9 

Aktywa razem 0 9 0 9 

Zobowiązania:         

Instrumenty pochodne handlowe (-) 0 -610 0 -610 

Zobowiązania razem (-) 0 -610 0 -610 

Wartość godziwa netto 0 -602 0 -602 

Stan na 30.06.2013 
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Aktywa:         

Instrumenty pochodne handlowe 0 383 0 383 

Aktywa razem 0 383 0 383 

Zobowiązania:         

Zobowiązania razem (-) 0 0 0 0 

Wartość godziwa netto 0 383 0 383 

*Pozycja nie obejmuje udziałów i akcji wycenianych w cenie nabycia, ze względu na brak możliwości wiarygodnego określenia wartości godziwej 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przeniesienia pomiędzy poziomami wartości godziwej instrumentów finansowych. 

 

Sposób ustalenia wartości godziwej dla poszczególnych klas instrumentów finansowych: 

a) Akcje spółek notowanych (poziom 1) 

Klasa ta obejmuje papiery wartościowe spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.  

Nie występują w Grupie Kapitałowej. 

b) Udziały, akcje spółek nienotowanych (poziom 3) 

Nie występują w Grupie Kapitałowej. 

c) Instrumenty pochodne (poziom 2 lub 3) 

Większość instrumentów pochodnych to instrumenty walutowe (opcje, kontrakty forward) wyceniane modelem z wykorzystaniem 
parametrów rynkowych tj. kursów wymiany walut oraz stóp procentowych (poziom 2).  

d) Papiery dłużne wyceniane w wartości godziwej (poziom 1) 

Nie występują w Grupie Kapitałowej. 

e) Warunkowa zapłata za przejęcie (poziom 3) 

Nie występuje w Grupie Kapitałowej. 

 

Grupa nie dokonała przekwalifikowania składników aktywów finansowych, które spowodowałoby zmianę zasad wyceny tych 
aktywów pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia lub metodą zamortyzowanego kosztu.  

 

13. Odpisy aktualizujące wartość aktywów 

Odpisy aktualizujące wartość zapasów: 

Wyszczególnienie 30.06.2014 31.12.2013 30.06.2013 

Stan na początek roku 601 701 701 

Zwiększenia 205 745 708 

Zmniejszenia z tytułu rozwiązania odpisu 148 845 0 

Stan na koniec roku 658 601 1 409 

 

Odpisy aktualizujące wartość należności i pożyczek: 

Wyszczególnienie 30.06.2014 31.12.2013 30.06.2013 

Stan na początek okresu 3 060 935 935 

Odpisy ujęte jako koszt w okresie 842 2 759 376 

Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie (-) -152 -634 -203 

Odpisy wykorzystane (-) -2 116 0 0 

Stan na koniec okresu 1 634 3 060 1 109 

 

W okresie objętym sprawozdaniem dokonano nowych odpisów aktualizujących wartość należności w łącznej kwocie 842 tys. PLN. 
Jednocześnie zmniejszono odpis o kwotę 2.116 tys. PLN w związku ze spisaniem należności nieściągalnej. 

 

Odpisy aktualizujące wartość pozostałych aktywów finansowych nie wystąpiły. 
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14. Kapitał podstawowy 

W okresie sześciu miesięcy 2014 roku Spółka dominująca nie przeprowadziła emisji akcji.  

 

Kapitał podstawowy według stanu na dzień bilansowy: 

Wyszczególnienie 30.06.2014 31.12.2013 30.06.2013 

Liczba akcji 5 054 544 5 054 544 5 054 544 

Wartość nominalna akcji (PLN) 0.5 0.5 0.5 

Kapitał podstawowy 2 527 272 2 527 272 2 527 272 

 

 

Sposób uczestnictwa akcji w podziale dywidendy oraz w prawie do głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w Spółce 
dominującej przedstawia tabela:  

Seria akcji Liczba akcji Numery akcji 
Uprzywilejowanie/ 

Liczba głosów z akcji 
rodzaj akcji 

A 1.248.915 0000001-1248915 
akcje imienne uprzywilejowane co do głosu  
(każda akcja daje prawo do 2 głosów  na 

walnym zgromadzeniu) 

2.497.830 

A 1.248.915 1248916-2497830 
akcje imienne uprzywilejowane co do głosu  
(każda akcja daje prawo do 2 głosów  na 

walnym zgromadzeniu) 
2.497.830 

A 506.654 2497831- 3004484 

akcje imienne uprzywilejowanych co do 

głosu (każda akcja daje prawo do 2 głosów  
na walnym zgromadzeniu) 

1.013.308 

B 1.999.516 0000001-1999516 akcje na okaziciela 1.999.516 

C 25.272 00001-25272 akcje na okaziciela 25.272 

C 15.163 25273- 40435 akcje na okaziciela 15.163 

C 10.109 40436- 50544 akcje na okaziciela 10.109 

  5.054.544     8.059.028 

 

Zmiany liczby akcji w okresie objętym sprawozdaniem finansowym wynikają z następujących transakcji z właścicielami: 

W roku 2011 Spółka CDRL przekształciła się ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. W związku 

z powyższym miała miejsce emisja akcji serii A oraz serii B. Akcje spółki zostały wydane w zamian za udziały w spółce 

przekształconej i pokryte majątkiem przekształconej spółki. W dniu 21 października 2011r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii C. Kapitał 

podwyższony został o kwotę 25.272zł (50.544 akcji zwykłych na okaziciela). W dniu 26 kwietnia 2013 spółka zakupiła 25272 akcje 

własne - zwykłe na okaziciela serii C za kwotę 199.901,52zł. Jednocześnie został utworzony kapitał rezerwowy w wysokości 202.000 

zł przeznaczony na sfinansowanie kosztów nabycia akcji własnych przez spółkę. Kapitał ten powstał w wyniku podziału zysku spółki 
za rok obrotowy 2012. 

Na dzień bilansowy akcje Spółki nie pozostawały w posiadaniu jednostek zależnych i stowarzyszonych. 

Spółka dominująca jako jedyny udziałowiec we wszystkich spółkach zależnych jest podmiotem uprawnionym w podziale dywidendy 
z tych spółek oraz w prawie do głosów na Zgromadzeniu udziałowców. 

 

15. Programy płatności akcjami 

W Grupie nie zostały uruchomione żadne programy motywacyjne, w ramach których pracownicy uzyskują opcje zamienne na akcje . 

 

16. Dywidendy 

W okresie sześciu miesięcy 2014 roku żadna ze spółek nie dokonywała wypłat dywidendy akcjonariuszom/udziałowcom za rok 
2013. Spółki nie dokonywały też zaliczkowych wypłat dywidendy z wyniku za rok 2014. 

W okresach prezentowanych jako porównywalne również nie miały miejsca wypłaty dywidendy. 
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17. Emisja i wykup papierów dłużnych 

W okresie sześciu miesięcy 2014 roku żadna ze spółek z Grupy nie wyemitowała obligacji. Obligacje wykazane w sprawozdaniu 
finansowym zostały wyemitowane w roku 2011 przez Spółkę dominującą a termin ich spłaty przypada na IV kwartał 2014 roku. 

 

18. Naruszenie postanowień umów (kredyty, pożyczki) 

W okresie sześciu miesięcy 2014 roku Spółka dominująca realizowała postanowienia zawartych umów kredytowych. Żadna ze 
spółek zależnych nie ma zawartych umów kredytowych. 

 

19. Rezerwy 

Wartość rezerw ujętych w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz ich zmiany w poszczególnych okresach 
przedstawiały się następująco: 

wyszczególnienie 

Rezerwy na 
długoterminowe 

świadczenia 
pracownicze 

Pozostałe rezerwy, w tym na: 

świadczenia 

pracownicze 

koszty okresów 

następnych 
zwrot towarów razem 

 za okres od 01.01 do 30.06.2014 roku 

Stan na początek okresu 94 635 36 150 821 

Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie 0 87 78 292 457 

Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie (-) 0 -94 -36 -150 -280 

Wartość bieżąca rezerw na dzień 30.06.2014 roku 94 627 78 292 997 

 za okres od 01.01 do 31.12.2013 roku 

Stan na początek okresu 0 582 26 0 607 

Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie 77 115 55 150 320 

Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie (-) 0 -46 -45 0 -91 

Pozostałe zmiany 16 -16 0 0 -16 

Wartość bieżąca rezerw na dzień 31.12.2013 roku 94 635 36 150 821 

 za okres od 01.01 do 30.06.2013 roku 

Stan na początek okresu 0 582 26 0 607 

Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie 0 121 19 0 140 

Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie (-) 0 -6 -26 0 -31 

Wartość bieżąca rezerw na dzień 30.06.2013 roku 0 697 19 0 716 

 

Na zmianę stanu innych długoterminowych świadczeń pracowniczych wpływ miały następujące pozycje: 

- w 2013 roku utworzoną rezerwę na świadczenia emerytalne zaklasyfikowano jako rezerwę długoterminową ze względu na 
potencjalny termin spełnienia świadczeń. 

W latach poprzednich spółki nie wyodrębniały rezerw emerytalnych długoterminowych ze względu na nieistotną wartość rezerw. 

Rezerwa na zwrot towarów tworzona jest od 2013 roku.  

Wartość bieżącą rezerw ujęto w oparciu o wycenę sporządzoną przez spółki zgodnie z przyjętymi zasadami w Polityce 
rachunkowości. 

 

20. Zobowiązania warunkowe 

Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na koniec poszczególnych okresów (w tym dotyczących jednostek powiązanych) 
przedstawia się następująco: 

 

Wyszczególnienie 30.06.2014 31.12.2013 30.06.2013 

Wobec pozostałych jednostek:       

Inne zobowiązania warunkowe 9 335 0 0 

Pozostałe jednostki razem 9 335 0 0 



Część III – Część Rejestracyjna Prospekt emisyjny CDRL S.A. 

 232 

Zobowiązania warunkowe razem 9 335 0 0 

 

Powyższe zobowiązania warunkowe to otwarte akredytywy, które staną się w przyszłości zobowiązaniami z tytułu dostaw towarów.  

 

Spółki zależne udzieliły poręczeń na rzecz banków dla kredytów bankowych zaciągniętych przez Spółkę dominującą: 

podmiot powiązany rodzaj zabezpieczenia 30.06.2014 31.12.2013 30.06.2013 

Coccodrillo Concepts sp. z o.o. poręczenie 25 365 23 962 25 551 

Smart Investment Group sp. z o.o. poręczenie 22 746 21 358 22 824 

Drussis sp. z  o.o. poręczenie 22 241 20 856 22 292 

Mt Power sp. z o.o. poręczenie 22 241 20 856 22 292 

Glob Kiddy sp. z o.o. poręczenie 5 500 7 006 0 

 

CDRL S.A. prowadzi następujące sprawy z LACOSTE:  

1. przed Urzędem patentowym RP:   

a). Wniosek LACOSTE z 03.04.2009 o unieważnienie prawa ochronnego R.151472 na słowny znak towarowy COCCODRILLO  

b). Wniosek CDRL o stwierdzenie wygaśnięcia na terytorium RP z powodu nieużywania międzynarodowej rejestracji IR.723443 
znaku towarowego CROCODILE  

c). Wniosek LACOSTE o unieważnienie prawa ochronnego na graficzny znak towarowy (brązowo-beżowy krokodyl) 

2. przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) 

a). sprzeciw LACOSTE wobec rejestracji wspólnotowego słowno-graficznego znaku towarowego CTM-006224893 COCCODRILLO 

Spór ostatnio został przeniesiony w fazę negocjacji wzajemnych warunków ugody. 

Szacuje się koszty niezbędne na zakończenie w/w spraw na poziomie 31.000 zł. Nie zakłada się konieczności wypłaty 
odszkodowania dla LACOSTA. 

 

Poza powyższymi Spółka dominująca prowadzi sprawy sądowe o zapłatę należności na łączną kwotę 308 tys. PLN (około 30 
spraw). 

 

21. Działalność zaniechana 

W okresie śródrocznym zakończonym 30 czerwca 2014 roku nie miało miejsca zaniechanie którejkolwiek z prowadzonych przez 
Grupę działalności. 

 

22. Transakcje z jednostkami powiązanymi 

Podmioty powiązane z Grupą Kapitałową obejmują kluczowy personel kierowniczy, jednostki stowarzyszone, jednostki zależne 

wyłączone z obowiązku konsolidacji oraz pozostałe podmioty powiązane, do których Spółka zalicza podmioty kontrolowane przez 
właścicieli Grupy. Do najważniejszych pozostałych podmiotów powiązanych Grupa zalicza: 

Nazwa Miejsce siedziby spółki 
Procent posiadanych 

udziałów 
Procent posiadanych 

głosów 
Metoda konsolidacji 

WWW s.c. Marek Dworczak, Tomasz 
Przybyła 

Pianowo 0 0 brak 

CTM s.c. Marek Dworczak, Tomasz 

Przybyła 
Pianowo 0 0 brak 

Marek Dworczak Kościan 0 0 brak 

Tomasz Przybyła Kościan 0 0 brak 

Kancelaria Radcy Prawnego Barbara 

Dworczak 
Kościan 0 0 brak 

Edyta Kaczmarek-Przybyła Kościan 0 0 brak 

Kancelaria Podatkowa Ryszard Błaszyk Poznań 0 0 brak 

 

Poniżej zestawiono transakcje z jednostkami powiązanymi: 

 



Część III – Część Rejestracyjna Prospekt emisyjny CDRL S.A. 

 233 

Informacje na temat podmiotów powiązanych - świadczenia na rzecz personelu kierowniczego 

wyszczególnienie 
od 01.01 

 do 30.06.2014 
od 01.01 

 do 31.12.2013 
od 01.01 

 do 30.06.2013 

Świadczenia na rzecz personelu kierowniczego       

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 216 404 193 

Świadczenia z tyt. rozwiązania stosunku pracy 0 0 0 

Płatności w formie akcji własnych 0 0 0 

Pozostałe świadczenia 0 0 0 

Razem 216 404 193 

 

 

Informacje na temat podmiotów powiązanych - sprzedaż i należności 

Sprzedaż do: 

Przychody z działalności operacyjnej Należności 

od 01.01 

 do 31.12.2013 

od 01.01 

 do 30.06.2013 
30.06.2014 31.12.2013 30.06.2013 

Kluczowego personelu kierowniczego 6 4 0 0 0 

Pozostałych podmiotów powiązanych 19 13 0 4 3 

Razem 26 17 0 4 3 

 

Informacje na temat podmiotów powiązanych - zakup i zobowiązania 

Zakup od: 

Zakup (koszty, aktywa) Zobowiązania 

od 01.01 do 

31.12.2013 

od 01.01 do 

30.06.2013 
30.06.2014 31.12.2013 30.06.2013 

Kluczowego personelu kierowniczego 150 150 0 0 0 

Pozostałych podmiotów powiązanych 46 23 11 5 5 

Razem 196 173 11 5 5 

 

 

Grupa nie udzieliła podmiotom powiązanym żadnych pożyczek w okresie objętym sprawozdaniem finansowym. 

Podmioty powiązane udzieliły Spółce następujące poręczenia do kredytów zaciągniętych przez Spółkę: 

 

Poręczenia zobowiązań CDRL S.A. od podmiotów powiązanych osobowo: 

podmiot powiązany rodzaj zabezpieczenia 30.06.2014 31.12.2013 30.06.2013 

Marek Dworczak 

zastaw na wierzytelności pieniężnej 2 x 100.000 PLN wraz z 
blokadą rachunku 

0 0 200 

poręczenie 0 0 12 476 

Tomasz Przybyła 

zastaw na jednostkach ING OFI Gotówkowy 478,203792 szt. 97 97 97 

zastaw na jednostkach ING OFI Obligacji 516,529702 szt. 103 103 103 

zastaw na wierzytelności pieniężnej 16.000 PLN wraz z blokadą 
rachunku 

0 0 16 

poręczenie 0 0 12 476 
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WWW s.c.                                                                         
Marek Dworczak, Tomasz 

Przybyła 

hipoteka kaucyjna do kwoty 1.500.000 zł oraz 750.000 usd na 
nieruchomości niezabudowanej położonej w Strzelcach, dla której 

prowadzona jest KW WR1E/00087639/5 

3 785 3 759 3 988 

CTM Evolution s.c.                                                            

Marek Dworczak, Tomasz 
Przybyła 

hipoteka kaucyjna do kwoty 1.800.000 usd oraz 1.300.000 usd na 
udziałach w spółce wniesionych w postaci aportu udziału w 

niezabudowanej nieruchomości (83/1000) położonej w Miękini, dla 
której prowadzona jest KW 32270 

9 447 9 337 10 284 

 

23. Zdarzenia po dniu bilansowym 

Po dniu 30.06.2014 nie miały miejsca znaczące zdarzenia, które wymagałyby ujęcia w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym za okres pierwszych 6 miesięcy 2014 roku. 

 

24. Inne znaczące zmiany aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące zmiany szacunków, Grupa nie realizuje też umów o usługę budowlaną. 

 

25. Inne informacje wymagane przepisami (wybrane dane finansowe przeliczone na euro) 

W okresach objętych skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych 
zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: 

 kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 30.06.2014 - 4,1609 PLN/EUR, 30.06.2013 – 4,3292 

PLN/EUR, 31.12.2013 - 4,1472 PLN/EUR,   

 średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w 

danym okresie: 01.01 - 30.06.2014 – 4,1784 PLN/EUR, 01.01 - 30.06.2013 – 4,2140 PLN/EUR, 01.01 - 31.12.2013 – 

4,2110 PLN/EUR,   

 najwyższy i najniższy kurs obowiązujący w każdym okresie: 01.01 - 30.06.2014: 4,0998 – 4,2375 PLN/EUR, 01.01 - 
30.06.2013: 4,3432 – 4,0671 PLN/EUR, 01.01 - 31.12.2013: 4,3432 – 4,0671 PLN/EUR.   

 

Podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z wyniku oraz 
skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, przeliczone na EURO, przedstawia tabela: 

 

wyszczególnienie 

od 01.01 
 do 

30.06.2014 

od 01.01 
 do 

31.12.2013 

od 01.01 
 do 30.06.2013 

od 01.01 
 do 

30.06.2014 

od 01.01 
 do 

31.12.2013 

od 01.01 
 do 

30.06.2013 

PLN EUR 

Rachunek zysków i strat 
      

Przychody ze sprzedaży 71 715 148 719 65 426 17 163 35 317 15 526 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 390 7 663 1 636 2 008 1 820 388 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 642 4 239 -206 1 829 1 007 -49 

Zysk (strata) netto 6 069 3 034 -750 1 453 720 -178 

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom 
podmiotu dominującego 

6 069 3 034 -750 1 453 720 -178 

Zysk na akcję (PLN) 1.20 0.60 (0.15) 0.29 0.14 (0.04) 

Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 1.20 0.60 (0.15) 0.29 0.14 (0.04) 

Średni kurs PLN / EUR w okresie X X X 4.1784 4.2110 4.2140 

       

Rachunek przepływów pieniężnych 
      

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 407 16 834 1 139 -337 3 998 270 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -308 -640 -378 -74 -152 -90 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 664 -16 218 -362 398 -3 851 -86 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich -51 -25 399 -12 -6 95 
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ekwiwalentów 

Średni kurs PLN / EUR w okresie X X X 4.1784 4.2110 4.2140 

       

Bilans 
      

Aktywa 84 264 78 830 84 454 20 251 19 008 19 508 

Zobowiązania długoterminowe 14 236 14 563 24 892 3 421 3 512 5 750 

Zobowiązania krótkoterminowe 34 982 35 287 34 248 8 407 8 509 7 911 

Kapitał własny 35 046 28 980 25 314 8 423 6 988 5 847 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

35 046 28 980 25 314 8 423 6 988 5 847 

Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X X 4.1609 4.1472 4.3292 

 

26. Zatwierdzenie do publikacji 

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2014 roku 
(wraz z danymi porównawczymi) zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki dominującej w dniu 08 sierpnia 2014 roku . 
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20.5.2. Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego 
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20.6. Polityka dywidendy 

Polityka Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy 

Emitent nie przyjął żadnej polityki w zakresie wypłaty dywidendy w perspektywie wieloletniej. Podejmując uchwałę o emisji obligacji 

serii A Emitent podjął jednak decyzję o niewypłacaniu dywidendy w okresie do dnia wykupu obligacji, tj. do 7 października 2014 roku. 

Zgodnie z § 16 statutu Emitenta decyzja w zakresie podziału zysku leży w gestii walnego zgromadzenia Emitenta, które uchwałę w 
tej sprawie podejmuje bezwzględną większością głosów. 

Rekomendacja Zarządu co do wypłaty dywidendy przez walne zgromadzenie będzie podejmowana corocznie w oparciu o takie 

przesłanki jak: wysokość osiągniętego zysku, sytuacja finansowa Spółki, potrzeby inwestycyjne Spółki. Zarząd przewiduje jednak, 

iż z uwagi na plany związane z budową sieci sprzedaży, w okresie najbliższych dwóch lat nie będzie wnioskował o przeznaczenie 
zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. 

Zgodnie z art. 395 KSH, organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie 

dywidendy jest zwyczajne walne zgromadzenie, które zgodnie ze Statutem winno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie 

każdego roku obrotowego. Zwyczajne walne zgromadzenie Spółki ustala w uchwale o podziale zysku za ostatni rok obrotowy 

wysokość dywidendy, dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 KSH). 

Warunki wypłaty dywidendy będą ustalone przez Zarząd Spółki w porozumieniu z KDPW. Spółka po dopuszczeniu jej akcji do obrotu 

giełdowego będzie zobowiązana uzgadniać decyzje i przekazywać do GPW informacje o zamiarze wypłaty dywidendy, w sposób 
i na zasadach określonych w Regulaminie GPW. 

Wartość wypłaconej dywidendy w latach 2011 – 2013 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Emitenta rokrocznie wykazywał zysk netto, przy czym wypłata 
dywidendy miała miejsce w roku 2011 (z wyniku roku 2010). 

Tabela: Wartość wypłaconej dywidendy w okresie w okresie objętym historycznymi informacjami Emitenta (tys. zł) 

Wyszczególnienie 2013 2012 2011 

Wartość uchwalonej i wypłaconej dywidendy za rok poprzedni (tys. zł) 0 0 3 600 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych w sztukach 5 054 000 5 054 000 5 054 000 

Dywidenda przypadająca na jedną akcję w zł 0,00 0,00 0,71 

Źródło: Historyczne informacje finansowe 

Zgodnie z uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie podziału zysku za 

rok obrotowy 2013, cały zysk za rok obrotowy 2013 został przeznaczony na kapitał zapasowy Emitenta. 

20.7. Postępowania sądowe i arbitrażowe 

Poniżej przedstawione są informacje na temat wszystkich postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub 

arbitrażowych (łącznie ze wszelkimi postępowaniami w toku lub które, według wiedzy Emitenta, mogą wystąpić) za okres obejmujący 

co najmniej ostatnie 12 miesięcy, które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację 
finansową lub rentowność Emitenta lub Grupy Kapitałowej Emitenta. 

 

Emitent jest stroną w sporach z Lacoste S.A. rozstrzyganymi przez Urząd Patentowy RP o:   

(i) unieważnienie prawa ochronnego R.151472 na słowny znak towarowy „Coccodrillo” – z wniosku Lacoste S.A. z dnia 
3 kwietnia 2009 roku;   

(ii) stwierdzenie wygaśnięcia na terytorium Polski ochrony międzynarodowej rejestracji znaku towarowego IR.723443 
„Crocodile” z wniosku Emitenta z dnia 23 czerwca 2009 roku,  

przy czym, zgodnie z art. 166 ust. 2 ustawy - Prawo własności przemysłowej, powyższe dwie sprawy są rozpatrywane łącznie. 

Aktualnie,  po okresie zawieszenia związanego z  prowadzonymi negocjacjami, postępowanie zostało wznowione. Na rozprawie w 

dniu 17 stycznia 2014 r., obie strony podtrzymały swoje dotychczasowe wnioski i przedstawiły kolejne materiały dowodowe. 
Rozprawa została odroczona, a kolejny termin rozprawy nie został wyznaczony. 

oraz  

(iii) unieważnienie prawa ochronnego R.160049 na graficzny znak towarowy (brązowo-beżowy krokodyl) z wniosku 

Lacoste S.A. z dnia 27 stycznia 2012 roku. Po rozprawie w dniu 9 września 2014 r. Urząd Patentowy RP oddalił 

wniosek Lacoste S.A. Emitent nie otrzymał jeszcze uzasadnienia tej decyzji. Lacoste S.A. może złożyć skargę na 

decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w ciągu miesiąca od otrzymania jej pisemnego 
uzasadnienia.  

Ponadto, w stosunku do Emitenta oraz spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta nie toczą się i nie toczyły się 
postępowania upadłościowe, układowe lub likwidacyjne. 
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20.8. Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej emitenta 

Zgodnie z wiedzą Emitenta po dniu 30 czerwca 2014, tj. od daty zakończenia ostatniego okresu obrotowego, za który opublikowano 
śródroczne informacje finansowe nie nastąpiły znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Grupy Emitenta. 

21. Informacje dodatkowe  

21.1. Kapitał akcyjny (zakładowy, podstawowy) 

21.1.1. Wielkość wyemitowanego kapitału 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu, kapitał zakładowy Emitenta wynosi 2.527.272,00 zł i dzieli się na 5.054.544 akcji o wartości 
nominalnej 0,50 zł każda akcja, w tym: 

 3.004.484 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o numerach 000001 do 3004484, o wartości nominalnej 
0,50 złotego każda akcja, 

 1.999.516 akcji na okaziciela, serii B o numerach od 000001 do 1999516, o wartości nominalnej 0,50 złotego każda akcja, 
oraz 

 50.544 akcji na okaziciela, serii C o numerach od 00001 do 50544, o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja. 

Akcje serii A oraz akcje serii B Emitenta zostały wydane w zamian za udziały w spółce przekształconej CDRL Sp. z o.o. i pokryte 
majątkiem przekształconej spółki. 

Kapitał zakładowy spółki został pokryty w całości. 

21.1.2. Akcje, które nie reprezentują kapitału 

Emitent nie wyemitował żadnych akcji, które nie tworzą kapitału zakładowego Emitenta. 

21.1.3. Akcje w posiadaniu emitenta, w imieniu emitenta lub przez podmioty zależne emitenta 

Emitent posiada 25.272 akcji serii C Emitenta. Żadne inne podmioty zależne Emitenta nie posiadają akcji własnych Emitenta. Na 

podstawie uchwały walnego zgromadzenia Emitenta, Emitent w dniu 26 kwietnia 2013 roku nabył 25.272 akcje własne (Akcje Serii 

C), na podstawie upoważnienia wydanego na podstawie art. 362 §1 pkt 8 KSH. Zarząd Emitenta, na dzień zatwierdzenia Prospektu,  
nie podjął jeszcze decyzji odnośnie sprzedaży akcji bądź ich umorzenia. 

21.1.4. Zamienne, wymienne papiery wartościowe lub papiery wartościowe z warrantami 

Emitent nie dokonał emisji żadnych papierów wartościowych zamiennych lub wymiennych na akcje Emitenta, papierów 

wartościowych z warrantami oraz innych instrumentów finansowych inkorporujących prawo do nabycia lub prawo zapisu na akcje 
Emitenta. 

21.1.5. Prawa nabycia lub zobowiązania co do kapitału docelowego lub zobowiązania do podwyższenia kapitału 

Statut Emitenta nie zawiera upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. 

Zgodnie z § 8 ust. 6 Statutu Emitenta, kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez 
podniesienie ich wartości nominalnej, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

Ponadto, jak stanowi § 8 ust. 7 Statutu Emitenta, podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić z  wykorzystaniem kapitału 
zapasowego lub rezerwowego. 

Emitent, ani kluczowi akcjonariusze Emitenta nie zaciągali żadnych zobowiązań związanych z podwyższeniem kapitału 
zakładowego.  

21.1.6. Kapitał dowolnego członka grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało uzgodnione 
warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji 

Według wiedzy Emitenta nie istnieje kapitał dowolnego członka grupy Emitenta, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego 
zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji. 

21.1.7. Kapitał akcyjny 

Kapitał zakładowy Emitenta w dniu 31 grudnia 2012 roku wynosił 2.527.272,00 zł. 

Kapitał zakładowy Emitenta w dniu 31 grudnia 2013 roku wynosił 2.527.272,00 zł 

Kapitał zakładowy Emitenta w na dzień zatwierdzenia Prospektu wynosi 2.527.272,00 zł. 

W okresie objętym historycznymi danymi finansowymi i do dnia zatwierdzenia Prospektu nie miały miejsce wydarzenia powodujące 

zmianę wysokości kapitału zakładowego bądź liczby lub rodzaju akcji, które się na ten kapitał składają za wyjątkiem poniższego 
podwyższenia przez Emitenta kapitału zakładowego. 

Dnia 21 października 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii C, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Na 



Część III – Część Rejestracyjna Prospekt emisyjny CDRL S.A. 

 240 

podstawie przedmiotowej uchwały podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 25.272,00 zł, to jest z kwoty 2.502.000,00 zł do kwoty 

2.527.272,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze emisji nowych akcji serii C w ilości 50.544 o wartości 

nominalnej 0,50 zł każda akcja. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie są związane żadne szczególne 

przywileje ani ograniczenia. W dniu 17 listopada 2011 r., postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (PO.IX. Ns-Rej.KRS/017694/11/607) powyższe podwyższenie 
kapitału zakładowego o kwotę o kwotę 25.272,00 zł w wyniku emisji nowych akcji serii C zostało zarejestrowane. 

21.2. Umowa spółki i statut 

21.2.1. Opis przedmiotu i celu działalności emitenta ze wskazaniem miejsca w umowie spółki i statucie, w którym są 
one określone 

Zgodnie z § 7 ust. 1 Statutu Emitenta, przedmiotem działalności Emitenta jest:  

a) 14.1. Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich. 

b) 14.3. Produkcja odzieży dzianej. 

c) 15.2. Produkcja obuwia. 

d) 46.1. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie. 

e) 46.4. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego. 

f) 47.1. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach. 

g) 47.5. Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 

h) 47.6. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 

i) 47.7. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 

j) 52.1. Magazynowanie i przechowywanie towarów. 

k) 70.1. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych. 

l) 70.2. Doradztwo związane z zarządzaniem. 

m) 74.1. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania. 

n) 74.9. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

o) 82.1. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą. 

Zgodnie z § 7 ust. 2 Statutu Emitenta, podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja lub zezwolenie 

właściwego organu, uzależnione jest od ich uzyskania przez Emitenta. 

Ponadto, zgodnie z § 16 ust. 6 Statutu Emitenta, istotna zmiana przedmiotu działalności Emitenta może nastąpić bez wykupu akc ji. 

Zmiana ta wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób 
reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.  

Statut nie przewiduje żadnego szczególnego celu, dla którego spółka miałaby być powołana. 

21.2.2. Podsumowanie wszystkich postanowień umowy spółki, statutu lub regulaminów emitenta odnoszących się do 

członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych 

Zarząd 

Zarząd Emitenta działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień Statutu Spółki. Zarząd Spółki składa się z 1 do 

3 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Zarząd jest powoływany na okres pięcioletniej wspólnej kadencji. 

W składzie Zarządu rozróżnia się funkcje Prezesa, Wiceprezesów oraz Członków Zarządu. Mandaty członków Zarządu wygasają z 

dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji 
członków Zarządu. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje. 

Co do zasady, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy 

bądź na wniosek Członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej. Jeżeli Zarząd spółki jest wieloosobowy, uchwały Zarządu mogą 

być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.  

Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na 

wniosek któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z tym że w 

razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku 

z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad 
uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. 

Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i 

sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego 
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Zgromadzenia oraz przepisami prawa. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone ustawą lub Statutem do 

wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. Szczegółowe zasady 

organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym 
przez Radę Nadzorczą. 

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu 
samodzielnie. 

 

Rada Nadzorcza 

Rada Nadzorcza składa się od 3 do 7, a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej od 5 do 7 członków 

powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo, w granicach 
określonych w zdaniu powyżej, Walne Zgromadzenie.  

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej wspólnej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają 

z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji 

członków Rady. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie. Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani 
przez Walne Zgromadzenie. 

Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką, akcjonariuszami, pracownikami lub innymi 

podmiotami pozostającymi w istotnym powiązaniu ze Spółką, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do 

podejmowania bezstronnych decyzji. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi pisemną informację na temat swoich 

powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności 
powodujących utratę przez niego tej cechy. 

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza 

Rady. Wiceprzewodniczący Rady może pełnić jednocześnie funkcję Sekretarza Rady. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i 

Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka 
Rady Nadzorczej. 

Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

albo, w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, przez Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady 

Nadzorczej. Uprawniony, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź 

w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. Posiedzenia Rady Nadzorcze j 

odbywają się przynajmniej trzy razy w roku obrotowym. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady 

Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien 

uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w 
razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny Członek Rady Nadzorczej. 

 

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za 

pośrednictwem innego członka Rady, z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Z zastrzeżeniem przepisu 

art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali 

powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez 

każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały 

podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. Rada Nadzorcza może podjąć 

uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i 

zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady 

Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od 

głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte , 

jeśli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, 

w obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
Powołanie lub odwołanie członków Zarządu wymaga bezwzględnej większości głosów Rady Nadzorczej. 

 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 

 

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 
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a. ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także 

wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego 

pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,  

b. rozpatrywanie i opiniowanie istotnych spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, 

c. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, 

d. ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia,  

e. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie 

członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków 

Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, 

f. zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) przedłożonych przez Zarząd,  

g. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy, 

h. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,  

i. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,  

j. wybór oraz zmiana biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki,  

k. wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków 

Zarządu, 

l. udzielenie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Zarząd nieruchomości lub udziału w nieruchomości. 

m. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym z członkiem Rady Nadzorczej albo 

Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych 

w ramach prowadzonej działalności z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. 

 

Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowe zasady organizacji i tryb działania Rady. 

21.2.3. Opis praw, przywilejów i ograniczeń związanych z każdym rodzajem istniejących akcji 

Poniżej przedstawione są prawa, przywileje i ograniczenia, wynikające ze Statutu Emitenta, związane z każdym rodzajem 
istniejących akcji Emitenta.  

 

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 2.527.272,00 zł i dzieli się na: 

a) 3.004.484 (słownie trzy miliony cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery) akcji imiennych, uprzywilejowanych co 

do głosu, serii A o numerach 0000001 do 3004484, o wartości nominalnej 0,50 złotego (pięćdziesiąt groszy) każda 

akcja.  

b) 1.999.516 (słownie jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset szesnaście) akcji na okaziciela, 

serii B o numerach od 000001 do 1999516, o wartości nominalnej 0,50 złotego (pięćdziesiąt groszy) każda akcja  

c) 50.544 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści cztery) akcji na okaziciela, serii C o numerach od 00001 do 

50544, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja.  

 

Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, za wyjątkiem akcji serii A o numerach 0000001 do 3004484, 

które są uprzywilejowane co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 głosów.  25 272 Akcji serii C Emitenta to 
akcje własne Emitenta, z których nie przysługuje prawo głosu na podstawie art. 364 § 2 KSH. 

 

Akcje Spółki zostały wydane w zamian za udziały w spółce przekształconej CDRL Sp. z o.o. i pokryte majątkiem przekształconej 

spółki. Kapitał zakładowy spółki został pokryty w całości, przed zarejestrowaniem. Akcje mogą być obejmowane za gotówkę lub 
wkłady niepieniężne. 

 

Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podniesienie ich wartości nominalnej, na 

zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić z wykorzystaniem 
kapitału zapasowego lub rezerwowego. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 

 

Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji celów określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek 
handlowych. 
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Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie 

pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty 

akcjonariuszom Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy 

uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Zarząd upoważniony jest, po uzyskaniu zgody Rady 

Nadzorczej wyrażonej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet 
przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, z zachowaniem warunków przewidzianych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych 

 

Akcje mogą być umarzane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody 

akcjonariusza (umorzenie przymusowe), z zachowaniem warunków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. Akcje mogą 

zostać umorzone bez zgody akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia jeżeli wszczęta została egzekucja z akcji. 

Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów 

netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między 
akcjonariuszy 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:  

a) z własnej inicjatywy, 

b) na żądanie Rady Nadzorczej lub 

c) na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 

 

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów na Walnym 

Zgromadzeniu mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego 
zgromadzenia. 

Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 

mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać 

zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej nie 

później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub 

projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd 

jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki 

publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w 

porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla 
zwołania Walnego Zgromadzenia. 

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. Zmiana ta wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia 
powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. 

Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi pisemną informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem 

dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (słownie: pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności powodujących 
utratę przez niego tej cechy. 

21.2.4. Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji 

Zgodnie z przepisami KSH (w szczególności art. 354 KSH), Emitent może wydawać akcje o szczególnych uprawnieniach, a także 

przyznać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobiste uprawnienia, które wygasają najpóźniej z dniem, w którym 
uprawniony przestaje być akcjonariuszem spółki.  

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.527.272,00 zł i dzieli się na: 

 3.004.484 (słownie trzy miliony cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do 
głosu, serii A o numerach 0000001 do 3004484, o wartości nominalnej 0,50 zł. (pięćdziesiąt groszy) każda akcja. 

 1.999.516 (słownie jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset szesnaście) akcji na okaziciela, serii 
B o numerach od 000001 do 1999516, o wartości nominalnej 0,50 zł. (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 

 50.544 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści cztery) akcji na okaziciela, serii C o numerach od 00001 do 
50544, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja.  

Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, za wyjątkiem akcji serii A o numerach 0000001 do 3004484, 
które są uprzywilejowane co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 głosów.  

Statut Emitenta nie ustanawia zasad dotyczących zmiany praw posiadaczy akcji, które miałyby bardziej znaczący zakres niż jest  to 
wymagane przepisami prawa. 
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21.2.5. Opis zasad określających sposób zwoływania zwyczajnych oraz nadzwyczajnych walnych zgromadzeń 
akcjonariuszy  

Postanowienia dotyczące Walnych Zgromadzeń znajdują się w Art. 13 - Art.17 Statutu. W zakresie nieuregulowanym w Statucie 
zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych. 

Rodzaje Walnych Zgromadzeń 

Statut Emitenta przewiduje istnienie dwóch trybów Walnych Zgromadzeń: Zwyczajnego i Nadzwyczajnego.  

Czas zwołania i podmioty uprawnione do zwołania Walnego Zgromadzenia 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Emitenta zwołuje Zarząd Emitenta. Jeżeli Zarząd nie zwoła go przed upływem piątego miesiąca 

następującego po zakończeniu roku obrotowego albo zwoła je na dzień przypadający po terminie określonym w przepisach prawa 

lub Statucie - Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli stosownie do postanowień 

wskazanych w zdaniu poprzedzającym zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez 

Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na 

termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy, winno się odbyć tylko 

wówczas, jeżeli porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia określony przez organ, który je zwołał, zawiera punkty nieobjęte 
porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia.  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: 

 zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy 

reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno być uzasadnione. Zarząd 

obowiązany jest w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia mu żądania akcjonariuszy, o którym mowa wyżej, zwołać 

nadzwyczajne Walne Zgromadzenie; 

 może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane, 

 mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów 
w spółce; akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. 

Miejsce obrad Walnego Zgromadzenia 

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Emitenta lub w innym miejscu oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu. Walne 

Zgromadzenie spółki publicznej może odbywać się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje 
tej spółki są przedmiotem obrotu. 

Sposób zwołania Zgromadzenia 

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (art. 402¹ – 402³) zwołanie walnego zgromadzenia następuje przez ogłoszenie 

dokonywane na stronie internetowej Emitenta oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących (w formie raportu 
bieżącego). Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.  

Porządek obrad 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd i jest on zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Rada 

Nadzorcza albo inny podmiot uprawniony do zwołania Walnego Zgromadzenia na podstawie odrębnych przepisów prawa ustala 

porządek obrad tylko w przypadku nie zwołania albo nie ustalenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia przez Zarząd. Członek 

Zarządu lub członek Rady Nadzorczej może żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 

Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 

umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. W sprawach nieobjętych porządkiem 

obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt 

z uczestników nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały. Uchwała o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
oraz uchwały o charakterze porządkowym mogą być podjęte, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.  

Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu 

Zasady uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wynikają bezpośrednio z przepisów Kodeksu spółek handlowych. 

Zgodnie z brzmieniem art. 406¹ - 406³ Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej 

mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (tzw. dzień rejestracji 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Natomiast uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy 

i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi 

akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego z akcji zdematerializowanych 

zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po 

dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne 
zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.  
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Na mocy art. 412 – 412² Kodeksu spółek handlowych każdy akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz 

wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym 

zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do uczestn iczenia w walnym zgromadzeniu 
i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej lub udzielenia w postaci elektronicznej.  

21.2.6. Opis postanowień umowy spółki, statutu lub regulaminów emitenta, które mogłyby spowodować opóźnienie, 
odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad emitentem 

Statut Emitenta nie zawiera postanowień, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli 
nad Emitentem.  

21.2.7. Wskazanie postanowień umowy spółki, statutu lub regulaminów, regulujących progową wielkość posiadanych 

akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza 

Statut Emitenta nie zawiera postanowień regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest 
podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza. 

21.2.8. Opis warunków nałożonych zapisami umowy spółki i statutu, jej regulaminami, którym podlegają zmiany 
kapitału 

Statut nie zawiera postanowień, na podstawie których warunki obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, zostałyby 
ujęte bardziej rygorystycznie niż określone wymogami obowiązującego prawa. 

22. Istotne umowy 

Podsumowanie istotnych umów innych niż umowy zawierane w normalnym toku działalności Emitenta, których stroną jest Emitent 

lub inna spółka Grupy Emitenta za okres 2 lat bezpośrednio poprzedzających dzień zatwierdzenia Prospektu, jak również innych 

istotnych umów (niezawartych w ramach normalnego toku działalności), zawartych przez dowolnego członka Grupy Emitenta, które 

zawierają postanowienia powodujące powstanie zobowiązania dowolnego członka Grupy Emitenta lub nabycie przez niego prawa 
o istotnym znaczeniu dla Grupy Emitenta, na dzień zatwierdzenia Prospektu. 

 

lp. 

Instytucja lub 

osoba 

finansująca 

Rodzaj zobowiązania 

Wysokość i 

waluta kredytu, 

pożyczki i 

innych 

Data wymagalności 

zobowiązania 
Zabezpieczenia 

1 ING BANK 

ŚLĄSKI S.A. 

Umowa 

wieloproduktowa 
675/2009/00003134/0
0 w tym: kredyt w 
rachunku bieżącym 

5.500.000 PLN 

 Linia na akredytywy 
dokumentowe 

500.000 USD wraz 
z kredytem na 
zapłatę akredytyw 

5.500.000,00 zł 
oraz  

500.000,00 USD 

30.09.2014 r. 1. kaucja pieniężna w kwocie 530.000 PLN – lokata 
CDRL S.A 

2. Zastaw na jednostkach ING OFI Gotówkowy 
478,203792 szt. – T.Przybyła  

3.  Zastaw na jednostkach ING OFI Obligacji 
516,529702 szt. – T.Przybyła  

4. Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego 
prowadzonego w ING BSK SA 

5. sądowy zastaw rejestrowy na towarach handlowych o 
wart. 3.563.619,50 PLN w sklepach COCCODRILLO 
CONCEPTS 2237868 

6. zastaw  rejestrowy 2308031 na  wyposażeniu 

magazynowym (regały, podesty, krata na podłogę) 
378.000zł 

7. sądowy zastaw rejestrowy na towarach handlowych o 
wart. 1.159.558,29 PLN w sklepach SIG 2288456 

8. sądowy zastaw rejestrowy na towarach handlowych o 
wart. 579.715,08 PLN w sklepach DRUSSIS 2288455 

9. sądowy zastaw rejestrowy na towarach handlowych o 
wart. 354.006,42 PLN w sklepach MT POWER 

2288458 
10. hipoteka kaucyjna do kwoty 1.500.000 PLN na 

nieruchomości niezabudowanej położonej w 
Strzelcach KW WR1E/00087639/5 , stanowiącej 

własność F.H. WWW s.c. 
11. sądowy zastaw na towarach handlowych o wart. 

7.386.085,10 PLN w sklepach agencyjnych 2211860 
12. sądowy zastaw na towarach handlowych o wart. 

335.961,10 PLN w sklepach GLOB KIDDY 2376239 
13. Poręczenie udzielone przez COCCODRILLO 

CONCEPTS 
14. Poręczenie udzielone przez SMART INVESTMENT 

GROUP 
15. Poręczenie udzielone przez GLOB KIDDY 
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16. Poręczenie udzielone przez DRUSSIS  

17.  Poręczenie udzielone przez MT POWER 

2 ING BANK 

ŚLĄSKI SA 

Umowa wykupu 
wierzytelności 

Nr 

851/2012/00000459/0

0 

1.000.000,00 

USD 

01.10.2014 r. 1. Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Emitenta 
prowadzonego w ING BANK ŚLĄSKI S.A. 

2. hipoteka umowna do kwoty 750.000,00 USD na 
nieruchomości położonej w Strzelcach (KW 
WR1E/00087639/5), stanowiącej własność Firmy 
Handlowej WWW s.c. Marek Dworczak, Tomasz 

Przybyła, 
3. Poręczenie  według prawa cywilnego udzielone przez 

COCCODRILLO CONCEPTS sp. z o.o.  do kwoty 
600.000 USD  wraz z pełnomocnictwem do 

dysponowania środkami, 
4. Poręczenie  według prawa cywilnego udzielone przez 

Smart Investment Group do kwoty 200.000USD wraz 
z pełnomocnictwem do dysponowania środkami, 

5. Poręczenie  według prawa cywilnego udzielone przez 
Drussis sp. z o.o. do kwoty 100.000 USD wraz z 
pełnomocnictwem do dysponowania środkami, 

6. Poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez 

MT POWER sp. z o.o. do kwoty 100.000 USD wraz z 
pełnomocnictwem do dysponowania środkami, 

3 ING BANK 

ŚLĄSKI S.A. 

Umowa wykupu 

wierzytelności 

Nr 

851/2012/00000458/0

0 

2.000.000,00 zł 01.10.2014 r. 1. Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Emitenta 
prowadzonego w ING BANK ŚLĄSKI SA 

2. Poręczenie  według prawa cywilnego udzielone przez 
COCCODRILLO CONCEPTS sp. z o.o.  do kwoty 
1.800.000 zł wraz z pełnomocnictwem do 
dysponowania środkami, 

3. Poręczenie  według prawa cywilnego udzielone przez 
Smart Investment Group do kwoty 400.000 zł wraz z 
pełnomocnictwem do dysponowania środkami, 

4. Poręczenie  według prawa cywilnego udzielone przez 

Drussis sp. z o.o. do kwoty 200.000 zł wraz z 
pełnomocnictwem do dysponowania środkami, 

5. Poręczenie  według prawa cywilnego udzielone przez 
MT POWER sp. z o.o. do kwoty 200.000 zł wraz z 

pełnomocnictwem do dysponowania środkami, 

4 mBank S.A. 

(dawniej: BRE 

BANK S.A). 

Umowa elektronicznej 
zapłaty 

zobowiązań dłużnika 

06/136/12/D/ZE 

1.500.000,00 

USD 

30.04.2015 r. 1. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, 

2. pełnomocnictwo do rachunków Emitenta. 

prowadzonych w ING BANK ŚLĄSKI S.A., 

3. Hipoteka umowna do kwoty 1.800.000 USD na 
udziałach CTM EVOLUTION (udział 83/1000) 

nieruchomości Miękinia (Źródła) o nr KW: 
WR1S/00032270/3 

4. cesja wierzytelności należnych Emitentowi  od Smart 
Investment Group sp. z o.o., MT Power sp. z o.o., 

Drussis sp. z o.o.  z tytułu umów agencyjnych na 
podstawie umowy o cesję należności z kontraktu 
06/099/12 z dnia 10 września 2012 roku wraz z 
ewentualnymi późniejszymi zmianami  

5 mBank S.A. 

(dawniej: BRE 

BANK S.A). 

Umowa Kredytowa nr 

06/048/10/D/Li o 

kredyt odnawialny w 

USD 

1.000 000,00 

USD 

30.04.2015 1. Hipoteka kaucyjna do kwoty 1.300.000 USD na 
udziałach CTM EVOLUTION (udział 83/1000) we 
własności nieruchomości położonej w gminie Miękinia 
(obręb Źródła) dla której prowadzona jest KW o nr: 

WR1S/00032270/3 
2. pełnomocnictwo do rachunków Emitenta 

prowadzonych w ING BSK, 
3. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, 

4. cesja wierzytelności należnych Emitentowi  od Smart 
Investment Group sp. z o.o., MT Power sp. z o.o., 
Drussis sp. z o.o.  z tytułu umów agencyjnych na 
podstawie umowy cesji należności z dnia 13 maja 

2011 roku wraz z kolejnymi zmianami 

6 BZ WBK S.A.  

(dawniej 

KREDYT 

BANK S.A.) Kredyt w rachunku 

bieżącym - 

1095745PO05041200 

2.000.000,00 

USD 

10.04.2015 r. 1. weksel in blanco z deklaracją wekslową 
2. Poręczenie udzielone przez COCCODRILLO 

CONCEPTS sp. z o.o. 
3. Poręczenie udzielone przez SMART INVESTMENT 

GROUP sp. z o.o. 
4. Poręczenie udzielone przez DRUSSIS sp. z o.o. 

5. Poręczenie udzielone przez MT POWER sp. z o.o. 
6. zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do 

gatunku o wartości 18.000.000 PLN zlokalizowanych 
w siedzibie Emitenta, (zabezpieczenie wspólne do 

wszystkich trzech kredytów w BZWBK S.A.)) 
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7. niepotwierdzony przelew wierzytelności o tytułu 

istniejących i przyszłych wierzytelności handlowych, 
przysługujących Emitentowi od wskazanych 
dłużników zagranicznych zastrzeżeniem iż w całym 
okresie kredytowania wartość nominalna 

wierzytelności wobec dłużników zagranicznych 
scedowanych na bank każdorazowo nie będzie 
mniejsza niż 1.600.000,00 PLN 

8. przelew wierzytelności z tytułu istniejących i 

przyszłych wierzytelności handlowych, 
przysługujących Emitentowi od wskazanych 
dłużników zagranicznych zastrzeżeniem iż w całym 
okresie kredytowania wartość nominalna 

wierzytelności wobec dłużników zagranicznych 
scedowanych na bank każdorazowo nie będzie 
mniejsza niż 1.900.000,00 PLN 

 

7 BZ WBK S.A.  

(dawniej 

KREDYT 

BANK S.A.) 

Linia na akredytywy 

wraz z kredytem 

obrotowym na zapłatę 

akredytyw - nr 

1095745PO06041200 

3 000 000,00 

USD 

okres wykorzystania 

linii do: 11.04.2015 

 

data ostatecznej 

spłaty kredytu: 

9.04.2016 

1. weksel in blanco 
2. Poręczenie udzielone przez COCCODRILLO 

CONCEPTS sp. z o.o. 

3. Poręczenie udzielone przez SMART INVESTMENT 
GROUP sp. z o.o. 

4. Poręczenie udzielone przez DRUSSIS sp. z o.o. 
5. Poręczenie udzielone przez MT POWER sp. z o.o. 

6. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy o wartości 
18.000.000 PLN zlokalizowanych w siedzibie 
Emitenta, (zabezpieczenie wspólne do wszystkich 
trzech kredytów w BZWBK S.A.) 

7. przelew wierzytelności z tytułu istniejących i 
przyszłych wierzytelności handlowych, 
przysługujących Emitentowi od wskazanych 
dłużników zagranicznych zastrzeżeniem iż w całym 

okresie kredytowania wartość nominalna 
wierzytelności wobec dłużników zagranicznych 
scedowanych na bank każdorazowo nie będzie 
mniejsza niż 1.900.000,00 PLN, 

8. niepotwierdzony przelew wierzytelności o tytułu 
istniejących i przyszłych wierzytelności handlowych, 
przysługujących Emitentowi od wskazanych 
dłużników zagranicznych zastrzeżeniem iż w całym 

okresie kredytowania wartość nominalna 
wierzytelności wobec dłużników zagranicznych 
scedowanych na bank każdorazowo nie będzie 
mniejsza niż 1.600.000,00 PLN 

8 BZ WBK S.A.  

(dawniej 

KREDYT 

BANK S.A.) 

Kredyt w rachunku 

bieżącym - nr 

1095745PO24061100 

1.000.000,00 zł 10.04.2015 r. 1. weksel in blanco 
2. Poręczenie udzielone przez COCCODRILLO 

CONCEPTS sp. z o.o. 
3. Poręczenie udzielone przez SMART INVESTMENT 

GROUP sp. z o.o. 
4. Poręczenie udzielone przez DRUSSIS sp. z o.o. 
5. Poręczenie udzielone przez MT POWER sp. z o.o. 
6. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy o wartości 

18.000.000 PLN zlokalizowanych w siedzibie 
Emitenta, (zabezpieczenie wspólne do wszystkich 
trzech kredytów w BZWBK S.A.) 

7. przelew wierzytelności z tytułu istniejących i 

przyszłych wierzytelności handlowych, 
przysługujących Emitentowi od wskazanych 
dłużników zagranicznych zastrzeżeniem iż w całym 
okresie kredytowania wartość nominalna 

wierzytelności wobec dłużników zagranicznych 
scedowanych na bank każdorazowo nie będzie 
mniejsza niż 1.900.000,00 PLN, 

8. niepotwierdzony przelew wierzytelności o tytułu 

istniejących i przyszłych wierzytelności handlowych, 
przysługujących Emitentowi od wskazanych 
dłużników zagranicznych zastrzeżeniem iż w całym 
okresie kredytowania wartość nominalna 

wierzytelności wobec dłużników zagranicznych 
scedowanych na bank każdorazowo nie będzie 
mniejsza niż 1.600.000,00 PLN 

Źródło: Emitent 

 



Część III – Część Rejestracyjna Prospekt emisyjny CDRL S.A. 

 248 

Na podstawie umów ubezpieczenia zawartych z Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO HESTIA S.A., Emitent posiada 

ochronę ubezpieczeniową obejmującą w szczególności OC działalności gospodarczej, ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk, w 

szczególności od ryzyk takich jak: kradzież z włamaniem i rabunek, pożar i inne zdarzenia losowe. Łączna suma ubezpieczenia z 
tego tytułu wynosi ponad 30.000.000,00 zł. 

Ubezpieczenie z powyższych tytułów obowiązuje co do zasady do listopada 2014 roku (każda z umów ubezpieczenia ma inny okres 
obowiązywania). Wszystkie polisy ubezpieczeniowe są corocznie odnawiane.  

Emitent w dniu 13 sierpnia 2014 r. zawarł z AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. dwie umowy ubezpieczenia na życie 

z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Ubezpieczonymi są członkowie Zarządu Emitenta. Każda z umów zawarta została na 
okres do dnia uzyskania przez ubezpieczonego wieku stu lat.  

Ubezpieczenie ma charakter ochronno–inwestycyjny, co oznacza że Emitent – jako ubezpieczający - zobowiązany jest do opłacania 

rocznej składki regularnej, która w części będzie inwestowana zgodnie ze strategią inwestycyjną opracowaną przez wskazany przez 

towarzystwo ubezpieczeniowe podmiot zarządzający tymi środkami, a w części przeznaczona na wypłatę odszkodowania z tytułu 

zajścia jednego ze zdarzeń ubezpieczeniowych, tj. śmierci ubezpieczonego albo dożycia przez ubezpieczonego stu lat. Zgodnie 

z umową ubezpieczający nie jest uprawniony do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego. Wypłata środków z ubezpieczenia 

w okresie trwania umowy, za wyjątkiem wypłaty środków wpłaconych tytułem składki dodatkowej, opłaconej w ramach 

ubezpieczenia dodatkowego, mających charakter aktywów wolnych i nie powiększających sumy ubezpieczenia, jest związana 

z koniecznością poniesienia opłaty likwidacyjnej. Suma składek regularnych płatnych w dziesięcioletnim okresie inwestycyjnym 

wynosi  dla każdej z umów 137.581,00 zł, przy czym w okresie pierwszych trzech lat trwania umowy 92 % składki należnej 

w pierwszym roku stanowi tzw. opłatę warunkową pomniejszającą częściową lub całkowitą wypłatę środków z rachunku 

ubezpieczenia. Do dnia sporządzenia Prospektu Emitent zapłacił na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego pierwsze składki 

regularne z tytułu każdej umowy w łącznej kwocie 24 tys. zł., a także składki dobrowolne w łącznej kwocie 2.900 tys. zł. Emitent nie 

przewiduje dokonywania dalszych wpłat składek dobrowolnych do dnia zatwierdzenia przez walne zgromadzenie sprawozdań 

finansowych Emitenta i Grupy Emitenta za rok 2014. Ponadto składki dobrowolne będą wpłacane na podstawie uchwały Rady 
Nadzorczej Emitenta. 

 

Emitent nie jest właścicielem, ani użytkownikiem wieczystym żadnej nieruchomości 

Nieruchomość, na terenie której znajduje się siedziba Emitenta składająca się z:  

 działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 2/6 (nieruchomość położona w miejscowości Nowe Oborzyska, w gminie 

Kościan, w powiecie kościańskim, w województwie wielkopolskim) objęta KW nr PO1K/00048158/9, prowadzoną przez 
Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział V Ksiąg Wieczystych oraz  

 działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 2/8 (nieruchomość położona w miejscowości Nowe Oborzyska, w gminie 
Kościan, w powiecie kościańskim, w województwie wielkopolskim) objęta KW nr PO1K/00049093/2,  

została 4 sierpnia 2008 roku sprzedana przez Emitenta spółce Fortis Lease Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

 

Przedmiotowa umowa sprzedaży nieruchomości zawarta została w związku z zawarciem w dniu 4 sierpnia 2008 roku umowy 

leasingu nieruchomości, na mocy której Fortis Lease Polska sp. z o.o. (finansujący) zobowiązała się do nabycia od Emitenta 

opisanej powyżej nieruchomości i do oddania jej Emitentowi (jako korzystającemu) do używania i pobierania pożytków na okres 151  

miesięcy, a Emitent zobowiązał się przyjąć powyższą nieruchomość do używania na warunkach określonych w umowie leasingu 
nieruchomości oraz płacić spółce Fortis Lease Polska sp. z o.o. wynagrodzenie pieniężne w uzgodnionych ratach.  

Na powyższej nieruchomości, nie są na dzień zatwierdzenia Prospektu ustawione jakiekolwiek hipoteki, ani inne prawa rzeczowe. 

Emitent uważa, że wyżej wymienione umowy, z wyłączeniem umów zawartych w ramach normalnego toku działalności, są istotne 

dla Grupy Emitenta, biorąc pod uwagę ich znaczący wpływ na działalność Grupy Emitenta i jej finansowanie. Jako kryterium 
istotności przyjęto wartość umów przekraczającą w dacie ich zawarcia 10% kapitałów własnych Grupy Emitenta. 

23. Informacje osób trzecich oraz oświadczenia ekspertów i oświadczenia o jakimkolwiek zaangażowaniu 

Emitent oświadcza, iż nie ma raportów, pism i innych dokumentów, wycen i oświadczeń sporządzonych przez ekspertów na wniosek 
Emitenta, do których odniesienia lub których fragmenty znajdują się w niniejszym Prospekcie.  

Wiedzę na temat rynku i konkurentów Emitent opiera na publikacjach branżowych, ogólnodostępnych badaniach rynku, informacjach 
i opracowaniach oraz statystykach pochodzących m.in. z następujących źródeł:  

 Główny Urząd Statystyczny (biuletyny statystyczne), 

 Narodowy Bank Polski (raporty dot. wskaźników ekonomicznych), 

 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, raport „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej” - luty 2014 r., 
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 PMR Publications, raport "Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce 2013. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 

2013-2015" – lipiec 2013, 

 Analiza spółki PayU w zakresie płatności w sklepach internetowych – maj 2013, 

 Publikacje redakcji ekonomicznej PAP, 

 Publikacja dziennika Rzeczpospolita, „Internet rządzi handlem” – październik 2013. 

Źródło pochodzenia informacji zewnętrznych podawane jest każdorazowo w przypadku użycia takich informacji w Prospekcie. 

Informacje zawarte w niniejszym Prospekcie, a co do których nie określono źródła pochodzenia, zostały opracowane na podstawie 

własnych informacji i danych zgromadzonych przez Emitenta na podstawie własnej wiedzy i znajomości rynku. W przypadku danych 

finansowych niepochodzących ze historycznych informacji finansowych, zostało podane odpowiednie źródło danych, a dane te 

zostały oznaczone jako niezbadane. 

Zarząd potwierdza, że przytoczone informacje zostały dokładnie powtórzone, oraz w stopniu, w jakim Emitent jest tego świadom 

i w jakim może to ocenić na podstawie informacji opublikowanych przez osobę trzecią, nie zostały pominięte żadne fakty, które 
sprawiłyby, że powtórzone informacje byłyby niedokładne lub wprowadzałyby w błąd 

24. Dokumenty udostępnione do wglądu 

Emitent informuje, iż w terminie ważności niniejszego Prospektu w siedzibie Emitenta lub na stronie internetowej Emitenta 

www.cdrl.pl można zapoznać się w formie papierowej lub elektronicznej z treścią następujących dokumentów udostępnionych do 
wglądu: 

 Prospekt emisyjny, 

 Statut Emitenta, 

 aktualny Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS Emitenta,  

 Regulaminy: Walnego Zgromadzenia i  Rady Nadzorczej, 

 jednostkowe informacje finansowe Emitenta za 2012 oraz 2013 rok oraz skonsolidowane informacje finansowe Grupy 
Emitenta za 2012 i 2013 rok wraz z raportami i opiniami biegłego rewidenta, 

 skrócone śródroczne informacje finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku oraz 

skrócone śródroczne skonsolidowane informacje finansowe Grupy Emitenta za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 
czerwca 2014 roku wraz z raportami biegłego rewidenta, 

 raport biegłego rewidenta ze sprawdzenia wybranych elementów prognozowanych informacji finansowych na rok 2014. 

Ponadto, w okresie ważności Prospektu w siedzibie Emitenta będą udostępniane do wglądu sprawozdania finansowe spółek 
zależnych Emitenta za rok 2012 i 2013. 

25. Informacja o udziałach w innych przedsiębiorstwach 

Emitent nie posiada udziałów albo akcji w innych przedsiębiorstwach niż opisane w pkt 7 Części III niniejszego Prospektu. 
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IV – CZĘŚĆ OFERTOWA 

1. Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie oraz ich oświadczenia o odpowiedzialności 

Dane osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w niniejszym Prospekcie Emisyjnym wraz z oświadczeniami tych osób 
zostały zamieszczone w Części III pkt 1 niniejszego Prospektu. 

2. Czynniki ryzyka  

Czynniki Ryzyka zostały opisane w Części II pkt 3 niniejszego Prospektu. 

3. Podstawowe informacje 

3.1. Oświadczenie o kapitale obrotowym 

Zarząd Spółki oświadcza, iż jego zdaniem Grupa Kapitałowa Emitenta posiada na dzień zatwierdzenia Prospektu wystarczające 

przepływy pieniężne, zapewniające poziom kapitału obrotowego, rozumianego jako zdolność do uzyskania dostępu do środków 

pieniężnych oraz innych dostępnych płynnych zasobów w celu terminowego spłacenia swoich zobowiązań, wystarczające na 
pokrycie jego potrzeb w okresie 12 miesięcy, licząc od daty zatwierdzenia Prospektu emisyjnego. 

Emitentowi nie są znane problemy z kapitałem obrotowym, które mogą wystąpić w przyszłości. 

3.2. Kapitalizacja i zadłużenie 

Zarząd Emitenta oświadcza, że według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku kapitał własny oraz zadłużenie Grupy mają wartość 
i strukturę zgodną z wielkościami, jakie zostały przedstawione poniżej. 

Tabela: Kapitalizacja i zadłużenie Grupy Kapitałowej CDRL na dzień 30 czerwca 2014 roku (tys. zł) 

Wyszczególnienie 30.06.2014 

Zadłużenie krótkoterminowe ogółem 34 982 

Gwarantowane 0 

Zabezpieczone 8 315 

W tym zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 3 093 

W tym zobowiązania z tytułu leasingu 1 288 

W tym zobowiązania z tytułu faktoringu 3 934 

Niegwarantowane / niezabezpieczone 26 667 

W tym zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych 9 741 

Zadłużenie długoterminowe ogółem (z wyłączeniem bieżącej części zadłużenia długoterminowego) 14 236 

Gwarantowane 0 

Zabezpieczone 14 005 

W tym zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 0 

W tym zobowiązania z tytułu leasingu 14 005 

Niegwarantowane / niezabezpieczone 232 

Kapitał własny 35 046 

Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego 35 046 

A. Kapitał zakładowy 2 527 

B. Akcje własne -200 

C. Pozostałe kapitały 31 677 

D. Różnice kursowe z przeliczenia -140 

E. Zyski zatrzymane, w tym zysk netto 1 182 
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Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli 0 

RAZEM 84 264 

Źródło: Emitent, śródroczne informacje finansowe (poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta) 

 

Na dzień 30 czerwca 2014 roku Grupa CDRL nie wykazuje zadłużenia pośredniego. 

Na dzień 30 czerwca 2014 roku Grupa CDRL wykazuje zadłużenie warunkowe: 

 otwarte akredytywy w łącznej kwocie 9.335 tys. zł, związane z dostawami towarów, 

 poręczenia spółek zależnych udzielonych spółce dominującej w związku z zaciągniętymi przez spółkę dominującą 
kredytami w łącznej kwocie 98.093 tys. zł. 

Tabela: Zadłużenie netto Grupy Kapitałowej CDRL na dzień 30 czerwca 2014 roku (tys. zł) 

Wyszczególnienie 30.06.2014 

A. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 193 

B. Krótkoterminowe aktywa finansowe 45 

C. Płynność (A+B) 3 238 

D. Bieżące należności finansowe 0 

E. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 3 093 

F. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych 9 741 

G. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe 1 288 

H. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (E+F+G) 14 121 

I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (H-D-E) 10 884 

J. Długoterminowe kredyty i pożyczki 0 

K. Inne długoterminowe zadłużenie finansowe 14 044 

L. Długoterminowe zadłużenie finansowe (J+K) 14 044 

M. Zadłużenie finansowe netto (I+L) 24 927 

Źródło: Emitent, śródroczne informacje finansowe (poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta) 

 

3.3. Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub ofertę 

Zarząd Emitenta 

Celem publicznej oferty akcji jest pozyskanie środków na dalszy rozwój Grupy Kapitałowej. W związku z powyższym Zarząd 
Emitenta jest zainteresowany tym, aby zostały objęte wszystkie Akcje Oferowane. 

Oferujący – Trigon Dom Maklerski S.A. 

Wynagrodzenie Trigon Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Krakowie, pełniącego rolę Oferującego jest uzależnione od Ceny 

Emisyjnej akcji oraz liczby objętych Akcji Oferowanych i stanowi procentowy udział wielkości środków pieniężnych pozyskanych 

z Oferty Publicznej. W związku z tym Trigon Dom Maklerski S.A. może być zainteresowany, aby objętych zostało jak najwięcej Akcji 

Oferowanych po jak najwyższej Cenie Emisyjnej. Trigon Dom Maklerski S.A. nie jest akcjonariuszem Emitenta. Pomiędzy 
działaniami Oferującego i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów.  

Ponadto pomiędzy działaniami Oferującego oraz osób fizycznych działających w jego imieniu nie występują żadne konflikty 
interesów. Oferujący ani osoby fizyczne działające w jego imieniu nie posiadają akcji Emitenta  

Doradca Finansowy – Trigon Investment Banking Sp. z o.o. S.K.A. 

Wynagrodzenie Trigon Investment Banking Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie pełniącego rolę Doradcy Finansowego jest 

uzależnione od Ceny Emisyjnej akcji oraz liczby objętych Akcji Oferowanych i stanowi procentowy udział wielkości środków 

pieniężnych pozyskanych z Oferty Publicznej. W związku z tym Trigon Investment Banking Sp. z o.o. S.K.A. może być 

zainteresowany, aby objętych zostało jak najwięcej Akcji Oferowanych po jak najwyższej Cenie Emisyjnej. Trigon Investment 
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Banking Sp. z o.o. S.K.A. nie jest akcjonariuszem Emitenta. Pomiędzy działaniami Doradcy Finansowego i Emitenta nie występują 
żadne konflikty interesów.  

Ponadto pomiędzy działaniami Doradcy Finansowego oraz osób fizycznych działających w jego imieniu nie występują żadne 
konflikty interesów. Doradca Finansowy ani osoby fizyczne działające w jego imieniu nie posiadają akcji Emitenta  

Doradca Prawny - Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni 

Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy prawni pełni funkcję doradcy prawnego, odpowiedzialnego za prawną obsługę 

procesu upublicznienia Emitenta, co obejmuje doradztwo prawne w zakresie działań korporacyjnych Emitenta w  związku 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty Publicznej, w tym sporządzenie fragmentów Prospektu a także doradztwo na rzecz 

Emitenta w związku z ubieganiem się o zatwierdzenie Prospektu, rejestrację Akcji serii B, serii C, serii D i Praw do Akcji se rii D 

w KDPW oraz o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Wynagrodzenie Doradcy Prawnego 

nie jest uzależnione od sukcesu Oferty Publicznej. Ponadto pomiędzy działaniami Doradcy Prawnego oraz osób fizycznych 

działających w jego imieniu przy sporządzaniu powyższych fragmentów Prospektu nie występują żadne konflikty interesów. Doradca 

Prawny ani osoby fizyczne działające w jego imieniu przy sporządzaniu powyższych fragmentów Prospektu nie są akcjonariuszami 
Emitenta ani nie posiadają kapitałowych papierów wartościowych Emitenta lub jego podmiotów zależnych. 

Biegły Rewident 

ECA Seredyński i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Krakowie, pełniąc funkcję Biegłego Rewidenta, jest podmiotem odpowiedzialnym za  

wydanie opinii o historycznych informacjach finansowych za lata 2011-2013. Wynagrodzenie Biegłego Rewidenta nie jest 

uzależnione od sukcesu Oferty Publicznej. Biegły Rewident ani osoby fizyczne działające w jego imieniu nie są akcjonariuszami 
Emitenta ani nie posiadają akcji Emitenta. 

3.4. Przesłanki oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych 

W roku 2014 Emitent planuje przeprowadzenie następujących inwestycji: 

 rozbudowę sieci sklepów o 31 lokali handlowych w Polsce (w tym 8 salonów własnych i 23 sklepy agencyjne), o  3 salony 

agencyjne na terenie Unii Europejskiej oraz 15 lokali poza Unią Europejską – łączne szacowane nakłady na ten cel wyniosą 6,3 

mln zł (wartość ta nie obejmuje kosztów umeblowania salonów własnych w Polsce, które zostaną sfinansowane leasingiem)  
i obejmą: 

 koszty otwarcia salonów własnych i sklepów agencyjnych w Polsce – łącznie do 415 tys. zł 

 koszty zatowarowania salonów własnych i sklepów agencyjnych w Polsce oraz salonów agencyjnych na terenie 
Unii Europejskiej – łącznie do 3.015 tys. zł 

 zwiększenie zapasów w otwieranych salonach własnych i sklepach agencyjnych w Polsce, salonach 

agencyjnych na terenie Unii Europejskiej i lokalach poza Unią Europejską, związane ze sprzedażą towaru 
w I kw. następnego roku – łącznie do 2.860 tys. zł 

 zwiększenie kapitału obrotowego (zapasów) w istniejącej sieci sprzedaży – łączne szacowane nakłady na ten cel wyniosą 3,5 
mln zł. 

W roku 2015 Emitent planuje przeprowadzenie następujących inwestycji: 

 rozbudowę sieci sklepów o 11 lokali handlowych w Polsce (w tym 6 salonów własnych i 5 salonów agencyjnych) oraz o 22 

salony agencyjne w pozostałych krajach Unii Europejskiej, a także zwiększenie sieci lokali w krajach poza Unią Europejską – 

łączne szacowane nakłady na ten cel wyniosą 8,3 mln zł (wartość ta nie obejmuje kosztów umeblowania salonów własnych 
w Polsce, które zostaną sfinansowane leasingiem) i obejmą: 

 koszty otwarcia salonów własnych i sklepów agencyjnych w Polsce – łącznie do 250 tys. zł 

 koszty zatowarowania salonów własnych i sklepów agencyjnych w Polsce oraz salonów agencyjnych na terenie 
Unii Europejskiej – łącznie do 2.820 tys. zł 

 zwiększenie zapasów w otwieranych salonach własnych i sklepach agencyjnych w Polsce, salonach 

agencyjnych na terenie Unii Europejskiej i lokalach poza Unią Europejską, związane ze sprzedażą towaru 
w I kw. następnego roku – łącznie do 5.220 tys. zł 

 rozwój sklepu internetowego, wdrożenie nowoczesnych systemów lojalnościowych oraz związanej z tym infrastruktury IT – 

łączne szacowane nakłady na ten cel wyniosą około 1,0 mln zł, 

 budowę hali magazynowej z wykorzystaniem pod sklep internetowy – łączne szacowane nakłady na ten cel wyniosą około 6-8 
mln zł. 

W 2014 roku Emitent planuje przeprowadzenie inwestycji na łączną kwotę 9,8 mln zł, a w 2015 roku na łączną kwotę 15,3-17,3 mln 

zł. Planowana wartość inwestycji w latach 2014-2015 wynosi 25,1-27,1 mln zł z czego na część inwestycji związanych z rozbudową 

sieci sklepów w Polsce zostało przeznaczonych już 2,6 mln zł środków własnych. Pozostała wartość inwestycji 22,5- 24,5 mln zł 

zostanie sfinansowana środkami pieniężnymi pozyskanymi z emisji Akcji Serii D (do 19,15 mln zł) oraz za pomocą środków 

własnych (około 3,35-5,35 mln zł). W przypadku uzyskania wpływów netto z emisji Akcji Serii D w kwocie większej niż zakładana (to 
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jest większej niż 19,15 mln zł), Emitent w całości przeznaczy nadwyżkę środków na realizację opisanych powyżej inwestycji, 
zmniejszając odpowiednio wielkość angażowanych środków własnych. 

Do momentu wykorzystania wszystkich środków uzyskanych w ramach Oferty na ww. cele, Emitent może przejściowo lokować 

środki uzyskane z emisja Akcji Serii D na lokatach bankowych lub w bezpieczne instrumenty finansowe o charakterze dłużnym 
(np. obligacje Skarbu Państwa). 

Emitent nie wyklucza również przejściowego wykorzystania części środków pozyskanych w ramach Oferty do przejściowego 

zwiększenia zaangażowania w aktywach obrotowych. Ze względu na fakt, iż Emitent prowadzi działalność w formie grupy 

kapitałowej, niektóre z ww. celów będą również realizowane przez spółki zależne Emitenta. Z tego też powodu, Emitent może 

dokonać odpowiedniej alokacji środków pozyskanych w ramach Oferty do spółek z Grupy Emitenta. Może to odbyć się zarówno 

w formie pożyczek, jak również dokapitalizowania poszczególnych spółek tworzących Grupę Emitenta. Ewentualne pożyczki zostaną 
udzielone na warunkach rynkowych. 

Nie jest możliwe przedstawienie przez Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu bardziej szczegółowych informacji na temat 
wykorzystania środków pozyskanych w ramach Oferty. 

Emitent nie przewiduje rezygnacji z opisanych powyżej celów emisji, jednakże nie wyklucza ewentualnych przesunięć środków 

pieniężnych z emisji pomiędzy poszczególnymi celami emisji, a także realizacji innych inwestycji, mając na uwadze aktualną 
sytuację rynkową. 

4. Informacje o papierach wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do obrotu 

4.1. Opis typu i rodzaju oferowanych lub dopuszczonych do obrotu papierów wartościowych 

Przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym jest:  

 1.999.516 Akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja, 

 50.544 Akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja, 

 nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.000.000 akcji serii D o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja, 

 nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.000.000 Praw do Akcji Serii D. 

Na podstawie Prospektu emisyjnego oferowanych jest do objęcia do 1.000.000 akcji serii D. Akcje serii D są akcjami zwykłymi na 
okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda i łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł. 

Kod ISIN dla Akcji Serii B, Akcji Serii C, Akcji serii D oraz PDA zostanie nadany po zawarciu przez Emitenta, zgodnie 
z postanowieniami art. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych. 

4.2. Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone te papiery wartościowe 

Akcje serii B zostały wydane w zamian za udziały w spółce przekształconej CDRL Sp. z o.o. (poprzednik prawny) i pokryte 

majątkiem przekształconej spółki. CDRL Sp. z o.o. w związku z przekształceniem spółki CDRL sp. z o.o. w wyniku Uchwały 

Zgromadzenia Wspólników z dnia 19 lipca 2011 r. (REP. A NR 2676/2011) w CDRL S. A. Emitent został zarejestrowany przez Sąd 

Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na mocy 
postanowienia z dnia 3 sierpnia 2011 r. (sygn. akt PO.IXNS-REJ.KRS/012953/11/870) pod numerem rejestrowym KRS 0000392920. 

Akcje serii C zostały utworzone w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego. Dnia 21 października 2011 roku Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji 

serii C, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Na podstawie przedmiotowej uchwały podwyższono kapitał 

zakładowy o kwotę 25.272,00 zł, to jest z kwoty 2.502.000,00 zł do kwoty 2.527.272,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego 

nastąpiło w drodze emisji nowych akcji serii C w ilości 50.544 o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja. Akcje serii C są akcjami 

zwykłymi na okaziciela, z którymi nie są związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia. W dniu 17 listopada 2011 r., 

postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego (PO.IX. Ns-Rej.KRS/017694/11/607) powyższe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę o kwotę 25.272,00 zł 
w wyniku emisji nowych akcji serii C zostało zarejestrowane. 

Akcje serii D zostaną wyemitowane jako akcje nowej emisji w drodze zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. 

Zgodnie z postanowieniami art.430-432 KSH podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zgody walnego zgromadzenia. Podstawą 

emisji akcji Serii D jest uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 31.03.2014 r. Uchwała ta nie może zostać 

zgłoszona do Sądu Rejestrowego po upływie po upływie dwunastu miesięcy od dnia zatwierdzenia Prospektu, oraz nie później niż 

po upływie jednego miesiąca od dnia przydziału akcji serii D, przy czym wniosek o zatwierdzenie prospektu nie może zostać złożony 
po upływie czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. 

4.3. Rodzaj i forma papierów wartościowych 

Akcje zwykłe na okaziciela serii B, serii C, serii D oraz prawa do akcji serii D stanowić będą przedmiot ubiegania się o dopuszczenie 

do obrotu na rynku regulowanym, z czym art. 5 ust. 1 i 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wiąże obowiązek 
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dematerializacji. Akcje Serii A zostaną zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 
S.A., z siedzibą przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa. 

Akcje Serii B i Akcje Serii C, które stanowić będą przedmiot ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. są 

akcjami zwykłymi na okaziciela, nie są uprzywilejowane, nie są zabezpieczone oraz nie są z nimi związane żadne świadczenia 
dodatkowe, szczególne uprawnienia lub obowiązki. 

Akcje Serii D, które będą oferowane na podstawie Prospektu nie będą uprzywilejowane, nie będą zabezpieczone oraz nie będą 
z nimi związane żadne świadczenia dodatkowe, szczególne uprawnienia lub obowiązki. 

PDA nie będą miały formy materialnej. 

4.4. Waluta papierów wartościowych 

Papiery wartościowe emitowane są w złotych polskich (PLN). 

4.5. Opis praw (ograniczeń) związanych z papierami wartościowymi oraz procedury wykonywania tych praw 

Prawo głosu 

Na podstawie art. 411 Kodeksu Spółek Handlowych, każda z akcji daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Statut 

Emitenta nie przewiduje uprzywilejowania jakichkolwiek akcji co do głosu, oprócz akcji imiennych serii A (każda akcja serii A  daje 

prawo do 2 głosów), które nie są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym. 

Zatem wszystkie akcje będące przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym będą 
dawać prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 

Statut nie przewiduje żadnych ograniczeń w wykonywaniu prawa głosu przez akcjonariuszy. Nie przewiduje również kumulacji 
i redukcji głosów należących do akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności.  

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 

Akcjonariusz może co do zasady uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez 
pełnomocnika. 

Prawo do dywidendy 

Prawo do dywidendy powstaje corocznie, o ile Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o przeznaczeniu do wypłaty 

części lub całości zysku Emitenta za ostatni rok obrotowy. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może 

przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione 

z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy 

pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku 
za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. 

Zgodnie z art. 396 § 1 KSH, należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, 
dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. 

Prawo do wypłaty dywidendy przysługuje akcjonariuszowi będącemu posiadaczem akcji Emitenta w dniu dywidendy i wymagalne 

jest od dnia terminu wypłaty dywidendy. Zgodnie z przepisem art. 348 § 4 KSH dywidendę wypłaca się w dniu określonym 
w uchwale walnego zgromadzenia.  

Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą . 

Prawo do wypłaty dywidendy, jako roszczenie majątkowe nie wygasa i nie może być wyłączone. Roszczenie o wypłatę dywidendy 
ulega jednak przedawnieniu na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 

Zgodnie z § 127 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w Systemie UTP, Emitent jest  obowiązany bezzwłocznie 

zawiadomić GPW o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, wysokości dywidendy, dniu 
ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu wypłaty dywidendy. 

Ponadto § 106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW nakłada na Emitenta obowiązek poinformowania KDPW o wysokości 

dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy (określonym w przepisach KSH jako „dzień dywidendy”) oraz terminie wypłaty 

dywidendy. Zgodnie z § 106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej 

dziesiątego dnia po dniu ustalenia prawa do dywidendy. Wypłata dywidendy następuje za pośrednictwem systemu depozytowego 

KDPW.KDPW przekazuje środki z tytułu dywidendy na rachunki uczestników KDPW, którzy następnie przekazują otrzymane środki 
pieniężne na rachunki gotówkowe akcjonariuszy prowadzone przez poszczególne domy maklerskie. 

Statut nie zawiera postanowień dotyczących warunków odbioru dywidendy ani regulujących kwestię odbioru dywidendy w sposób 

inny niż postanowienia KSH i regulacje KDPW. Warunki odbioru i wypłaty dywidendy będą przekazywane w formie Raportu 

Bieżącego do KNF, GPW oraz PAP. Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe 
rozliczenie podatku dochodowego od udziału w zyskach osób prawnych. 
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Statut przewiduje upoważnienie Zarządu do wypłacania akcjonariuszom, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczek na poczet 
przewidywanej dywidendy na koniec bieżącego roku obrotowego (Art. 10 ust. 3 Statutu). 

Prawo poboru akcji nowej emisji 

Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. Na warunkach, o których 

mowa w art. 433 KSH, akcjonariusz może zostać pozbawiony prawa poboru w części lub w całości w interesie Spółki. 

O pozbawieniu prawa poboru decyduje walne zgromadzenie w drodze uchwały podjętej większością co najmniej czterech piątych 

głosów. Przepisu o konieczności uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału 

zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania 

ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale. Przepisu tego 

nie stosuje się także, gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, 

którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcj i 
może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. 

Wykonanie prawa poboru akcji w ramach oferty publicznej następuje w jednym terminie, wskazanym w prospekcie emisyjnym albo 

memorandum informacyjnym, a w razie nieistnienia obowiązku sporządzenia tych dokumentów - w ogłoszeniu o prawie poboru. 

Wskazany w prospekcie emisyjnym lub memorandum informacyjnym termin, do którego akcjonariusze mogą wykonywać prawo 

poboru akcji, nie może być krótszy niż dwa tygodnie od dnia udostępnienia do publicznej wiadomości odpowiednio tego prospektu 

emisyjnego albo memorandum informacyjnego. Akcjonariusze mogą w terminie wykonania prawa poboru dokonać obok zapisu 

podstawowego także zapisu dodatkowego na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru 
przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje objęte dodatkowym zapisem Zarząd przydziela proporcjonalnie do zgłoszeń.  

Prawa poboru zgodnie z § 18 ust 1 Działu I, Rozdziału 2, Oddziału 4 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w Systemie UTP są 

notowane na giełdzie począwszy od drugiego dnia sesyjnego po dniu podania przez emitenta do publicznej wiadomości ceny 

emisyjnej akcji nowej emisji, nie wcześniej jednak niż od drugiego dnia sesyjnego po dniu ziszczenia się określonych w Regulaminie 

Giełdy przesłanek dopuszczenia tych praw do obrotu giełdowego. Zgodnie z § 18 ust 2 Szczegółowych Zasad jeżeli wymogi, 

o których mowa w ust. 1, zostaną spełnione do godz. 9.00 danego dnia sesyjnego, prawa poboru są notowane na giełdzie 
począwszy od dnia sesyjnego następującego po tym dniu.  

Prawo do udziału w zyskach Emitenta 

Akcjonariusze Emitenta mają prawo do udziału w zysku Emitenta wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez 

biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się 

w stosunku do liczby Akcji. Statut Emitenta nie przewiduje innego sposobu podziału zysku. Oferowane akcje nie są uprzywilejowane 
co do udziału w zysku Emitenta. 

Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji  

W wypadku likwidacji Emitenta jego majątek pozostały po zaspokojeniu albo zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się pomiędzy 

akcjonariuszy Emitenta w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. Podział między akcjonariuszy 

majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego 

ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Żadne z akcji Emitenta nie są uprzywilejowane co do podziału majątku. Statut 

nie określa innych zasad podziału majątku. Wszystkie akcje Emitenta uprawniają do równego udziału w masie likwidacyjnej Emitenta 
na zasadach przewidzianych w KSH. 

 

Postanowienia w sprawie umorzenia 

Akcje Emitenta mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez 

zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), z zachowaniem warunków przewidzianych w przepisach prawa. Umorzenie 

przymusowe może zostać przeprowadzone jedynie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia jeżeli wszczęta została egzekucja 

z akcji (Art. 11 ust. 2 Statutu Emitenta). Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od 

wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, 
pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy(Art. 11 ust. 3 Statutu Emitenta). 

Rezerwy lub rezerwy na fundusz amortyzacyjny 

Emitent tworzy kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości oraz przepisami Kodeksu 

Spółek Handlowych. Zgodnie z Art. 27 Statutu Emitent tworzy kapitał zakładowy, kapitał zapasowy oraz kapitał rezerwowy. Co 

najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy przelewa się na kapitał zapasowy na pokrycie straty, aż osiągnie 1/3 kapitału zakładowego 

Emitenta (art. 396 Kodeksu spółek handlowych). Część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego 

może być użyta jedynie na pokrycie strat wykazanych w sprawozdaniu finansowym. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, 
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kapitały rezerwowe oraz nadwyżki kapitału zapasowego ponad jedną trzecią kapitału zakładowego mogą być użyte w szczególności 
na pokrycie szczególnych strat i wydatków (kapitał rezerwowy).  

Postanowienia w sprawie zamiany 

Statut Emitenta przewiduje istnienie akcji na okaziciela oraz akcji imiennych. Akcje, które są przedmiotem ubiegania się 

o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na podstawie niniejszego Prospektu są akcjami zwykłymi na 

okaziciela, które, z chwilą ich zapisania w rejestrze prowadzonym przez KDPW nie będą miały formy dokumentu. Zgodnie ze 
Statutem (Art. 8 ust. 8) zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 

Prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 

Zgodnie z art. 4061 KSH, prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami 

spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień 
rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. 

Prawo do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku 

obrad zgromadzenia przyznane akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą 
kapitału zakładowego Spółki 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. 

Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie 

zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym 
żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.  

Zgromadzenie podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, 

na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia 
kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia.  

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia 

określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie 

później niż na dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego 
punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.  

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego 

zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy 
dla zwołania walnego zgromadzenia.  

Prawo do zgłaszania Spółce projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego 

zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad 

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed 

terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty 

uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 

porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas 
walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.  

Prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia 

Prawo to obejmuje możliwość wniesienia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem bądź 

dobrymi obyczajami i godzącej w interes Spółki lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza. Uchwała Walnego Zgromadzenia 
sprzeczna z ustawą może być zaskarżona w drodze powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały.  

Oba powyższe powództwa mogą być wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą oraz poszczególnych członków tych organów, ale 
także przez akcjonariusza, który: 

 głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, 

 został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, 

 nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, w przypadku jego wadliwego zwołania lub powzięcia uchwały w sprawie 
nieobjętej porządkiem obrad. 

Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości 
o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. 
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Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie 
trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały.  

Zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Sąd rejestrowy może jednakże zawiesić 

postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy. W przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa sąd, na 

wniosek pozwanej spółki, może zasądzić od powoda kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia 
jednego adwokata lub radcy prawnego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

Prawo do uzyskania informacji o Spółce 

Podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji 

dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Akcjonariusz może się zwrócić 
o udzielenie informacji dotyczących spółki także poza walnym zgromadzeniem.  

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub 

spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. 

Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego 
odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.  

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu 
wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.  

Zarząd może także udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd 

jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego 
zgromadzenia.  

W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone 

akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje 

przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz 
udzielonych podczas walnego zgromadzenia 

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do 

protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć 

w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również 

złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza 
walnym zgromadzeniem. 

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami 

Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być 

dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Przy wyborze rady nadzorczej grupami 

każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, z uwzględnieniem jednakże wyłączenia głosów akcji 
niemych. 

Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji 

przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w 
wyborze pozostałych członków.  

Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez daną grupę akcjonariuszy obsadza się w drodze głosowania, w którym 

uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w 

drodze głosowania oddzielnymi grupami. Jeżeli na walnym zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej 
do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.  

Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, 

prawo do żądania odpisu listy akcjonariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia oraz prawo żądania przez 
akcjonariuszy spółki publicznej nieodpłatnego przesłania listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną. 

 

Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz 

z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, najpóźniej na piętnaście dni przed walnym 
zgromadzeniem. 
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Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, 

o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 KSH (w przypadku podziału Spółki) oraz 
w art. 561 § 1 KSH (w przypadku przekształcenia Spółki). 

 

Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym 
zgromadzeniem. 

 

Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, 
złożoną co najmniej z trzech osób. 

Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym 
zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.  

 

Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał. 

 

Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi na zasadach określonych w art. 486 i 487 KSH, 

jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu 

wyrządzającego szkodę. 

 

Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona 

w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta 

albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów 

albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na 

podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie 
(art. 6 § 4 i 6 KSH). 

 

Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia. 

 

4.6. Uchwały, zezwolenia oraz zgody na podstawie których zostaną utworzone nowe papiery wartościowe 

Podstawą emisji Akcji serii D jest następująca uchwała Walnego Zgromadzenia Emitenta:  

 Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 

31 marca 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem 

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy o następującej treści: 

Uchwała Nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie 
z dnia 31 marca 2014 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki  
w drodze emisji akcji serii D  

z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 
 

§ 1 

Podwyższenie kapitału zakładowego, emisja akcji  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie, działając na podstawie art. 

431, art. 432, art. 433 § 2 i art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:  

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.527.272,00 zł (dwa miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście 
siedemdziesiąt dwa złote) o kwotę nie mniejszą niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) i nie większą niż 500.000,00 zł (pięćset 
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tysięcy złotych), to jest do kwoty nie mniejszej niż 2.527.272,50 zł (dwa miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście 
siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy) i nie większej niż 3.027.272,00zł (trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy 
dwieście siedemdziesiąt dwa złote), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji 
zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, zwanych dalej „Akcjami serii D”. 

2. Akcje serii D zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 

3. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:- 

a. jeżeli Akcje serii D zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu 
dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w 
dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego 
bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, 

b. jeżeli Akcje serii D zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu 
przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one 
uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz 
pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.  

4. Emisja Akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 
roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach 
publicznych. 

5. Akcje serii D oraz prawa do akcji serii D będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku 
regulowanym i będą miały postać zdematerializowaną. 

§ 2 

Upoważnienie dla Zarządu 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie upoważnia Zarząd Spółki do: 

1. oznaczenia ceny emisyjnej Akcji serii D, zgodnie z zasadami opisanymi w opinii Zarządu załączonej do niniejszej uchwały;  

2. określenia ostatecznej ilości akcji oferowanych w ramach podwyższanego kapitału zakładowego oraz złożenia oświadczenia o 
wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki stosownie 
do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych; 

3. zawarcia umów o subemisję inwestycyjną lub usługową, której przedmiotem będą akcje nowej emisji serii D, jak również innej 
umowy mającej na celu gwarantowanie powodzenia oferty publicznej Akcji serii D, jeśli Zarząd uzna to za uzasadnione;  

4. określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii D;  

5. dokonania przydziału Akcji serii D;  

6. określenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji serii D w zakresie nie objętym niniejszą uchwałą, w tym między innymi:  

a. ewentualnego dokonania podziału Akcji serii D na transze oraz dokonywanie ewentualnych przesunięć pomiędzy 
poszczególnymi transzami, 

b. określenia terminów przyjmowania zapisów na Akcje serii D oraz sposobu i warunków składania zapisów na Akcje serii 
D,  

c. określenia zasad przydziału Akcji serii D. 

7. określenia pozostałych warunków emisji Akcji serii D w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale, 

8. do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii D albo o jej odwołaniu, albo zawieszeniu w  
każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że odwołanie albo zawieszenie oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów będzie 
mogło nastąpić tylko z ważnych powodów. 

 

§ 3 

Prawo poboru 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie, działając na podstawie art. 

433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru Akcji serii D przysługujące 

dotychczasowym akcjonariuszom. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa 

poboru Akcji serii D oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
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§ 4 

[Załącznik do Uchwały nr 3]  

Opinia Zarządu Spółki  

CDRL Spółka Akcyjna w Pianowie 
uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy  

prawa poboru Akcji serii D oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D 

 

Zarząd Spółki CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, 

przedstawia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii D. 

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii D jest uzasadnione i podyktowane ważnym interesem 

Spółki w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój działalności 

Spółki i realizację jej projektów inwestycyjnych związanych z długofalową strategią rozwoju Spółki.  

Akcje serii D zostaną zaoferowane do objęcia inwestorom zewnętrznym w drodze oferty publicznej.  

Podwyższenie kapitału w drodze publicznej oferty akcji pozwoli pozyskać niezbędne Spółce środki finansowe w stosunkowo 

niedługim czasie, a mając na uwadze obecną koniunkturę gospodarczą jest najbardziej racjonalnym i skutecznym sposobem 

pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce dla umocnienia jej dotychczasowej pozycji na rynku w branży odzieżowej 

oraz dalszego jej rozwoju.  

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii D stwarza realną możliwość pozyskania nowych 

inwestorów, umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów 

prowadzących działalnością konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. Dodatkowo, z uwagi na plany Spółki związane z jej 

wejściem na giełdę niezbędne jest odpowiednie rozproszenie akcji. Pozyskanie nowych inwestorów umożliwi także wzrost 

wiarygodności Spółki i zwiększenie dynamiki jej rozwoju.  

Zarządowi przysługuje uprawnienie do ustalania wysokości ceny emisyjnej Akcji serii D. Celem niniejszej delegacji jest w 

szczególności zapewnienie skuteczności emisji, co związane jest między innymi z dostosowaniem ceny emisyjnej do popytu na 

oferowane akcje. Uprawnienie ma służyć pozyskaniu możliwie wysokich wpływów z emisji i/lub dostosowaniu ceny emisyjnej do 

parametrów dokonywanych inwestycji. Cena emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd Spółki na podstawie wartości określonej w 

odniesieniu do ceny rynkowej akcji, w szczególności cena emisyjna Akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd Spółki po 

rozważeniu wyników procesu budowania „księgi popytu”.  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 
 

 

4.7. Przewidywana data emisji papierów wartościowych 

Emitent przewiduje, że wprowadzenie Akcji do obrotu giełdowego nastąpi w IV kwartale 2014 r. 

4.8. Ograniczenia w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych 

Ograniczenia wynikające z Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi 

Zgodnie z art. 19 ust.1 pkt 1 i 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:  

 papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem obrotu na rynku regulowanym 
wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu, 

 dokonywanie oferty publicznej i zbywanie papierów wartościowych na podstawie tej oferty, z wyjątkiem oferty publicznej, o 
której mowa w art. 7 ust. 3 pkt 4 i pkt 5 lit. c-e ustawy o ofercie publicznej, wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej. 

 

Zgodnie z art. 31 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, stronami transakcji zawieranych na rynku giełdowym mogą być 
wyłącznie:  

 firmy inwestycyjne;  

 zagraniczne firmy inwestycyjne nieprowadzące działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  
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 Krajowy Depozyt albo spółka, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa 

w art. 48 ust. 2 pkt 1 i 3 - Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w przypadku, o którym mowa w art. 59 ust. 3 
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;  

 spółka prowadząca izbę rozliczeniową - w przypadku, o którym mowa w art. 68c ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi. 

 

Stronami transakcji zawieranych na rynku giełdowym mogą być również, na warunkach określonych w regulaminie giełdy, inne 
podmioty nabywające i zbywające instrumenty finansowe we własnym imieniu i na własny rachunek:  

 będące uczestnikami Krajowego Depozytu lub spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu 

zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 lub 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, lub spółki prowadzącej 
izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową, o której mowa w art. 68a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, 

 niebędące uczestnikami podmiotu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, pod warunkiem wskazania podmiotu będącego 

uczestnikiem podmiotu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, który zobowiązał się do wypełniania obowiązków w związku z 
rozliczaniem zawartych transakcji. 

 

Czynność prawna mająca za przedmiot transakcję zawieraną na rynku giełdowym dokonana przez podmioty inne niż określone 
powyżej jest nieważna.  

 

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi zawiera szereg postanowień odnoszących się do postępowania z informacją poufną. 

Informacją poufną w rozumieniu ustawy jest - określona w sposób precyzyjny - informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, 

jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, jednego lub kilku takich instrumentów finansowych albo nabywania lub 

zbywania takich instrumentów, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w 

istotny sposób wpłynąć na cenę tych instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów 
finansowych, przy czym dana informacja:  

 jest określona w sposób precyzyjny, wtedy gdy wskazuje na okoliczności lub zdarzenia, które wystąpiły lub których 

wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a jej charakter w wystarczającym stopniu umożliwia dokonanie oceny 

potencjalnego wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na cenę lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę 
powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych;  

 mogłaby po przekazaniu do publicznej wiadomości w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość instrumentów 

finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, wtedy gdy mogłaby ona zostać 
wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie działającego inwestora;  

 w odniesieniu do osób zajmujących się wykonywaniem dyspozycji dotyczących instrumentów finansowych, ma charakter 

informacji poufnej, również wtedy gdy została przekazana tej osobie przez inwestora lub inną osobę mającą wiedzę 

o takich dyspozycjach, i dotyczy składanych przez inwestora dyspozycji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, 
przy spełnieniu przesłanek określonych w pkt 1 i 2 powyżej.  

 

Na podstawie art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi każdy kto posiada informację poufną 

w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacj i 

poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym 

charakterze, a w szczególności członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego 

pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku 

prawnym o podobnym charakterze, nie może wykorzystywać takiej informacji. Zakaz, o którym mowa powyżej dotyczy również 

akcjonariuszy spółki publicznej, lub osób zatrudnionych lub pełniących funkcje, o których mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy 

o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w podmiocie zależnym lub dominującym wobec emitenta lub wystawcy instrumentów 

finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu 

na takim rynku, albo pozostających z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, 

lub maklerów lub doradców. Ponadto zgodnie z art. 156 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi każdy kto 

posiada informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa, albo posiada informację poufną pozyskaną w sposób inny niż 

określony powyżej, jeżeli wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że jest to informacja poufna - nie 

może wykorzystywać takiej informacji. Zgodnie z art. 156 ust. 2 i 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi osoby, o których 

mowa powyżej, nie mogą ujawniać informacji poufnej; udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji 

poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczyła informacja. W przypadku uzyskania informacji poufnej 

przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zakaz, o którym mowa w art. 156 ust. 1 
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Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, dotyczy również osób fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji 
inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 

 

Art. 156 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi stanowi, iż wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie lub 

zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej 

osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować 
rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te: 

 są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw będących stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub 

są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której 
przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana na tym rynku, albo 

 nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa będących stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a ich 
cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu finansowego określonego w pkt 1. 

 są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub są 

przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem 
jest dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym systemie obrotu, albo 

 nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej, a ich 
cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu finansowego określonego w pkt 3. 

 

Zgodnie z art. 159 ust. 1 i ust. 1a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. A 

Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, a mianowicie osoby posiadające informację poufną w związku z pełnieniem funkcji 

w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia,  

wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, a w szczególności 

członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo 

inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze 

nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw 

pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo dokonywać, na rachunek 

własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi 

instrumentami finansowymi. Osoby te nie mogą także, w czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, 

podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub 

osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi 

powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami 

finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej. Przepisów ust. 1 i 1a art. 159 Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi nie stosuje się do czynności dokonywanych: 

 przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. A Ustawy 

o Obrocie Instrumentami Finansowymi, zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający 
ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne albo 

 w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta 

oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu 
danego okresu zamkniętego, albo 

 w wyniku złożenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, 

zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami 
ustawy o ofercie publicznej, albo 

 w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi, wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy 
o ofercie publicznej, albo 

 w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo 

 w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta, pod 

warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu 
zamkniętego. 

 

Zgodnie z art. 159 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi okresem zamkniętym jest: 
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 okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi informacji poufnej dotyczącej emitenta lub instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 

1 tego artykułu, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, do 
przekazania tej informacji do publicznej wiadomości; 

 w przypadku raportu rocznego - dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy 

końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od 

pierwszego ze wskazanych - chyba że osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany 
raport; 

 w przypadku raportu półrocznego - miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy 

dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy 

od pierwszego ze wskazanych - chyba że osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany 
raport; 

 w przypadku raportu kwartalnego - dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres 

pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten 

był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o 

Obrocie Instrumentami Finansowymi nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany 
jest dany raport. 

 

Ponadto, zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, osoby wchodzące w skład organów 

zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące jego prokurentami, oraz inne osoby, pełniące w strukturze organizacyjnej 

emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego 

emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia 

działalności gospodarczej są obowiązane do przekazywania Komisji oraz temu emitentowi informacji o zawartych przez te osoby 

oraz osoby blisko z nimi związane na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych 

dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do 
obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 161a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi zakazy i wymogi, o których mowa w art. 156-160, 
w tym wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, mają zastosowanie do: 

 zachowań zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego, dotyczących 

instrumentów finansowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku 
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

 zachowań zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących instrumentów finansowych dopuszczonych lub 

będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium któregokolwiek z 
innych państw członkowskich;  

 instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

Zakazy, o których mowa w art. 156 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, odnoszą się również do informacji poufnych 

dotyczących papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej, które mają podlegać dopuszczeniu do obrotu na 
rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu.  

 

Na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi, Komisja może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 100.000,00 zł, chyba że 

osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów 

wartościowych, w sposób który wyłącza wiedzę tej osoby o transakcjach zawieranych w ramach tego zarządzania albo przy 
zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji. 

 

W przypadku, naruszenia obowiązków opisanych powyżej zgodnie z art. 174 ust. 1 i 175 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami 

Finansowymi na osobę wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, która w czasie 

trwania okresu zamkniętego dokonuje czynności, o których mowa w art. 159 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, 

Komisja może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 200 000 zł, chyba że osoba ta zleciła uprawnionemu 
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podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w sposób który wyłącza 
ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje.  

 

Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej 

Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, kto: 

 osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce 
publicznej albo  

 posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓ %, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a 

w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% 
lub mniej ogólnej liczby głosów  

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym 

dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a 

w przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym - nie później niż 
w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. 

 

Dniami sesyjnym, o których mowa powyżej są dni sesyjne określone przez spółkę prowadzącą rynek regulowany w regulaminie, 

zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz ogłoszone przez KNF w drodze publikacji na stronie 
internetowej. Obowiązek dokonania zawiadomienia, o których mowa powyżej, powstaje również w przypadku:  

 zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10 % ogólnej liczby głosów o co najmniej:  

 2% ogólnej liczby głosów - w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań 
giełdowych,  

 5% ogólnej liczby głosów - w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym rynku regulowanym niż 
określony w lit. a,  

 zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. 

 

Obowiązki dokonania zawiadomień, o którym mowa powyżej, nie powstają w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów 

wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów 

w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym 
wiąże się powstanie tych obowiązków.  

Zawiadomienia, o których mowa powyżej, zawierają informacje o:  

 dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;  

 liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie 
głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;  

 liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych 
akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;  

 informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia 

zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku 
z osiągnięciem lub przekroczeniem 10 % ogólnej liczby głosów;  

 podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki;  

 osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie Publicznej.  

 

W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, zawiadomienie powinno 

zawierać także informacje określone w pkt 2 i 3 powyżej, odrębnie dla akcji każdego rodzaju. Zawiadomienie może być sporządzone 

w języku angielskim. W przypadku zmiany zamiarów lub celu, o których mowa w pkt 4 powyżej, należy niezwłocznie, nie później niż 
w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym Komisję oraz tę spółkę.  

 

Zgodnie z art. 69a obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub 
przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 

 zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 

 nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia 
wyemitowanych akcji spółki publicznej; 
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 pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.  

 

W przypadku, o którym mowa w pkt 2 powyżej, zawiadomienie, o którym mowa w art. 69 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, zawiera 
również informacje o:  

 liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu finansowego osiągnie 
w wyniku nabycia akcji;  

 dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji;  

 dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.  

 

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane 

z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego 

ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku 
prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie.  

 

Ponadto, zgodnie z art. 72 ust.1 Ustawy o Ofercie Publicznej, nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększen ie 
udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż:  

 10% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 60 dni, przez podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej 
spółce wynosi mniej niż 33%,  

 5% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie głosów 
w tej spółce wynosi co najmniej 33%,  

 może nastąpić, wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji w liczbie 
nie mniejszej niż odpowiednio 10% lub 5% ogólnej liczby głosów.  

 

Zgodnie z art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić, 

z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w ust. 2 tego artykułu, wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na 

sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy 

przekroczenie 33 % ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym mowa w art. 74 Ustawy o Ofercie 
Publicznej.  

 

Zgodnie z art. 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku gdy przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło 

w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia  ich 

do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania 

akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest 
obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów, do:  

 ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% 
ogólnej liczby głosów albo  

 zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów  

- chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie 

zmniejszeniu do nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany 

statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji. Jeżeli przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku  

dziedziczenia, obowiązek, o którym mowa powyżej ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej 

liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu; termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie 
powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów.  

 

Art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej stanowi, iż przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić, 

z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w ust. 2 tego artykułu, wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na 

sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki. Zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku gdy 

przekroczenie progu nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty 

publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany 

statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub 

podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów, 

do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki, chyba że w tym 

terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej 
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niż 66% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia 
uprzywilejowania jego akcji.  

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania 

ogłoszonego zgodnie z ust. 1 lub 2 nabył, po cenie wyższej niż cena określona w tym wezwaniu, kolejne akcje tej spółki, w inny 

sposób niż w ramach wezwań lub w wyniku wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej, jest 

obowiązany, w terminie miesiąca od tego nabycia, do zapłacenia różnicy ceny wszystkim osobom, które zbyły akcje w tym 

wezwaniu, z wyłączeniem osób, od których akcje zostały nabyte po cenie obniżonej w przypadku określonym w art. 79 ust. 4 Ustawy 

o Ofercie Publicznej. Przepis art. 74 ust. 3 stosuje się odpowiednio do podmiotu, który pośrednio nabył akcje spółki publicznej. 

Zgodnie z art. 74 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, jeżeli przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku 

dziedziczenia, obowiązek, o którym mowa w ust. 2 tego artykułu, ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział 

w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu. Termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło 
zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów.  

 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, obowiązki, o których mowa w art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie powstają 

w przypadku nabywania akcji w obrocie pierwotnym, w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego oraz 

w przypadku połączenia lub podziału spółki. Obowiązki, o których mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie powstają 
w przypadku nabywania akcji:  

 spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo nie są przedmiotem obrotu 
zorganizowanego;  

 od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej;  

 w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego oraz w postępowaniu egzekucyjnym;  

 zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą na warunkach określonych w ustawie z dnia 2 

kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719 i Nr 
183, poz. 1538); 

 obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych ustaw do korzystania z trybu 
zaspokojenia polegającego na przejęciu na własność przedmiotu zastawu;  

 w drodze dziedziczenia, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 5 Ustawy o Ofercie 
Publicznej.  

 

W zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, w przypadku wezwania, o którym mowa 
w art. 72 i art. 73 Ustawy o Ofercie Publicznej, mogą być nabywane wyłącznie:  

 zdematerializowane: a) akcje innej spółki, b) kwity depozytowe, c) listy zastawne;  

 obligacje emitowane przez Skarb Państwa.  

 

W zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, w przypadku wezwania, o którym mowa 

w art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej, mogą być nabywane wyłącznie zdematerializowane akcje innej spółki lub inne 
zdematerializowane zbywalne papiery wartościowe dające prawo głosu w spółce.  

 

W przypadku, gdy przedmiotem wezwania mają być wszystkie pozostałe akcje spółki, wezwanie musi przewidywać możliwość 

sprzedaży akcji przez podmiot zgłaszający się w odpowiedzi na to wezwanie, po cenie ustalonej zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy 
o Ofercie Publicznej.  

 

Zgodnie z art. 77 Ustawy o Ofercie Publicznej, ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie 

mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem wezwania. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być 

udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego 

udzieleniu. Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany - nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia 

przyjmowania zapisów - do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji oraz spółki prowadzącej rynek 

regulowany, na którym są notowane dane akcje. Podmiot ten załącza do zawiadomienia treść wezwania. Odstąpienie od 

ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych 

akcji. Odstąpienie od wezwania ogłoszonego na wszystkie pozostałe akcje tej spółki jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny 

podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie pozostałe akcje tej spółki po cenie nie niższej niż w tym wezwaniu. W okresie między 
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dokonaniem zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania, a zakończeniem wezwania, podmiot obowiązany do ogłoszenia 

wezwania oraz podmioty zależne od niego lub wobec niego dominujące, a także podmioty będące stronami zawartego z nim 

porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki:  

 mogą nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania i w sposób w nim określony;  

 nie mogą zbywać akcji spółki, której dotyczy wezwanie, ani zawierać umów, z których mógłby wynikać obowiązek zbycia 
przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania;  

 nie mogą nabywać pośrednio akcji spółki publicznej, której dotyczy wezwanie.  

 

Po ogłoszeniu wezwania, podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz zarząd spółki, której akcji wezwanie dotyczy, 

przekazują informację o tym wezwaniu, wraz z jego treścią, odpowiednio przedstawicielom zakładowych organizacji zrzeszających  

pracowników spółki, a w przypadku braku takiej organizacji - bezpośrednio pracownikom. W przypadku gdy akcje będące 

przedmiotem wezwania są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym 

państwie członkowskim, podmiot ogłaszający wezwanie jest obowiązany zapewnić na terytorium tego państwa szybki i łatwy dostęp 

do wszelkich informacji i dokumentów, które są przekazywane do publicznej wiadomości w związku z wezwaniem, w sposób 

określony przepisami państwa członkowskiego. Po zakończeniu wezwania, podmiot który ogłosił wezwanie jest obowiązany 

zawiadomić, w trybie, o którym mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym 
udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania. 

 

Zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania, Komisja może, 

najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, zgłosić żądanie wprowadzenia niezbędnych zmian lub 

uzupełnień w treści wezwania albo przekazania wyjaśnień dotyczących jego treści, w terminie określonym w żądaniu, nie krótszym 

niż 2 dni. Żądanie to doręczone podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską uważa się za doręczone podmiotowi 

obowiązanemu do ogłoszenia wezwania. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wezwaniu ulega wstrzymaniu do czasu dokonania 
czynności wskazanych w żądaniu Komisji, przez podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania.  

 

Zgodnie z art. 79 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, cena akcji proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art.72-74:  

 w przypadku, gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, nie może być niższa od: a) 

średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których dokonywany był 

obrót tymi akcjami na rynku głównym, albo b) średniej ceny rynkowej z krótszego okresu - Jeżeli obrót akcjami spółki był 
dokonywany na rynku głównym przez okres krótszy niż określony w lit. a;  

 w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z pkt 1 powyżej albo w przypadku spółki, w stosunku do której 
otwarte zostało postępowanie układowe lub upadłościowe - nie może być niższa od ich wartości godziwej.  

 

Ponadto, zgodnie z art. 79 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, cena akcji proponowana w wezwaniach o którym mowa w art.72-74 
nie może być również niższa od:  

 najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot obowiązany do jego ogłoszenia, podmioty od 

niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa 
w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania, albo  

 najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania lub podmioty, o których mowa 

w pkt 1 powyżej, wydały w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania, w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem 
wezwania.  

 

Zgodnie z art. 79 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, cena akcji proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 74, nie może być 

również niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających 

ogłoszenie wezwania. Cena proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej, może być niższa 

od ceny ustalonej zgodnie z ust. 1-3, w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5% wszystkich akcji spółki, które będą nabyte 

w wezwaniu od oznaczonej osoby zgłaszającej się na wezwanie, Jeżeli podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania i ta osoba tak 
postanowiły.  

 

Zgodnie z art. 79 ust. 4a-4f Ustawy o Ofercie Publicznej, przypadku gdy średnia cena rynkowa akcji ustalona zgodnie z ust. 1 pkt 1 
i ust. 3 art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, znacznie odbiega od wartości godziwej tych akcji z powodu:  
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 przyznania akcjonariuszom prawa poboru, prawa do dywidendy, prawa do nabycia akcji spółki przejmującej w związku 

z podziałem spółki publicznej przez wydzielenie lub innych praw majątkowych związanych z posiadaniem akcji spółki 
publicznej,  

 znacznego pogorszenia sytuacji finansowej lub majątkowej spółki na skutek zdarzeń lub okoliczności, których spółka nie 
mogła przewidzieć lub im zapobiec,  

 zagrożenia spółki trwałą niewypłacalnością  

- podmiot ogłaszający wezwanie może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o udzielenie zgody na zaproponowanie w wezwaniu ceny 
niespełniającej kryteriów, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

 

Komisja może udzielić zgody o ile proponowana cena nie jest niższa od wartości godziwej tych akcji, a ogłoszenie takiego wezwania 

nie naruszy uzasadnionego interesu akcjonariuszy. Komisja może w decyzji określić termin, w ciągu którego powinno nastąpić 

ogłoszenie wezwania po cenie wskazanej w decyzji. Do wniosku załącza się wycenę akcji spółki sporządzoną według wartości 

godziwej, na dzień przypadający nie wcześniej niż 14 dni przed złożeniem wniosku, przez podmiot uprawniony do badania 

sprawozdań finansowych. W razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości wyceny załączonej do wniosku Komisja może zlecić 

sporządzenie wyceny podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych. W przypadku gdy wycena sporządzona na 

zlecenie Komisji wykaże, że wątpliwości były uzasadnione, wnioskodawca zwraca Komisji koszty sporządzenia wyceny. 

W przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 albo art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, wniosek może zostać 

złożony nie później niż w terminie miesiąca od powstania obowiązku ogłoszenia wezwania. Komisja podaje do publicznej 

wiadomości treść decyzji w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 4a, wraz z jej uzasadnieniem. W przypadku udzielenia przez 

Komisję zgody, o której mowa powyżej, cena proponowana w wezwaniu może być niższa od ceny określonej w decyzji Komisji 

udzielającej zgody, w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5% wszystkich akcji spółki, które będą nabyte w wezwaniu od 
oznaczonej osoby zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania i ta osoba tak postanowiły. 

 

Zgodnie z art. 79 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, za cenę proponowaną w wezwaniu na zamianę akcji uważa się wartość 

zdematerializowanych akcji innej spółki, których własność zostanie przeniesiona w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania . 
Wartość akcji zdematerializowanych ustala się:  

 w przypadku akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym: a) według średniej ceny rynkowej z okresu 

6 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania albo b) według średniej 

ceny z krótszego okresu - jeżeli obrót akcjami był dokonywany na rynku regulowanym przez okres krótszy niż określony 
w lit. a;  

 w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie wartości akcji zgodnie z pkt 1 - według ich wartości godziwej. 

 

Ponadto, zgodnie z art. 87 Ustawy o Ofercie Publicznej wyżej opisane obowiązki dotyczące ujawniania stanu posiadania i wezwań, 

na zasadach określonych w art. 87 Ustawy o Ofercie Publicznej, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach rozdziału  4 
Ustawy o Ofercie Publicznej, odpowiednio spoczywają również na:  

 podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub 
zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej; 

 funduszu inwestycyjnym - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 

określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: a) inne fundusze inwestycyjne 

zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, b) inne fundusze inwestycyjne utworzone poza 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot;  

 podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych 

przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: a) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na 

rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 

2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, b) w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu 

portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy 

o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych - w zakresie akcji wchodzących w skład 

zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców 

wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu, c) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której 
przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu; 

 pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do 

wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co 
do sposobu głosowania; 
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 łącznie wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty akcji 

spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, 
chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków;  

 na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5, posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie 
zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach. 

 

Obowiązki opisane powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi 

zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania. W przypadkach, 

o których mowa w pkt. 5 i 6 powyżej, obowiązki określone powyżej mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, 
wskazaną przez strony porozumienia.  

 

Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 5, domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez:  

 małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli;  

 osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;  

 mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na rachunku 
papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych;  

 jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości.  

 Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków opisanych powyżej:  

 po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne;  

 po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie pkt 4 powyżej – wlicza się liczbę 
głosów z akcji objętych pełnomocnictwem;  

 wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone 
z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.  

Art. 90 Ustawy o Ofercie Publicznej wskazują przypadki, w których obowiązków opisanych powyżej nie stosuje się, zaś art. 90a 
reguluje w sposób szczególny obowiązki spółki publicznej z siedzibą w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska. 

 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem, do chwili jego 

wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy, o ustanowieniu zabezpieczenia 
finansowego, w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku, o niektórych zabezpieczeniach finansowych. 

 

Zgodnie z art. 88a Ustawy o Ofercie Publicznej podmiot obowiązany do wykonania obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 i 3 

Ustawy o Ofercie Publicznej lub art. 74 ust. 2 i 5 Ustawy o Ofercie Publicznej nie może do dnia ich wykonania bezpośrednio lub 

pośrednio nabywać lub obejmować akcji spółki publicznej, w której przekroczył określony w tych przepisach próg ogólnej liczby 
głosów. 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z:  

Zgodnie z art. 89 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, podmiot, który przekroczył próg ogólnej liczby głosów, w przypadku, o którym 

mowa odpowiednio w art. 73 ust. 2 lub 3 Ustawy o Ofercie Publicznej albo art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie może 
wykonywać prawa głosu z wszystkich akcji spółki publicznej, chyba że wykona w terminie obowiązki określone w tych przepisach.  

Ponadto zgodnie z art. 89 ust. 2 a i 2 b Ustawy o Ofercie Publicznej zakaz wykonywania prawa głosu, o którym mowa w art. 89 ust. 

1 pkt 2 i ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, dotyczy także wszystkich akcji spółki publicznej posiadanych przez podmioty zależne od 

akcjonariusza lub podmiotu, który nabył akcje z naruszeniem obowiązków określonych w art. 73 ust . 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy 

o Ofercie Publicznej albo nie wykonał obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub  5 Ustawy o Ofercie 
Publicznej.  

W przypadku nabycia lub objęcia akcji spółki publicznej z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 77 ust. 4 pkt 3 albo art. 88a 

Ustawy o Ofercie Publicznej, albo niezgodnie z art. 77 ust. 4 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publiczne j, podmiot, który nabył lub objął akcje, 

oraz podmioty od niego zależne nie mogą wykonywać prawa głosu z tych akcji. Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane 

wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 89 ust. 1-2b, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego 
zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.  

Zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, na każdego kto:  

 nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 67 Ustawy o Ofercie Publicznej,  
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 nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie, Publicznej lub dokonuje takiego 
zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach,  

 przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w art. 72-74 Ustawy o 
Ofercie Publicznej,  

 nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub art. 77 Ustawy o Ofercie Publicznej,  

 nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie obowiązku zbycia akcji w 
przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3 Ustawy o Ofercie Publicznej,  

 nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których mowa w art. 74 ust. 2 lub 5 
Ustawy o Ofercie Publicznej,  

 nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania, w przypadku, o którym mowa w art. 90a ust. 1 Ustawy o 
Ofercie Publicznej  

 wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78 Ustawy o Ofercie Publicznej, w określonym w nim terminie nie wprowadza 
niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo nie przekazuje wyjaśnień dotyczących jego treści,  

 nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji w przypadku określonym w art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie 
Publicznej,  

 w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 lub art. 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej, proponuje cenę niższą niż 
określona na podstawie art. 79 tej ustawy,  

 bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 3 albo art. 88a Ustawy o 
Ofercie Publicznej,  

 nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 72-74, art. 79 lub art. 91 ust. 6 Ustawy 
o Ofercie Publicznej,  

 dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82 Ustawy o Ofercie Publicznej,  

 nie czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej,  

 wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej nie udostępnia dokumentów rewidentowi do 
spraw szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień,  

 nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90a ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

 dopuszcza się czynu określonego w pkt 1-16, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki 
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, 

Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł.  

Zgodnie z art. 97 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, kara pieniężna w wysokości, o której mowa w art. 97 ust. 1 tej ustawy, może 

zostać nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych w tym przepisie. Zgodnie z art. 97 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

kara pieniężna, o której mowa w art. 97 ust. 1, może być nałożona odrębnie na każdy z podmiotów wchodzących w skład 
porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.  

 

Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów 

Zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy o Ochronie 

Konkurencji i Konsumentów, w przypadku gdy łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku 

obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 EUR lub łączny obrót na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia 

przekracza równowartość 50.000.000 EUR. Obrót, o którym mowa w art. 13 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, 

obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców 

należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Obowiązek w 

zakresie zgłoszenia zamiaru koncentracji, zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów ustawy dotyczy 
zamiaru:  

 połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;  

 przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - 
bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców; 

 utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;  

 nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót 

realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 EUR.  
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Zgodnie z art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

 jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Ochronie 

Konkurencji i Konsumentów, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych 

poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 EUR. Obrót obejmuje obrót zarówno przedsiębiorcy, nad którym 
ma zostać przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych;  

 polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli 

przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje 

albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub 

objęcia, oraz że: a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub b) 

wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub 
tych akcji albo udziałów;  

 polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia 

wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich 
sprzedaży;  

 następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest 
konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego;  

 przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.  

Zgodnie z art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się 
za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

 

Zgodnie z art. 94. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów stroną postępowania antymonopolowego jest każdy, kto 

zgłasza, zgodnie z art. 94 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, zamiar koncentracji. Zgłoszenia zamiaru 
koncentracji dokonują: 

 wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;  

 przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów 

wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej 
przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców;  

 wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy - w przypadku utworzenia przez 
przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;  

 przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy - w przypadku nabycia przez przedsiębiorcę części mienia 

innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z 

dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 
10.000.000 EUR. 

W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców 

zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący. Postępowanie antymonopolowe w sprawach 

koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Przedsiębiorcy, których zam iar 

koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana. Czynność 

prawna, na podstawie której ma nastąpić koncentracja, może być dokonana pod warunkiem wydania przez Prezesa Urzędu, 

w drodze decyzji, zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminów, o których mowa w art. 96 Ustawy o Ochronie Konkurencji i  
Konsumentów. 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu, w drodze decyzji, wydaje zgodę na 

dokonanie koncentracji, gdy - po spełnieniu przez przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji warunków określonych 

w art.19 ust. 2 - konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji 

dominującej na rynku. Zgodnie z art. 19 ust. 2 Prezes Urzędu może na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać 
koncentracji nałożyć obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:  

 zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,  

 wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie określonego 

pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego jednego lub kilku 
przedsiębiorców,  

 udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi  
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- określając w decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów termin spełnienia warunków. 

W takim przypadku w decyzji Prezes Urzędu nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym 
terminie, informacji o realizacji tych warunków.  

 

Zgodnie z art. 20 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu zakazuje, w drodze decyzji, dokonania 

koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie 

pozycji dominującej na rynku. Prezes Urzędu może jednak wydać zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na  

rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, w przypadku 
gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności:  

 przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego;  

 może ona wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową.  

Zgodnie z art. 21 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu może uchylić wydane przez siebie decyzje, jeżeli 

zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli 

przedsiębiorcy nie spełniają warunków określonych w decyzji. W przypadku uchylenia decyzji Prezes Urzędu orzeka co do istoty 

sprawy. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w powyżej, koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku 

nie jest możliwe w inny sposób, Prezes Urzędu może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych 
w decyzji, nakazać w szczególności:  

 podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji;  

 zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy;  

 zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub rozwiązanie spółki, nad 
którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. 

Przepisy art. 21 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów stosuje się odpowiednio w przypadku nie zgłoszenia Prezesowi 

Urzędu zamiaru koncentracji oraz w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji. Decyzje wyrażające zgodę na 

koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została dokonana. Prezes Urzędu może nałożyć 

na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10 % przychodu osiągniętego w roku 

rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez 

uzyskania zgody Prezesa Urzędu. Prezes Urzędu może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną 

w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 EUR, jeżeli przedsiębiorca ten w związku z koncentracją, choćby nieumyślnie 
podał nieprawdziwe dane lub wprowadzające w błąd dane albo nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa Urzędu.  

 

Zgodnie z art. 107 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorców, w drodze 

decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 EUR za każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji 

wydanych przez Prezesa Urzędu w związku z koncentracją lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu praktyk ograniczających 
konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz koncentracji. 

 

Prezes Urzędu może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu 

zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoba ta 
umyślnie albo nieumyślnie:  

 nie wykonała decyzji, postanowień lub wyroków w sprawach z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz koncentracji;  

 nie zgłosiła zamiaru koncentracji, 

 nie udzieliła informacji lub udzieliła nierzetelnych lub wprowadzających w błąd informacji żądanych przez Prezesa Urzędu 
na podstawie art. 50 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. 

Zgodnie z art. 99 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów w przypadku niewykonania decyzji dotyczącej koncentracji Prezes 

Urzędu może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Prezesowi Urzędu przysługują kompetencje organów spółek 

uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu może ponadto wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności umowy lub podjęcie innych 
środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 

 

Ograniczenia wynikające z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji 
przedsiębiorstw 

Kolejnym źródłem wymogów w zakresie kontroli koncentracji, mających wpływ na obrót akcjami jest Rozporządzenie Rady (WE) 

nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców (zwanego dalej Rozporządzeniem). 
Rozporządzenie to odnosi się jedynie do koncentracji o wymiarze wspólnotowym.  
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Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach: 

 gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 5 mld EUR, oraz 

 gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących 

w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln EUR, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje 

więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie 
członkowskim. 

Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy; 

 łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2.500 mln EUR, 

 w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących 
w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, 

 w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących 

w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących 

w koncentracji wynosi co najmniej 25 mln EUR, oraz (lv) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego 

z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, chyba że każde 

z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 
przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Zgodnie z tym Rozporządzeniem koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym 
dokonaniem, a po: 

 zawarciu umowy, 

 ogłoszeniu publicznej oferty, lub 

 przejęciu większościowego udziału. 

Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie koncentracji. 

4.9. Obowiązujące regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu (squeeze – out) 

i odkupu (sell – out) w odniesieniu do papierów wartościowych 

Przymusowy wykup (squeeze-out) akcji Emitenta 

Zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie 

z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa 

w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, osiągnął lub przekroczył 90 % ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje, 

w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży 
wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup).  

 

Zgodnie z art. 82 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej cenę przymusowego wykupu ustala się w sposób, określony w art.  79 ust. 1-3 

Ustawy o Ofercie Publicznej, przy czym, zgodnie z art. 82 ust. 2a Ustawy o Ofercie Publicznej, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie 

progu, o których mowa w art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub 

zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, cena przymusowego wykupu nie może być niższa od ceny proponowanej w tym 

wezwaniu. W przypadku, gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, cena przymusowego 

wykupu nie może być niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających przymusowy wykup, w czasie których 

dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym, albo średniej ceny rynkowej z krótszego okresu, jeżeli obrót akcjami spółki był 

dokonywany na rynku głównym przez okres krótszy niż 6 miesięcy. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie ceny w wyżej 

opisany sposób albo w przypadku spółki, w stosunku do której otwarte zostało postępowanie układowe lub upadłościowe, cena 

przymusowego wykupu nie może być niższa od godziwej wartości akcji. Ponadto cena przymusowego wykupu nie może być niższa 

od najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem przymusowego wykupu akcjonariusz, podmioty od niego zależne lub wobec 

niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy 

o Ofercie Publicznej, zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed przymusowym wykupem, albo najwyższej wartości rzeczy lub praw, 

które akcjonariusz, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nim 

porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, wydały w zamian za akcje będące przedmiotem 

przymusowego wykupu. Cena przymusowego wykupu nie może być również niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy 
obrotu akcjami stanowiącymi przedmiot przymusowego wykupu na rynku regulowanym poprzedzających przymusowy wykup. 

 

Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest żądanie wykupu. 

Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie 

mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem przymusowego wykupu. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być 
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udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego 
udzieleniu.  

 

Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany - nie później niż na 14 dni roboczych przed rozpoczęciem przymusowego 

wykupu - do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na 

którym notowane są dane akcje, a jeżeli akcje spółki notowane są na kilku rynkach regulowanych - wszystkie te spółki. Podmiot ten 

załącza do zawiadomienia informacje na temat przymusowego wykupu. Odstąpienie od ogłoszonego przymusowego wykupu jest 
niedopuszczalne. 

Przymusowy odkup (sell-out) akcji Emitenta 

Zgodnie z art. 83 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, akcjonariusz spółki publicznej może zażądać wykupienia posiadanych przez 

niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90 % ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie składa się 

na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez innego 

akcjonariusza. W przypadku gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu ogólnej liczby głosów, o którym mowa w art. 83 

ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie została przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 70 pkt 1 Ustawy o 

Ofercie Publicznej, termin na złożenie żądania biegnie od dnia, w którym akcjonariusz spółki publicznej, który może żądać 

wykupienia posiadanych przez niego akcji, dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć 
o osiągnięciu lub przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza. 

Żądaniu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90 % ogólnej liczby głosów, jak 

również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od 

akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie 

Publicznej, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 90  % 
ogólnej liczby głosów.  

Akcjonariusz żądający wykupienia akcji uprawniony jest zasadniczo do otrzymania ceny nie niższej niż określona zgodnie z art.  79 

ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej. Jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na 

sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, akcjonariusz żądający wykupienia akcji jest uprawniony do otrzymania 
ceny nie niższej niż proponowana w tym wezwaniu. 

4.10. Publiczne oferty przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta 

W ciągu ostatniego roku obrotowego i bieżącego roku obrotowego osoby trzecie nie dokonały publicznych ofert przejęcia w stosunku 
do kapitału Emitenta. 

4.11. Informacja na temat potrącenia u źródeł podatków od dochodu 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 

Zgodnie z art. 30b ust. 1 i 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia 

papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbyc ia 

udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną 

w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 
19% uzyskanego dochodu.  

Dochodem, o którym mowa w powyżej, jest osiągnięta w roku podatkowym:  

 różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania 

przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 
i 14,  

 różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa 

w art. 3 pkt 1 lit. b Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na 
podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 a,  

 różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz 
z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,  

 różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość 
prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38,  

 różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów 

w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część 
a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e., 
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 różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki kapitałowej powstałej w wyniku 

przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową a kosztami uzyskania 
przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1ł.  

Przepisów powyższych nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz 
realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej. 

Zasady opodatkowania opisane powyżej stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną 

jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów 
podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. 

Zgodnie z art. 30b ust. 6 po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa 

w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również 

dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody 

z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu 

objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż 
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy.  

Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1) Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych w terminie do dnia 30 kwietnia roku 

następującego po roku podatkowym podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych 

wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach 
określonych w art. 30b. 

 

Zgodnie z art. 30a ust.1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, od uzyskanych dochodów (przychodów) 

z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy. 

Dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie łączy się z dochodami 
opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 ustawy.  

Zgodnie z art. 41 ust. 4d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu 

dywidendy pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli dochody 

(przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych 
rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów.  

W razie przeznaczenia dochodu na powiększenie kapitału zakładowego płatnicy pobierają zryczałtowany podatek dochodowy 

w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału 
zakładowego. 

Płatnicy przekazują kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano 

zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca 

zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik 

nie posiada siedziby. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy są obowiązani przesłać do 

urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik  

nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, 
według ustalonego wzoru. 

Zgodnie z art. 41 ust. 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych – w zakresie papierów wartościowych zapisanych na 

rachunkach zbiorczych płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego w zakresie dywidendy są podmioty prowadzące rachunki 

zbiorcze, za pośrednictwem których należności z tych tytułów są wypłacane. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z 
danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. 

Podatek dochodowy od osób prawnych 

Dochodem ze sprzedaży akcji, praw poboru i praw do akcji, podlegającym opodatkowaniu jest nadwyżka sumy przychodów nad 

kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, przy czym przychodem jest kwota otrzymana ze sprzedaży akcji, praw 

poboru, bądź praw do akcji, natomiast kosztem uzyskania przychodu są wydatki poniesione na nabycie tych akcji, praw poboru bądź 

praw do akcji. Dochód ze sprzedaży akcji jest opodatkowany na zasadach ogólnych i łączy się z dochodami z innych źródeł. Zgodnie 
z art. 19 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatek wynosi 19% podstawy opodatkowania. 

Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatnicy są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu 

skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku 

podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Podatnicy mogą również deklarować dochód (stratę) w sposób 
uproszczony na zasadach określonych w art. 25 ust. 6-7 ustawy. 

about:blank#mip12584792#mip12584792
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Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niedobranie podatku 

zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych 
uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. 

 

Stosownie do art. 22 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatek dochodowy od dochodów (przychodów) 

z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Zwalnia się od podatku dochodowego dochody 

(przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące 
warunki:  

 wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem 
podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

 uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których 

mowa w pkt 1 powyżej, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska 

państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,  

 spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa 

w pkt 1, z tym zastrzeżeniem, że bezpośredni udział procentowy spółki wypłacającej dywidendę lub inne przychody z tytułu 

udziału w zyskach osób prawnych ustala się od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2006 roku w wysokości nie mniejszej 
niż 20 procent zaś od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2008 roku w wysokości nie mniejszej niż 15 procent,  

 odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest: a) 
spółka, o której mowa w pkt 2, albo b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.  

Zwolnienie, o którym mowa powyżej, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz 

inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, określonej w pkt 3, nieprzerwanie przez  okres dwóch lat. 

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokośc i 

określonej w pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub 

zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku 

niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w pkt 3 powyżej, nieprzerwanie przez okres dwóch lat 

spółka, o której mowa w pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) 

z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 19 % dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.  

 

Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do spółdzielni zawiązanych na podstawie rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia 

22 lipca 2003 r. w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.2003), dochodów (przychodów) 

z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, wypłacanych przez spółki, o których mowa w pkt 1, spółkom podlegającym w Konfederacji Szwajcarskiej 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przy czym określony 

w pkt 3 powyżej bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1, ustala się w wysokości nie mniejszej niż 25 

%. Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio również do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy, przy czym 

w przypadku Konfederacji Szwajcarskiej przepisy zasady te mają zastosowanie, jeżeli bezpośredni udział procentowy w kapitale 
spółki, o której mowa w pkt 1 powyżej będzie nie mniejszy niż 25 %. 

 

W razie przeznaczenia dochodu na podwyższenie kapitału zakładowego spółka pobiera podatek w terminie 14 dni od dnia 
uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego. 

 

Spółka zobowiązana jest do przekazania kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwego według siedziby 

podatnika, a w przypadku podatników nie mających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – na rachunek 

urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Spółka 

jest obowiązana przesłać podatnikom mającym siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej informację o wysokości 

pobranego podatku a podatnikom nie mającym siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz urzędowi 
skarbowemu informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku – sporządzone według ustalonego wzoru. 
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Podatek dochodowy zagranicznych osób fizycznych i prawnych 

Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, przepisy dotyczące zasad opodatkowania dochodów 

ze sprzedaży akcji stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita 

Polska. Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

W związku z powyższym w przypadku podatników, którzy nie mają na terytorium RP miejsca zamieszkania, co do których powstaje 

obowiązek podatkowy od przychodów z dywidend, mają zastosowanie stawki wynikające z zawartych przez Rzeczpospolitą Polską  

umów w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, albo o nie pobieranie podatku zgodnie z takimi umowami, wyłącznie po 

przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do potracenia zryczałtowanego podatku dochodowego tzw. certyfikatu rezydencji, 

wydanego przez właściwą administrację podatkową. Certyfikat rezydencji ma za zadanie wykazać czy dany podmiot objęty jest 

zakresem przedmiotowym umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, tzn. uprawniony jest do skorzystania z niższych, 

preferencyjnych stawek opodatkowania, ewentualnie do zwolnienia z podatku. W przypadku, gdy istnieją wątpliwości, płatnik potrąci 

podatek w ustawowej wysokości. Jeżeli nierezydent udowodni, że w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia umowy 

międzynarodowej, które przewidywały redukcje krajowej stawki podatkowej (do całkowitego zwolnienia włącznie), będzie mógł żądać 
stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego. 

Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Zgodnie z Ustawą o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych (w tym 

akcji i innych instrumentów finansowych) podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Stawka podatku od sprzedaży praw 

majątkowych wynosi 1% wartości rynkowej praw majątkowych. Zgodnie z art. 4 pkt. 1 Ustawy o Podatku od Czynności 
Cywilnoprawnych, kupujący zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych 

Zgodnie z art. 9 pkt 9) Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych zwalnia się z podatku od czynności cywilnoprawnych 
sprzedaż maklerskich instrumentów finansowych: 

 firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 

 dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, 

 dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego, 

 dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te 
zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego 

 - w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.  

Ponadto zgodnie z art. 2 pkt 4) Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, 
inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:  

opodatkowana podatkiem od towarów i usług,  

zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem: umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej 

część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w 

spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach; umowy 
sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych. 

Podatek od spadków i darowizn 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy od Podatku od Spadków i Darowizn, podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie 

przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych 
wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:  

 dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego,  

 darowizny, polecenia darczyńcy. 

 Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Obowiązek podatkowy powstaje:  

 Przy nabyciu w drodze dziedziczenia - z chwilą przyjęcia spadku;  

 Przy nabyciu w drodze zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub z polecenia testamentowego - z chwilą wykonania zapisu 
zwykłego, dalszego zapisu lub polecenia; 

 Przy nabyciu w drodze zapisu windykacyjnego - z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie 

spadku, postanowienia częściowego stwierdzającego nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego lub zarejestrowania aktu 
poświadczenia dziedziczenia;  

Przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia 

umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot 
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darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich 
oświadczeń.  

Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowe j 
następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. 

Ordynacja podatkowa 

Zgodnie z art. 30 Ordynacji Podatkowej, płatnik, który nie wykonał obowiązków polegających na obliczeniu i pobraniu od podatnika 

podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany  

a niewpłacony. Płatnik odpowiada za należności całym swoim majątkiem. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się, 

jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika; w tych przypadkach organ 
podatkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności podatnika. 

5. Informacje o warunkach Oferty  

5.1. Warunki, parametry i przewidywany harmonogram oferty oraz działania wymagane przy składaniu zapisów 

5.1.1. Warunki Oferty 

Podstawowe informacje 

Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest nie więcej niż 1 000 000 Akcji Serii D zwykłych na okaziciela o wartości 

nominalnej 0,50 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 500 000 zł, oferowanych w ramach publicznej subskrypcji z wyłączeniem 
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 

Akcje Oferowane zostaną zaoferowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w drodze oferty publicznej, o której mowa 
w art. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, w podziale na transze: 

 Transzę Instytucjonalną, 

 Transzę Detaliczną. 

Prospekt nie zawiera ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach.  

Intencją Oferującego jest przydzielenie ok. 15% inwestorom w Transzy Detalicznej i ok. 85% w Transzy Instytucjonalnej. Ostateczna 

liczba Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach zostanie podana do publicznej wiadomości dzień przed rozpoczęciem 
przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej. 

Oferta Publiczna kierowana jest do następujących grup inwestorów: 

 Inwestorów Indywidualnych (w Transzy Detalicznej) – inwestorów niebędących Inwestorami Instytucjonalnymi, oraz  

 Inwestorów Instytucjonalnych (w Transzy Instytucjonalnej) – inwestorów będących inwestorami kwalifikowanymi 

w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. E Dyrektywy Prospektowej. 

Potencjalni inwestorzy powinni uwzględnić, że jedynym prawnie wiążącym dokumentem sporządzonym na potrzeby tej Oferty, 

zawierającym informacje na temat Grupy oraz Akcji Oferowanych, jest Prospekt. 

Na podstawie niniejszego Prospektu Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Oferowanych, tj. do 1 000 000 Akcji Serii D zwykłych 
na okaziciela, wszystkie o wartości nominalnej 0,50 zł każda. 

Przed rozpoczęciem zapisów Inwestorów Instytucjonalnych na Akcje Serii D Oferujący przeprowadzi tzw. book building – proces 
tworzenia Księgi Popytu na Akcje Oferowane, mający na celu:  

 zdefiniowanie inwestorów zainteresowanych objęciem Akcji Oferowanych,  

 określenie potencjalnego popytu na Akcje Oferowane, 

 ustalenie ostatecznej ceny i liczby Akcji Oferowanych w Transzy Detalicznej i Transzy Instytucjonalnej. 

Cena Maksymalna 

Przed rozpoczęciem procesu tworzenia Księgi Popytu oraz przed rozpoczęciem zapisów w Transzy Detalicznej Emitent 

na podstawie rekomendacji Oferującego ustali cenę maksymalną za jedną Akcję Oferowaną oraz poda ją do publicznej wiadomości, 

w formie aneksu do Prospektu w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. Aneks ten będzie podany do publicznej wiadomości 
w ten sam sposób, w jaki został opublikowany Prospekt.  

Cena Emisyjna 

Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje Spółka podejmie decyzję o wysokości Ceny Emisyjnej dla Akcji Oferowanych. Cena 
Emisyjna nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna i będzie jednakowa dla obu transz. 

Informacja o wysokości ostatecznej Ceny Emisyjnej Akcji Serii D zostanie podana przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na 

Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej poprzez przekazanie informacji (zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej) 
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do KNF oraz do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1 
Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Inwestorom Indywidualnym, którzy złożą zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomości powyższej 

informacji, przysługiwać będzie uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu, w terminie dwóch dni 

roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości takiej informacji, stosownie do art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie 

Publicznej. 

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych w ramach poszczególnych transz 

Najpóźniej w dniu ustalenia Ceny Emisyjnej dla Akcji Oferowanych Emitent w uzgodnieniu z Oferującym podejmą decyzję 

o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom 
inwestorów – w Transzy Detalicznej i Transzy Instytucjonalnej. 

Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w Ofercie oraz informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych 

poszczególnym kategoriom inwestorów zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z informacją o Cenie Emisyjnej w trybie 
przewidzianym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.  

Inwestorom Indywidualnym, którzy złożą zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji, 

o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przysługiwać będzie uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego 

zapisu, w terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości takiej informacji, stosownie do art. 54 ust. 1 
pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

5.1.2. Wielkość ogółem emisji lub Oferty 

Emisja Akcji Serii D obejmuje nie więcej niż 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda. Emisja 
przeprowadzana jest z wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 

5.1.3. Przewidywany harmonogram Oferty oraz procedury składania zapisów 

Terminy subskrypcji 

Oferta Publiczna rozpocznie się w dniu publikacji Prospektu Emisyjnego, co nastąpi niezwłocznie po jego zatwierdzeniu przez 
Komisję Nadzoru Finansowego. Poniżej przedstawiono informacje na temat przewidywanego harmonogramu Oferty. 

do 26 września 2014 r. Publikacja Ceny Maksymalnej 

od 29 września 2014 r. do 7 października 2014 r., do godz. 23.59 Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Detalicznej  

od 6 października 2014 r. do 8 października 2014 r., do godz. 

16.00  

Składanie deklaracji nabycia, budowa Księgi Popytu 

9 października 2014 r. Podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej oraz 

ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych 

transzach 

od 9 października 2014 r. do 15 października 2014 r. Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Instytucjonalnej, w tym: 

 do 13 października 2014 r. – przyjmowanie zapisów i wpłat w 

odpowiedzi na wezwania wystosowane w oparciu o wstępną 

listę przydziału oraz przez inwestorów, którzy nie 

uczestniczyli w procesie budowania Księgi Popytu 

 do 15 października 2014 r. – przyjmowanie zapisów i wpłat w 

odpowiedzi na wezwania wystosowane w oparciu o 

dodatkową listę przydziału 

do 20 października 2014 r. (do 3 Dni Roboczych po zakończeniu 

przyjmowania zapisów) 

Planowany przydział Akcji Oferowanych  

Powyższy harmonogram może ulec zmianie. Niektóre zdarzenia, które zostały w nim przewidziane, są niezależne od Spółki. 

Emitent, w uzgodnieniu z Oferującym, zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego harmonogramu Oferty, w tym terminów 

przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. Informacja o zmianie poszczególnych terminów Oferty zostanie przekazana w trybie 

przewidzianym w art. 52 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie komunikatu aktualizującego w sposób, w jaki został opublikowany 
Prospekt. 

Zmiana terminów rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania zapisów i podanie do publicznej wiadomości stosownej informacji 

o tym nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu przed pierwotnym terminem rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje 
Oferowane.  
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Nowe terminy dla innych zdarzeń przewidzianych w harmonogramie zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu 

upływu danego terminu, z wyjątkiem skrócenia terminu zakończenia budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, 
który zostanie podany do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień upływu danego terminu. 

Procedura składania zapisów 

Zapisy przyjmowane będą na formularzach zapisów, które dostępne będą w miejscach składania zapisów. Formularz zapisu zawiera 

w szczególności następujące informacje: 

 imię i nazwisko/nazwę inwestora, 

 liczbę akcji, na które inwestor składa zapis,  

 cenę za jedną akcję, 

 kwotę wpłaty,  

 adres podmiotu uprawnionego do przyjmowania zapisów i wpłat,  

 numer rachunku Inwestora do deponowania akcji, 

 podpisy osoby składającej i przyjmującej zapis. 

Przyjmuje się, że każdy z potencjalnych inwestorów składających zapis zapoznał się z treścią niniejszego Prospektu oraz Statutu 

Spółki, akceptuje ich treść i akceptuje warunki Oferty Publicznej.  

Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nieodwołalny (z zastrzeżeniem prawa do uchylenia się od skutków 

prawnych złożonego zapisu stosownie do art. 51a i art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej), nie może zawierać 

jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Akcji Oferowanych w Ofercie, albo do dnia 
odstąpienia od przeprowadzenia Oferty. 

W przypadku, gdy aneks do Prospektu zostanie udostępniony do publicznej wiadomości po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na 

Akcje Oferowane, przed dokonaniem przydziału osoba, która złożyła zapis przed opublikowaniem takiego aneksu, może uchylić się 
od skutków prawnych złożonego zapisu, stosownie do art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej.  

Uchylenie się od skutków prawnych złożonego zapisu następuje przez złożenie w jednym z punktów obsługi klienta firmy 

inwestycyjnej oferującej dane papiery wartościowe, w którym został złożony zapis, oświadczenia na piśmie, w terminie wskazanym 
w treści aneksu do Prospektu, jednak nie krótszym niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia opublikowania aneksu do Prospektu. 

Dopuszcza się złożenie zapisu w języku angielskim przez inwestora będącego nierezydentem. 

W momencie składania zapisu inwestor zobowiązany jest złożyć nieodwołalną dyspozycję deponowania nabytych przez niego Akcji 

Oferowanych na prowadzonym dla niego rachunku papierów wartościowych. Dyspozycja deponowania akcji stanowi integralną 

część formularza zapisu.  

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Oferowane ponosi inwestor.  

Podmioty prowadzące działalność polegającą na zarządzaniu cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie mogą złożyć 

jeden zbiorczy zapis w imieniu inwestorów, załączając do zapisu wykaz inwestorów z danymi wymaganymi zgodnie z formularzem 

zapisu.  

Inwestor będący osobą fizyczną, składając zapis, winien okazać ważny dokument tożsamości, a pozostali inwestorzy winni okazać 

ważne dokumenty, z których wynikają: status prawny oraz zasady reprezentacji inwestora. Inwestorzy uprawnieni są do działania  za 

pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika, będącego osobą fizyczną lub osobą prawną. 

Miejsce składania zapisów 

Zapisy składane przez Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane w placówkach Trigon Domu Maklerskim S.A. oraz 

placówkach Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Szczegółowy wykaz placówek, w których przyjmowane będą zapisy składane przez 

Inwestorów Indywidualnych został przedstawiony w pkt. 4 Części V Prospektu. 

Deklaracje nabycia oraz zapisy składane przez Inwestorów Instytucjonalnych, którzy zostali zaproszeni przez Oferującego do 

składania zapisów na Akcje Oferowane, będą przyjmowane w biurze Oferującego: Trigon Dom Maklerski S.A., Plac Unii, ul. 

Puławska 2, Warszawa 02-566. 

Zapisy i deklaracje nabycia będą mogły być składane również za pośrednictwem Internetu i telefonu, zgodnie z regulacjami 

podmiotu przyjmującego zapisy i deklaracje nabycia. 

Dostarczenie akcji/rozliczenie Oferty 

Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Serii D Spółka złoży wniosek do sądu rejestrowego w sprawie rejestracji podwyższenia 

kapitału zakładowego o emisję Akcji Serii D. Po dokonaniu rejestracji Akcji Serii D w sądzie oraz po rejestracji tych akcji w KDPW, 

Akcje Serii D zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych inwestorów do deponowania akcji wskazanych 
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w formularzach zapisów na akcje. Emitent oraz Oferujący nie przewidują wydawania dokumentów dotyczących nabytych Akcji 

Oferowanych. 

5.1.4. Warunki odstąpienia od przeprowadzenia oferty lub jej zawieszenia 

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Emitent może odwołać ofertę Akcji Serii D bez podawania przyczyn, natomiast po 

rozpoczęciu przyjmowania zapisów Emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia jedynie z ważnych powodów, do których należy 
zaliczyć w szczególności: 

 nagłe i nieprzewidziane wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju lub świata, które mogą mieć istotny 

negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju lub na dalszą działalność Emitenta, 

 nagłe i nieprzewidywalne zmiany mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Emitenta, 

 wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności powodujących, że przeprowadzenie Oferty i przydzielenie Akcji Serii D 

byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla interesu Emitenta, 

 gdy wynik procesu budowy Księgi Popytu lub zapisów okaże się niesatysfakcjonujący dla Emitenta, tj. nie będzie 

gwarantował pozyskania wysokiej jakości inwestorów lub nie będzie gwarantował odpowiedniego poziomu płynności 

notowań na rynku wtórnym lub gdy wystąpi ryzyko niespełnienia warunków wprowadzenia akcji do obrotu na rynku 

regulowanym. 

W przypadku podjęcia decyzji o odwołaniu lub odstąpieniu od Oferty, stosowna informacja zostanie podana przez Emitenta do 

publicznej wiadomości niezwłocznie po jej podjęciu w sposób w jaki został udostępniony Prospekt, tj. w trybie art. 49 ust. 1b  pkt 2 
Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Przed rozpoczęciem zapisów Emitent może również podjąć decyzje o zawieszeniu oferty Akcji Serii D bez podawania przyczyn. 

W tym przypadku informacja o zawieszeniu Oferty zostanie podana w formie komunikatu aktualizującego do Prospektu, w trybie a rt. 
52 ust.2 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu oferty Akcji Serii D jedynie z ważnych powodów,  

w szczególności jeśli wystąpią zdarzenia lub zjawiska, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie Oferty lub 

powodować podwyższone ryzyko inwestycyjne dla nabywców Akcji Oferowanych. W tym przypadku informacja o zawieszeniu Oferty 

zostanie podana w formie aneksu do Prospektu, w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. Aneks ten będzie podany do 
publicznej wiadomości w ten sam sposób, w jaki został opublikowany Prospekt.  

Złożone zapisy i deklaracje oraz dokonane wpłaty uważane są nadal za ważne, jednakże inwestorzy będą mogli uchylić się od 

skutków prawnych złożonych zapisów i deklaracji poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w dowolnym punkcie 

obsługi klienta, w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu do Prospektu, o ile Emitent nie wyznaczy terminu 
dłuższego. 

Zawieszając Ofertę Emitent nie jest zobowiązany do wskazania nowych terminów.  

Jeśli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta po przeprowadzeniu procesu budowania Księgi Popytu, ale przed rozpoczęciem 

przyjmowania zapisów, Emitent wspólnie z Oferującym mogą, ale nie muszą, ponownie przeprowadzić proces budowania Księgi 

Popytu, przy czym w takiej sytuacji określą, czy wcześniej złożone Deklaracje tracą, czy zachowują ważność. Informacja ta zos tanie 

podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu. Jeśli zostanie podjęta decyzja, że złożone wcześniej Deklaracje 

nie tracą ważności, inwestor będzie mógł uchylić się od skutków prawnych złożonej deklaracji poprzez złożenie stosownego 
oświadczenia w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu do Prospektu. 

W przypadku zawieszenia Oferty, Inwestorom, którzy złożyli i opłacili zapisy, a następnie złożyli oświadczenie o odstąpieniu od 

zapisu, zostanie dokonany zwrot wpłaconych przez nich środków w sposób określony przez Inwestora w formularzu zapisu, 

w terminie 7 dni od dnia decyzji Emitenta o zawieszeniu Oferty Akcji Serii D. Zwrot powyższych kwot zostanie dokonany bez odsetek 
i odszkodowań. 

Zawieszenie Oferty Publicznej spowoduje przesunięcie terminów Oferty, w tym terminu przydziału Akcji Oferowanych. 

W przypadku, gdyby warunki dopuszczenia Akcji Emitenta do obrotu na rynku podstawowym nie zostały spełnione, Zarząd Emitenta 

podejmie decyzję o ewentualnym złożeniu wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku równoległym. 

W przypadku odmowy dopuszczenia Akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym, Zarząd Emitenta podejmie decyzję 

o ewentualnym złożeniu wniosku o wprowadzenie Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez GPW. 

Emitent poinformuje Aneksem do Prospektu niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia 

przyjmowania zapisów, lecz przed dokonaniem przydziału akcji o przypadku, w którym w wyniku przeprowadzonej Oferty Publicznej 

nie byłoby spełnione kryterium minimalnego rozproszenia wymagane do dopuszczenia Akcji Emitenta do obrotu na rynku 

regulowanym. Każdemu inwestorowi, który złożył zapis przed udostępnieniem aneksu będzie w takim przypadku przysługiwało 

prawo do złożenia oświadczenia o uchyleniu się od jego skutków prawnych, zgodnie z art. 51a ust.  2 Ustawy o Ofercie. 



Część IV – Część Ofertowa Prospekt emisyjny CDRL S.A. 

 282 

5.1.5. Opis sposobu dokonania redukcji zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych kwot 

Jeśli łączna liczba akcji w zapisach złożonych w Transzy Instytucjonalnej przekroczy liczbę akcji oferowanych w tej transzy, możliwa 
jest redukcja zapisów w przypadku: 

 zapisów złożonych przez inwestorów, którzy otrzymali wezwanie do złożenia zapisów, ale wyłącznie w odniesieniu do 

liczby Akcji Oferowanych, o którą przekroczona została liczba określona w wezwaniu, 

 zapisów złożonych przez inwestorów, którzy nie otrzymali wezwania do złożenia zapisów. 

Redukcje zapisów, o których mowa powyżej, będą proporcjonalne. 

Jeśli łączna liczba akcji w zapisach w Transzy Detalicznej przekroczy liczbę akcji oferowanych w tej transzy, wówczas zapisy 
zostaną objęte proporcjonalną redukcją.  

Zwrot środków pieniężnych z tytułu przydzielenia mniejszej liczby Akcji Oferowanych, niż określona w zapisie, nieprzydzielenia Akcji 

Oferowanych w ogóle zostanie dokonany zgodnie z formularzem zapisu. Zwroty środków zostaną dokonane najpóźniej w terminie 7 

Dni Roboczych od dnia przydziału Akcji Oferowanych. Środki pieniężne zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek 
i odszkodowań. 

W przypadku niedojścia emisji Akcji Serii D do skutku z powodu niezarejestrowania emisji Akcji Serii D przez sąd lub z powodu nie 

zgłoszenia przez Emitenta podwyższenia kapitału zakładowego o emisję Akcji Serii D do sądu, zwrot środków pieniężnych zostanie 

dokonany w sposób opisany powyżej, w terminie 7 Dni Roboczych od dnia przekazania przez Emitenta informacji o niedojściu emis ji 
Akcji Serii D do skutku. Dokonane płatności zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. 

W przypadku odstąpienia od Oferty lub jej zawieszenia, inwestorom, którzy złożyli i opłacili zapisy, zostanie dokonany zwrot 

wpłaconych przez nich środków zgodnie z formularzem zapisu w terminie 7 Dni Roboczych od dnia podania do publicznej 

wiadomości informacji o odstąpieniu od Oferty lub zawieszeniu Oferty, a jeśli w przypadku zawieszenia Oferty, złożone zapisy 

i wpłaty zostaną uznane nadal za ważne – zwroty środków zostaną dokonane w terminie 7 Dni Roboczych od dnia złożenia przez 
inwestora oświadczenia o odstąpieniu od zapisu.  

Terminowy zwrot dokonanych wpłat nastąpi bez żadnych odsetek i odszkodowań. Emitent oraz Oferujący nie ponoszą 

odpowiedzialności za nieterminowy zwrot wpłaty w przypadku, gdy zwrot środków okaże się niemożliwy, ze względu na jego 
odrzucenie przez podmiot prowadzący rachunek inwestora. 

5.1.6. Minimalna i maksymalna wielkość zapisu 

W Transzy Detalicznej inwestor ma prawo złożyć więcej niż jeden zapis na Akcje Oferowane. Liczba Akcji Oferowanych, którą może 

obejmować jeden zapis złożony przez jednego Inwestora Indywidualnego, nie może wynosić mniej niż 100 (sto) oraz więcej niż 

150.000 (maksymalna liczba Akcji Oferowanych, która może zostać zaoferowana w Transzy Detalicznej). Informacja o ostatecznej 

liczbie Akcji Oferowanych w ramach poszczególnych grup inwestorów zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z informacją 
o Cenie Emisyjnej w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

W Transzy Instytucjonalnej w ramach procesu tworzenia Księgi Popytu nie została określona minimalna wielkość Akcji Oferowanych, 

jaką inwestor powinien wskazać, jako akcje których objęciem jest zainteresowany. Liczba akcji wskazanych przez inwestora nie 

może wynosić więcej niż 850.000 (maksymalna liczba Akcji Oferowanych, która może zostać zaoferowana w Transzy 
Instytucjonalnej). 

Ponadto, w ramach Transzy Instytucjonalnej: 

 w przypadku inwestorów, którzy otrzymali wezwanie do złożenia zapisów w wyniku udziału w procesie tworzenia Księgi 

Popytu, są oni zobowiązani złożyć zapis lub zapisy wielokrotne, które łącznie będą opiewać na liczbę Akcji Serii D nie 

mniejszą niż liczba Akcji Oferowanych wskazana w wezwaniu, z zastrzeżeniem, że ważny jest również zapis lub zapisy 

złożone łącznie na wyższą albo niższą liczbę Akcji Serii D, niż liczba Akcji Oferowanych wskazana w wezwaniu; 

 pozostali inwestorzy mogą składać zapis lub zapisy wielokrotne, przy czym każdy zapis musi opiewać na minimum 50.000 

Akcji Oferowanych. 

Inwestor może złożyć dowolną liczbę zapisów. Jednakże złożenie zapisu na liczbę większą niż liczba Akcji Oferowanych w danej 

Transzy, będzie uważane za zapis na maksymalną liczbę Akcji Oferowanych w danej Transzy. 

5.1.7. Termin, w którym możliwe jest wycofanie zapisu przez inwestora 

Zapis na Akcje Oferowane jest nieodwołalny, za wyjątkiem wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 51 a oraz w art. 54 Ustawy 
o Ofercie Publicznej, tj.:  

 w przypadku gdy po rozpoczęciu Oferty do publicznej wiadomości został udostępniony aneks dotyczący zdarzenia lub 

okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych, o których Emitent powziął wiadomość 

przed tym przydziałem, inwestor, który złożył zapis przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych 

złożonego zapisu, składając w jednym z punktów firmy inwestycyjnej oferującej akcje, oświadczenie na piśmie, w terminie 

2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu o ile Emitent w treści aneksu nie wyznaczy terminu dłuższego; prawo 

uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu nie dotyczy przypadków, gdy aneks jest udostępniony w związku 
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z błędami w treści prospektu, o których Emitent powziął wiadomość po dokonaniu przydziału, oraz w związku 

z czynnikami, które zaistniały lub o których Emitent powziął wiadomość po dokonaniu przydziału;  

 w przypadku przekazania informacji o ostatecznej liczbie oferowanych akcji oraz o ostatecznej cenie emisyjnej 

oferowanych papierów wartościowych; w takiej sytuacji, inwestor, który złożył zapis przed udostępnieniem ww. informacji, 

może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu, składając w jednym z punktów firmy inwestycyjnej oferującej 
akcje, oświadczenie na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia publikacji informacji.  

Zwrot wpłaconych środków nastąpi zgodnie z formularzem zapisu w terminie 7 Dni Roboczych od dnia złożenia oświadczenia 
o odstąpieniu od zapisu.  

Ze względu na wiążący charakter deklaracji nabycia składanych w procesie budowania Księgi Popytu od momentu wezwania 

inwestora do opłacenia zapisu, prawo, o którym mowa powyżej przysługuje również inwestorom, którzy złożyli deklaracje nabycia 
i otrzymali wezwanie do opłacenia zapisu. 

5.1.8. Sposób i terminy wnoszenia wpłat na Akcje Oferowane 

Zapis na Akcje Oferowane w Transzy Detalicznej powinien być w pełni opłacony najpóźniej w dniu jego złożenia. Zapis w Transzy 
Instytucjonalnej powinien być w pełni opłacony najpóźniej ostatniego dnia przyjmowania zapisów w tej transzy. 

Przez pełną wpłatę rozumie się wpłatę w wysokości równej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych wskazanej w zapisie i Ceny 

Emisyjnej. Wpłaty dokonywane mogą być wyłącznie przelewem i winny być dokonane w polskich złotych na odpowiedni rachunek 

podmiotu przyjmującego zapis. Numer rachunku służący do dokonywania wpłat dostępny będzie w miejscach przyjmowania 
zapisów. Za termin dokonania wpłaty przyjmuje się zaksięgowanie środków na ww. rachunku.  

W tytule dokonywanej wpłaty winien zostać podany numer zapisu, wygenerowany na formularzu zapisu lub tytuł ten winien zwierać : 

imię i nazwisko/nazwa inwestora wraz z dopiskiem: „akcje CDRL” lub inne dane, zgodnie z zasadami obowiązującymi w podmiocie 
przyjmującym zapisy.  

Wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu.  

Skutkiem prawnym niedokonania wpłaty w określonym terminie lub dokonania niepełnej wpłaty na Akcje Oferowane będzie 

nieważność całego zapisu, z zastrzeżeniem, że w przypadku Transzy Instytucjonalnej dokonanie częściowej wpłaty w wymaganym 
terminie skutkuje tym, że zapis jest ważny na liczbę akcji, na jaką została dokonana wpłata. 

5.1.9. Opis sposobu podania wyników Oferty do publicznej wiadomości. 

Oferta Publiczna dojdzie do skutku, jeśli zostanie objęta zapisem i należycie opłacona co najmniej 1 Akcja Serii D, a w przypadku 

skorzystania przez Zarząd Emitenta z upoważnienia do określenia ostatecznej ilości Akcji oferowanych w ramach podwyższenia 

kapitału zakładowego, zawartego w § 2 ust. 2 Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 marca 2014 r. – co 

najmniej ilość akcji określona przez Zarząd Emitenta. Informacja o dojściu do skutku Oferty Publicznej zostanie przekazana do 

publicznej wiadomości w terminie dwóch tygodni od jej zakończenia w sposób, w jaki był opublikowany Prospekt, a w przypadku 

dopuszczenia Akcji i PDA do obrotu na rynku regulowanym przed upływem tego terminu, również w  trybie art. 56 ust. 1 Ustawy 
o Ofercie Publicznej.  

W przypadku niedojścia Oferty do skutku, ogłoszenie w tej sprawie zamieszczone będzie w terminie 7 dni po zamknięciu Oferty 

Publicznej w sposób, w jaki był opublikowany Prospekt, a dodatkowo w siedzibie Emitenta oraz w punktach przyjmowania zapisów 
na Akcje Oferowane. 

Jeśli emisja Akcji Serii D nie dojdzie do skutku z powodu nie zgłoszenia przez Spółkę w odpowiednim terminie do sądu rejestrowego 

uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego albo sąd odmówi zarejestrowania emisji Akcji Serii D, informacja zostanie podana do 

publicznej wiadomości niezwłocznie, odpowiednio od upłynięcia terminu na zgłoszenie ww. uchwały do sądu albo od 

uprawomocnienia się postanowienia sądu o odmowie rejestracji emisji Akcji Serii D, w sposób, w jaki  był opublikowany Prospekt, 

a w przypadku dopuszczenia Akcji i PDA do obrotu na rynku regulowanym przed upływem tych terminów, także w trybie art. 56 ust. 
1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

5.1.10. Procedury związane z wykonaniem praw pierwokupu, zbywalność praw do subskrypcji papierów wartościowych 

oraz sposób postępowania z prawami do subskrypcji papierów wartościowych, które nie zostały wykonane 

Akcje Serii D będą emitowane na podstawie Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CDRL S.A. z dnia 31 marca 
2014 roku. Zgodnie z powyższą uchwałą zostało wyłączone prawo pierwszeństwa do objęcia Akcji Oferowanych. 

5.2. Zasady dystrybucji i przydziału 

5.2.1. Rodzaje inwestorów, do których kierowana jest Oferta 

Inwestorami uprawnionymi do nabywania Akcji Oferowanych w Transzy Instytucjonalnej i Transzy Detalicznej, na zasadach 

określonych w Prospekcie są Inwestorzy Instytucjonalni, czyli inwestorzy będących inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu ar t. 2 

ust. 1 lit. E Dyrektywy Prospektowej oraz Inwestorzy Indywidualni, czyli inwestorzy niebędący Inwestorami Instytucjonalnymi. 
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Zwraca się uwagę, że w przypadku Transzy Instytucjonalnej, inwestorzy, którzy zostali zaproszeni do udziału w procesie budowy  

Księgi Popytu a następnie otrzymali wezwanie do złożenia zapisu są zobowiązani do złożenia i opłacenia zapisu w tej transzy na 

liczbą akcji określoną w wezwaniu. 

5.2.2. Zamiary znacznych akcjonariuszy i członków organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych 
emitenta co do uczestnictwa w subskrypcji w ramach ofert 

Z informacji będących w posiadaniu Emitenta wynika, że dotychczasowi akcjonariusze, członkowie organów zarządzających lub 
nadzorczych Spółki nie zamierzają uczestniczyć w subskrypcji Akcji Oferowanych. 

5.2.3. Informacje podawane przed przydziałem 

Podział oferty na transze 

Akcje Oferowane zostaną zaoferowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w drodze oferty publicznej, o której mowa 
w art. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, w podziale na transze Transzę Instytucjonalną oraz Transzę Detaliczną. 

Prospekt nie zawiera ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach. 

Intencją Oferującego jest przydzielenie ok. 15% inwestorom w Transzy Detalicznej i ok. 85% w Transzy Instytucjonalnej. Ostateczna 

liczba Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach zostanie podana do publicznej wiadomości dzień przed rozpoczęciem 
przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej. 

Zmiany wielkości transz 

Emitent może podjąć decyzję o zmianie wielkości poszczególnych transz. W takim przypadku przesunięciu mogą podlegać jedynie 

te Akcje Oferowane, które nie zostały subskrybowane w jednej z transz pod warunkiem wystąpienia nadsubskrypcji w drugiej 

z transz. Dokonanie przesunięć pomiędzy transzami zgodnie z zasadami opisanymi powyżej nie będzie wymagało przekazywania 
informacji o zmianie wielkości transz w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie. 

Metoda lub metody przydziału, które będą stosowane w odniesieniu do transz detalicznych i transz dla pracowników emitenta w 

przypadku nadsubskrypcji w tych transzach 

W ramach oferty Akcji nie będzie tworzona transza dla pracowników Emitenta. 

Zamknięcie Oferty nastąpi po zakończeniu przyjmowania zapisów, a następnie Emitent dokona przydziału Akcji Oferowanych. 
Terminy zostały przedstawione w pkt 5.1.3. Części IV niniejszego Prospektu. 

Minimalna liczba przydzielonych Akcji Oferowanych to 1 (jedna) Akcja Oferowana. Jeśli jednak z zastosowanej redukcji nie będz ie 
możliwe przydzielenie nawet jednej Akcji Oferowanej, nie zostanie przydzielona żadna Akcja Oferowana.  

W przypadku Transzy Detalicznej przydział nie jest w żaden sposób uzależniony od tego, jaki podmiot złożył zapis, ani za 
pośrednictwem jakiego podmiotu zapis został złożony.  

Przydział w Transzy Detalicznej 

Jeśli łączna liczba Akcji Oferowanych objętych zapisami w Transzy Detalicznej będzie równa albo mniejsza niż liczba Akcji 
Oferowanych w tej transzy, akcje zostaną przydzielone zgodnie ze złożonymi zapisami.  

Jeśli łączna liczba Akcji Oferowanych objętych zapisami w Transzy Detalicznej będzie większa niż liczba Akcji Oferowanych w tej 

transzy, również po dokonaniu przesunięć między transzami, Akcje Oferowane zostaną przydzielone zgodnie z zasadą 
proporcjonalnej redukcji. 

Ułamkowe części Akcji Oferowanych nie będą przydzielane, jak również nie będą przydzielane łącznie kilku inwestorom. 

W przypadku części ułamkowych dokonane zostaną zaokrąglenia w dół do najbliższej liczby całkowitej. Akcje Oferowane 

nieprzyznane w wyniku dokonania zaokrągleń zostaną przydzielone kolejno zapisom złożonym na największą liczbę Akcji 
Oferowanych, a w przypadku równych zapisów o przydziale zadecyduje losowanie. 

Przydział w Transzy Instytucjonalnej 

Wstępna alokacja w Transzy Instytucjonalnej 

Emitent dokona wstępnej alokacji Akcji Oferowanych po zakończeniu procesu budowania Księgi Popytu, w oparciu o złożone 
deklaracje nabycia Akcji Oferowanych i rekomendację Oferującego.  

Akcje będą wstępnie alokowane wybranym inwestorom, którzy w deklaracjach określili cenę nie niższą, niż Cena Emisyjna, 

z zastrzeżeniem, że złożenie deklaracji z ceną równą lub wyższą od Ceny Emisyjnej nie gwarantuje umieszczenia inwestora na 
liście wstępnej alokacji.  

Akcje Oferowane będą alokowane w sposób uznaniowy, tzn. stopa alokacji może być różna dla poszczególnych inwestorów, jak 
również proporcja wstępnie alokowanych Akcji Serii D może być różna dla poszczególnych inwestorów.  
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Po zakończeniu procesu budowania Księgi Popytu Oferujący przekaże inwestorom informację o liczbie Akcji Oferowanych wstępnie 
alokowanych oraz wezwie ich do złożenia zapisu i dokonania wpłat.  

Ostateczny przydział w Transzy Instytucjonalnej 

Jeśli łączna liczba Akcji Oferowanych objętych zapisami w Transzy Instytucjonalnej będzie równa albo mniejsza, niż liczba Akc ji 
Oferowanych w tej transzy, Akcje Oferowane zostaną przydzielone zgodnie ze złożonymi zapisami.  

Jeśli łączna liczba Akcji Oferowanych objętych zapisami w Transzy Instytucjonalnej będzie większa, niż liczba Akcji Oferowanych 
w tej transzy, również po dokonaniu przesunięć między transzami, akcje zostaną przydzielone zgodnie z następującymi zasadami:  

a) w pierwszej kolejności Akcje Oferowane będą przydzielane inwestorom, którzy uczestniczyli w procesie budowania Księgi 

Popytu, otrzymali wezwanie do złożenia zapisu i złożyli zapis zgodnie z otrzymanym wezwaniem – przydzielona zostanie liczba 

Akcji Oferowanych wynikająca ze złożonego zapisu, nie większa jednak niż liczba Akcji Oferowanych wskazana w wezwaniu 
do złożenia zapisu; 

b) w następnej kolejności Akcje Oferowane przydzielane będą inwestorom, o których mowa w podpunkcie a) w odniesieniu 

do ewentualnie złożonych przez nich zapisów przekraczających liczbę Akcji Oferowanych określoną w wezwaniu – przydział 
zostanie dokonany zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji;  

c) w następnej kolejności Akcje Oferowane będą przydzielane pozostałym inwestorom, w tym inwestorom, o których mowa 

w podpunkcie a) w odniesieniu do ewentualnie złożonych przez nich zapisów na mniejszą liczbę akcji niż określona 
w wezwaniu – przydział zostanie dokonany zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji. 

5.2.4. Procedura zawiadamiania inwestorów o liczbie przydzielonych papierów wartościowych 

Emitent nie będzie zawiadamiał indywidualnie inwestorów o liczbie ostatecznie przydzielonych Akcji Oferowanych. Inwestorem nie 

będą wydawane potwierdzenia nabycia Akcji Oferowanych. Informację dotyczącą przydziału Akcji Oferowanych wraz z podaniem 

ewentualnej stopy redukcji Spółka przekaże do publicznej wiadomości w sposób w jaki został udostępniony Prospekt. Informację 

dotyczącą liczby przydzielonych Akcji Oferowanych każdy z inwestorów będzie mógł uzyskać w domu maklerskim, w którym 

dokonywał zapisu i w którym posiada rachunek papierów wartościowych. Rozpoczęcie obrotu przydzielonymi papierami 

wartościowymi możliwe jest od momentu ich zapisania na rachunku papierów wartościowych inwestorów. Do rozpoczęcia obrotu nie 
jest niezbędne dokonanie zawiadomienia o liczbie przydzielonych Akcji Oferowanych. 

5.2.5. Nadprzydział i opcja dodatkowego przydziału typu „greenshoe” 

Zgodnie z zawartymi w Prospekcie warunkami Oferty nie ma możliwości nadprzydziału i opcji dodatkowego przydziału typu 
„greenshoe”. 

5.3. Cena 

5.3.1. Wskazanie ceny, po której będą oferowane akcje 

Przed rozpoczęciem procesu tworzenia Księgi Popytu oraz przed rozpoczęciem zapisów w Transzy Detalicznej Emitent 

na podstawie rekomendacji Oferującego ustali cenę maksymalną za jedną Akcję Oferowaną oraz poda ją do publicznej wiadomości, 

w formie aneksu do Prospektu w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. Aneks ten będzie podany do publicznej wiadomości 
w ten sam sposób, w jaki został opublikowany Prospekt.  

Dla potrzeb budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych zostanie ustalony orientacyjny przedział cenowy, który nie 

będzie podany do publicznej wiadomości oraz który może ulec zmianie. Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje Spółka 

podejmie decyzję o wysokości Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych. Cena Emisyjna nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna i będzie 
jednakowa dla obu transz. 

Zapisy na Akcje Oferowane nie podlegają opodatkowaniu. Cena Akcji Oferowanych stanowić będzie koszt uzyskania przychodu 

w przypadku późniejszej sprzedaży Akcji Oferowanych. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych i osób prawnych ze sprzedaży 

akcji, reguluje art. 30b ust. 1 i 2 Ustawy PDOF art. 19 ust. 1 Ustawy PDOP Podatek wynosi 19% podstawy opodatkowania. 

Szczegółowe informacje na temat opodatkowania dochodów osób prawnych i osób fizycznych ze sprzedaży akcji zostały opisane 
w pkt. 4.11. Części IV niniejszego Prospektu. 

5.3.2. Zasady podania do publicznej wiadomości ceny papierów wartościowych w ofercie 

Informacja o wysokości ostatecznej Ceny Emisyjnej Akcji Serii D zostanie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem 

przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej poprzez przekazanie informacji w trybie art. w art. 54 ust . 3, 
tj. w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt. 

5.3.3. Podstawy ceny emisyjnej w przypadku ograniczenia lub cofnięcia prawa poboru 

Akcje Serii D są emitowane na podstawie Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CDRL S.A. z dnia 31 marca 2014 

roku. Zgodnie z powyższą uchwałą zostało wyłączone prawo pierwszeństwa do objęcia Akcji Oferowanych. Treść uchwały znajduje 
się w pkt 4.6 Części IV niniejszego Prospektu. 
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5.3.4. Porównanie ceny papierów wartościowych w ofercie publicznej z faktycznymi kosztami gotówkowymi 

poniesionym na nabycie papierów wartościowych przez członków organów administracyjnych, zarządzających 

lub nadzorczych albo osoby zarządzające wyższego szczebla lub osoby powiązane w transakcjach 
przeprowadzanych w ciągu ostatniego roku lub też papierów wartościowych, które mają oni prawo nabyć 

Według wiedzy Emitenta w okresie ostatniego roku członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo 

osoby zarządzające wyższego szczebla lub osoby powiązane w transakcjach przeprowadzonych w ciągu ostatniego roku nie 
nabywały akcji Emitenta po cenie istotnie odbiegającej od wartości rynkowej papierów wartościowych Emitenta. 

5.4. Plasowanie i gwarantowanie 

5.4.1. Dane na temat koordynatorów całości i poszczególnych części oferty oraz podmiotów zajmujących się 

plasowaniem w różnych krajach, w których ma miejsce oferta  

Oferującym i zarządzającym Ofertą jest: Trigon Dom Maklerski S.A., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków. 

Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej przyjmowane będą w biurze Oferującego Trigon Dom Maklerski S.A., Plac 
Unii, ul. Puławska 2, Warszawa 02-566. 

Zapisy składane przez Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane w placówkach Trigon Domu Maklerskim S.A. oraz 

placówkach Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Szczegółowy wykaz placówek, w których przyjmowane będą zapisy składane przez 

Inwestorów Indywidualnych został przedstawiony w pkt. 4 Części V Prospektu. 

Nie przewiduje się koordynatorów zajmujących się częściami Publicznej Oferty oraz podmiotów zajmujących się plasowaniem w 
innych krajach. Publiczna Oferta jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5.4.2. Dane na temat agentów ds. płatności i podmiotów świadczących usługi depozytowe 

Spółka nie przewiduje korzystania z usług agentów ds. płatności. Podmiotem świadczącym usługi depozytowe jest Krajowy Depozyt  
Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. 

5.4.3. Dane na temat podmiotów, które podjęły się gwarantowania emisji, oraz podmiotów, które podjęły się 
plasowania oferty 

Do dnia zatwierdzenia Prospektu Emitent nie zawarł umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną. Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki w ramach Uchwały Nr 3 z dnia 31 marca 2014 roku udzieliło Zarządowi pełnomocnictwa do zawarcia 
ewentualnej umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną. 

Plasowania emisji na zasadzie „dołożenia wszelkich starań” podjął się Trigon Dom Maklerski S.A.  z siedzibą w Krakowie przy 
ul. Mogilskiej 65. 

Kwota prowizji z tytułu plasowania Publicznej Oferty będzie uzależniona od ostatecznie uplasowanej wartości emisji Akcji Serii D. 
Została ona określona w przedziale 3,5% - 3,85% wartości objętych i opłaconych Akcji Serii D. 

5.4.4. Data sfinalizowania umowy o gwarantowanie emisji 

Nie dotyczy Emitenta. 

6. Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu i ustalenia dotyczące obrotu 

6.1. Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu 

Zamiarem Emitenta jest, aby inwestorzy mogli jak najwcześniej obracać nabytymi papierami wartościowymi.  

W tym celu planowane jest dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym Praw do Akcji Seri D niezwłocznie po 

spełnieniu odpowiednich przesłanek przewidzianych prawem. Natomiast rozpoczęcie notowań Akcji Serii B oraz Akcji Serii C nastąpi 

po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji Akcji Serii D. Emitent dołoży wszelkich starań, aby 

niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Serii D, na rachunkach w KDPW zostały zapisane PDA Serii D w łącznej liczbie 

odpowiadającej liczbie przydzielonych Akcji Serii D. PDA zostaną zapisane na rachunkach inwestorów. Emitent przewiduje, 
iż rozpoczęcie obrotu Prawami do Akcji Serii D nastąpi w ciągu kilkunastu dni po dokonaniu przydziału Akcji Serii D.  

Jednocześnie Emitent nie wyklucza możliwości rezygnacji z notowania PDA w przypadku wcześniejszej rejestracji podwyższenia 
kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D. 

Równolegle, niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Serii D Spółka złoży wniosek do sądu rejestrowego w sprawie rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego o emisję Akcji Serii D, a po rejestracji w KRS podwyższenia kapitału zakładowego złoży 

wniosek o rejestrację Akcji Serii D w KDPW. Akcje Serii D zostaną zapisane na rachunkach inwestorów w zamian za posiadane 
przez nich PDA Serii D. 

Harmonogram dopuszczenia Akcji do obrotu giełdowego zakłada, iż obrót Akcjami na rynku podstawowym GPW rozpocznie się 
w IV kwartale 2014 r.  
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6.2. Wskazanie rynków regulowanych lub rynków równoważnych, na których, zgodnie z wiedzą Emitenta, są 

dopuszczone do obrotu papiery wartościowe tej samej klasy, co papiery wartościowe oferowane lub dopuszczane 
do obrotu 

Akcje Emitenta nie są dopuszczone do obrotu na żadnym rynku regulowanym lub równoważnym. 

6.3. Szczegółowe informacje na temat subskrypcji lub plasowania o charakterze prywatnym papierów wartościowych tej 

samej klasy 

Żadne inne papiery wartościowe tej samej klasy, co Akcje Emitenta objęte Prospektem nie są przedmiotem subskrypcji lub 
plasowania o charakterze prywatnym lub publicznym. 

6.4. Dane pośredników w obrocie na rynku wtórnym 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie zawarł umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta dla Akcji dopuszczonych do 
obrotu na rynku regulowanym. 

Umowa o pełnienie funkcji animatora Emitenta zostanie zawarta do dnia dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym. 

Informacja o zawarciu umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta wraz ze wskazaniem istotnych cech umowy zostanie podana 

do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizacyjnego w trybie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. W przypadku, 

gdy w ocenie Emitenta zmiana warunków umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta, termin jej zawarcia lub jej niezawarcie 

mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na ocenę oferowanych Akcji, informacja o tym zostanie udostępniona do publicznej 
wiadomości w formie aneksu do Prospektu zgodnie z art. 51 Ustawy Ofercie Publicznej. 

6.5. Działania stabilizacyjne 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie przewiduje podjęcia działań zamierzających do stabilizacji kursu akcji. Emitent nie 

wyklucza jednak podpisania takiej umowy z Trigon Domem Maklerskim S.A. Oferujący nie zamierza podejmować działań mających 

na celu stabilizację kursu akcji Emitenta bez zawarcia stosownej umowy z Emitentem. W przypadku zawarcia takiej umowy po dniu 

zatwierdzenia Prospektu Emitent niezwłocznie przekaże do publicznej wiadomości informacje o jej zawarciu i warunkach jej 
wykonania w trybie aneksu do Prospektu, zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

7. Informacje na temat właścicieli papierów wartościowych objętych sprzedażą 

Przedmiotem Oferty Publicznej nie jest sprzedaż akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy – wszystkie Akcje Serii D są akcjami 
nowej emisji. 

7.1. Dane na temat oferujących papierów wartościowych do sprzedaży 

Na podstawie Prospektu oferowane do objęcia w Ofercie Publicznej są jedynie Akcje Serii D nowej emisji. Żadne istniejące akcje 

Emitenta, które są własnością dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta, nie są oferowane do sprzedaży w Ofercie Publicznej 
objętej Prospektem. 

7.2. Umowy typu lock-up 

Aktualni większościowi akcjonariusze Emitenta – Pan Marek Dworczak – Prezes Zarządu Emitenta, Tomasz Przybyła – Wiceprezes 

Zarządu Emitenta oraz Forsmart Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr zawarli umowy zobowiązujące ich do niezbywania (umowa lock-up) 
Akcji Serii A oraz Serii B Emitenta w okresie jednego roku od dnia rozpoczęcia notowania Akcji na rynku regulowanym GPW. 

8. Koszty emisji lub oferty 

Emitent szacuje, że całkowite koszty związane z Ofertą ukształtują się na poziomie około 850 tys. zł i będą obejmować następujące 
koszty: 

 sporządzenie Prospektu, 

 przygotowanie i przeprowadzenie Oferty (w tym prowizja za plasowanie) 

 promocję Oferty 

 koszty pozostałe w tym opłaty na rzecz GPW i KDPW. 

Ostateczna wielkość kosztów Oferty zależeć będzie od uzyskanej wyceny Spółki.  

Szczegółowe informacje na temat rzeczywistych kosztów Oferty zostaną przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości 
w formie raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 
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9. Rozwodnienie 

9.1. Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 2 527 272,00 zł i dzieli się na 5 054 544 akcji, w tym: 

 3 004 484 Akcji imiennych Serii A, uprzywilejowanych co do głosu, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, 

 1 999 516 Akcji na okaziciela Serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, 

 50 544 Akcji na okaziciela Serii C, o wartości nominalnej 0,50 zł każda. 

 

Panowie Marek Dworczak oraz Tomasz Przybyła posiadają po 50% w kapitale oraz głosach na zgromadzeniu udziałowców spółki 

prawa cypryjskiego Forsmart Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr i są jej wyłącznymi udziałowcami  

Spółka prawa cypryjskiego Forsmart Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr, (na dzień zatwierdzenia Prospektu) posiada 506.654 akcji 

imiennych Emitenta, uprzywilejowanych co do głosu, serii A po 0,50 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 253.327,00 zł oraz 

1.999.516 akcji na okaziciela serii B Emitenta, po 0,50 zł każda akcja o łącznej wartości 999.758,00 zł, stanowiących łącznie 49,58% 

akcji Emitenta i dających prawo do wykonywania 37,50 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 

 

Panowie Marek Dworczak oraz Tomasz Przybyła, bezpośrednio oraz za pośrednictwem należącej do nich spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością prawa cypryjskiego, mają znaczący wpływ na decyzje Walnego Zgromadzenia oraz realizację strategii rozwoju 

Emitenta. Po przeprowadzeniu Oferty Publicznej, w przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich Akcji Oferowanych, 

dotychczasowi znaczący akcjonariusze, tj. Panowie Marek Dworczak oraz Tomasz Przybyła, bezpośrednio oraz za pośrednictwem 

należącej do nich spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego posiadać będą łącznie 82,65% Akcji uprawniających 

ich łącznie do 88,65% głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

 

Zgodnie z art. 87 ust. 4 Ustawy o Ofercie, w stosunku do Pana Marka Dworczaka i Pana Tomasza Przybyły, a także spółki prawa 

cypryjskiego Forsmart Ltd, w której Panowie Marek Dworczak i Tomasz Przybyła są wyłącznymi udziałowcami, domniemywa się 

ustne porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, tzn. porozumienie dotyczące nabywania przez te 

podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, 

chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków. 

 

Żaden akcjonariusz nie posiada samodzielnie akcji dających prawo do ponad 50% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.  

Jednak istnienie domniemania ustnego porozumienia co do zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariuszy 

Marka Dworczaka, Tomasza Przybyłę oraz spółkę Forsmart Ltd oznacza posiadanie przez nie większości głosów w organach 
Emitenta. Tym samym Emitent jest podmiotem posiadanym przez to porozumienie. 

 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu akcjonariat Spółki przedstawia się następująco: 

Tabela: Struktura akcjonariatu Spółki na dzień zatwierdzenia Prospektu 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Liczba głosów 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

Marek Dworzak 1 248 915 24,71% 2 497 830 31,09% 

Tomasz Przybyła 1 248 915 24,71% 2 497 830 31,09% 

Forsmart LTD 2 506 170 49,58% 3 012 824 37,50% 

Pozostali akcjonariusze z udziałem poniżej 5% 50 544 1,00 % 25 272* 0,32% 

Razem 5 054 544 100,00% 8 033 756 100,00% 

*25 272 Akcji serii C Emitenta to akcje własne Emitenta, z których nie przysługuje prawo głosu na podstawie art. 364 § 2 KSH 

Źródło: Emitent 

 

Po przeprowadzeniu Oferty Akcji Serii D, przy założeniu, że wszystkie Akcje Serii D zostaną objęte przez nowych akcjonariuszy , 
struktura akcjonariatu będzie przedstawiać się następująco: 
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Tabela: Struktura akcjonariatu Spółki po przeprowadzeniu Oferty Akcji Serii D 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Liczba głosów 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

Marek Dworzak 1 248 915 20,63% 2 497 830 27,65% 

Tomasz Przybyła 1 248 915 20,63% 2 497 830 27,65% 

Forsmart LTD 2 506 170 41,39% 3 012 824 33,35% 

Pozostali akcjonariusze z udziałem poniżej 5% 50 544 0,83% 25 272* 0,28% 

Akcjonariusze Akcji Serii D 1 000 000 16,52% 1 000 000 11,07% 

Razem 6 054 544 100,00% 9 033 756 100,00% 

Źródło: Emitent 

*25 272 Akcji serii C Emitenta to akcje własne Emitenta, z których nie przysługuje prawo głosu na podstawie art. 364 § 2 KSH 

9.2. Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą w przypadku, gdy 
dotychczasowi akcjonariusze nie obejmą skierowanej do nich oferty 

Nie dotyczy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, 

działając w interesie Spółki, wyłączyło, Uchwałą nr 3 z dnia 31 marca 2014 roku, w całości prawo poboru Akcji serii D przysługujące 
dotychczasowym akcjonariuszom Emitenta. 

10. Informacje dodatkowe 

10.1. Opis zakresu działań doradców związanych z emisją 

Oferujący 

Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie pełniący rolę Oferującego jest podmiotem odpowiedzialnym za czynności 

o charakterze doradczym mające na celu przeprowadzenie publicznej oferty Akcji Oferowanych oraz wprowadzenie Akcji Serii B, 
Akcji Serii C, Akcji Serii D oraz PDA do obrotu na rynku regulowanym, w szczególności polegającego na: 

- przygotowaniu określonych części Prospektu (w zakresie wskazanym w pkt. 1 Części III Rejestrowej), 

- przygotowaniu i przeprowadzeniu Publicznej Oferty, 

- przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu dopuszczenia Akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym GPW. 

 

Doradca Finansowy  

Trigon Investment Banking Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie pełniący rolę Doradcy Finansowego jest podmiotem 

odpowiedzialnym za czynności o charakterze doradczym mające na celu przeprowadzenie publicznej oferty Akcji Oferowanych oraz 

wprowadzenie Akcji Serii B, Akcji Serii C, Akcji Serii D oraz PDA do obrotu na rynku regulowanym, w szczególności polegającego 
na: 

- przygotowaniu określonych części Prospektu (w zakresie wskazanym w pkt. 1 Części III Rejestrowej), 

- przygotowaniu i przeprowadzeniu Publicznej Oferty, 

- przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu dopuszczenia Akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym GPW. 

 

Doradca Prawny 

Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni z siedzibą w Poznaniu świadcząca na rzecz Emitenta usługi doradztwa 

prawnego przy przeprowadzeniu Oferty oraz przy wprowadzaniu Akcji Serii B, Akcji Serii C, Akcji Serii D oraz PDA do obrotu na 
rynku regulowanym, obejmujące: 

- przygotowaniu określonych części Prospektu emisyjnego (w zakresie wskazanym w pkt. 1 Części III Rejestrowej), 

- przygotowywanie uchwał organów korporacyjnych Emitenta związanych z Ofertą, 

- bieżące doradztwo prawne związane z Ofertą oraz dopuszczeniem Akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym GPW. 

 

Biegły Rewident 

ECA Seredyński i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Krakowie jest podmiotem, który przeprowadził badanie historycznych 
skonsolidowanych informacji finansowych za lata 2011-2013, sporządzonych na potrzeby Prospektu. 
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10.2. Wskazanie innych informacji, które zostały zbadane lub przejrzane przez uprawnionych biegłych rewidentów oraz w 
odniesieniu do których sporządzili oni raport 

Nie były sporządzane dodatkowe informacje, które były zbadane lub przejrzane przez uprawnionych biegłych rewidentów. W Części 

IV Prospektu nie zostały zamieszczone żadne dodatkowe informacje, które były zbadane lub przejrzane przez uprawnionych 
biegłych rewidentów. 

10.3. Dane ekspertów 

W Części IV Prospektu nie zamieszczono oświadczeń lub raportów ekspertów. 

10.4. Informacje publikowane przez osoby trzecie 

W celu sporządzenia Części IV Prospektu nie wykorzystywano informacji uzyskanych od osób trzecich. W Części IV Prospektu nie 
zostały zamieszczone informacje pochodzące od osób trzecich. 
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V – ZAŁĄCZNIKI 

1. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
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2. Statut Spółki 

 
TEKST JEDNOLITY 

STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ 
I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Firma Spółki brzmi: CDRL Spółka Akcyjna.------------------------------------ 
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: CDRL S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.---------------------------------- 

§ 2 

Siedzibą Spółki jest miejscowość Pianowo (gmina Kościan).---------------------- 

§ 3 

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia CDRL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, na podstawie 
przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami). ----------------- 

2. Założycielami Spółki są: Marek Czesław Dworczak, Tomasz Przybyła oraz Forsmart Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr.--------------- 

§ 4 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. ----------------------------------------------- 

§ 5 

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może również działać poza granicami kraju.----------------------- 

§ 6 

Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa poza siedzibą Spółki, a także uczestniczyć w innych podmiotach z 
zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. ---------------------------------- 

 

II. Przedmiot działalności Spółki. 

§ 7 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: ----------------------------------------------- 
a) 14.1. Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich.----------------- 
b) 14.3. Produkcja odzieży dzianej.------------------------------------------------------ 
c) 15.2. Produkcja obuwia.--------------------------------------------------------------- 
d) 46.1. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie.---------------------------------- 
e) 46.4. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego.---------------------------- 
f) 47.1. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.-- 
g) 47.5. Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.----------------------------------- 
h) 47.6. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.----------------- 
i) 47.7. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.-------------------------------------------- 
j) 52.1. Magazynowanie i przechowywanie towarów.------------------------------ 
k) 70.1. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych.------------------------------------- 
l) 70.2. Doradztwo związane z zarządzaniem.----------------------------------------- 
m) 74.1. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.------------------ 
n) 74.9. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.---------------------------------------- 
o) 82.1. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą.-------------------------------------- 
2. Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja lub zezwolenie właściwego organu, uzależnione jest od 

ich uzyskania przez Spółkę. ----------------------------------------------------------------------------------- 

III. Kapitał zakładowy i akcje. 

§ 8 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.027.272,00 zł (słownie: trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy dwieście 
siedemdziesiąt dwa złote).---- 

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:-------------------------------------------- 
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a) 3.004.484 (słownie: trzy miliony cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery) akcji imiennych, uprzywilejowanych co 
do głosu, serii A o numerach 0000001 do 3004484, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda 
akcja;------------------------------------  

b) 1.999.516 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset szesnaście) akcji na 
okaziciela, serii B o numerach od 0000001 do 1999516, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) 
każda akcja; ----------------------------------------------- 

c) 50.544 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści cztery) akcji na okaziciela, serii C o numerach od 00001 do 
50544, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja; ------------ 

d) nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela, serii D o numerach od 0000001 do 1000000, o 
wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja. ----------------------------------- 

3. Akcje serii A i akcje serii B zostały wydane w zamian za udziały w spółce przekształcanej CDRL Sp. z o.o. i pokryte majątkiem 
przekształcanej spółki.- 

4. Kapitał zakładowy spółki został pokryty w całości, przed zarejestrowaniem. - 
5. Akcje mogą być obejmowane za gotówkę lub wkłady niepieniężne.---------- 
6. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podniesienie ich wartości nominalnej, na 

zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------- 
7. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić z wykorzystaniem kapitału zapasowego lub rezerwowego. ---------------------- 
8. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -------- 

§ 9 

Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.  

§ 10 

1. Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są 
całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. ------------------------ 

2. W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom Walne Zgromadzenie upoważnione jest do 
określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień 
dywidendy). --------------------------------------------------------- 

3. Zarząd upoważniony jest, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w drodze uchwały podjętej bezwzględną 
większością głosów, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, z 
zachowaniem warunków przewidzianych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------------------------------- 

§ 11 

1. Akcje mogą być umarzane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez 
zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), z zachowaniem warunków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. ----- 

2. Akcje mogą zostać umorzone bez zgody akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia jeżeli wszczęta została 
egzekucja z akcji. ------------- 

3. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję 
aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do 
podziału między akcjonariuszy.---------------------------------- 

4. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji celów określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek 
handlowych.-------------- 

IV. Organy Spółki 

§ 12 

Organami Spółki są: ----------------------------------------------------------------------- 

a) Walne Zgromadzenie, ------------------------------------------------------------------ 
b) Rada Nadzorcza,------------------------------------------------------------------------ 
c) Zarząd.------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Walne Zgromadzenie 

§ 13 

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu.------------------ 
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§ 14 

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne albo nadzwyczajne. 
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.------------------------ 
3. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przed upływem piątego miesiąca od 

zakończenia roku obrotowego albo zwoła je na dzień niemieszczący się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku 
obrotowego, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej.------------------------- 

4. Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 3 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a 
drugie przez Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które 
zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał 
zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień 
późniejszy, winno się odbyć tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia określony przez organ, który je 
zwołał, zawiera punkty nieobjęte porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------- 

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd: ---------------------------- 
a) z własnej inicjatywy, --------------------------------------------------------------- 
b) na żądanie Rady Nadzorczej lub ------------------------------------------------- 
c) na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. ---------- 

6. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad należy złożyć 
Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno być uzasadnione lub zawierać projekt uchwały dotyczącej 
proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 
dwóch tygodni, od dnia przedstawienia mu żądania. ---------------------------- 

7. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.------------------------- 
8. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów na Walnym 

Zgromadzeniu mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego 
zgromadzenia.---------------------------------------------- 

§ 15 

1. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapi tału 
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie 
powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter 
spółki publicznej nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno 
zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone 
w postaci elektronicznej.--------------------------------------------- 

2. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku, gdy Spółka będzie miała 
charakter spółki publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, 
ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w 
sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.----------------------------------- 

§ 16 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na zgromadzeniu 
reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.--------------- 

2. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia, w tym zgody i zatwierdzenia podejmowane są bezwzględną większością obecnych 
głosów, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej.---------------------------------------------- 

3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, za wyjątkiem akcji serii A o numerach 0000001 do 
3004484, które są uprzywilejowane co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów.------------ 

4. Poza innymi sprawami wymienionymi w obowiązujących przepisach prawa uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: ---------- 
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej sprawozdania finansowego z ubiegły 

rok obrotowy,  
2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, ----------- 
3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, --------------------------------------- 
4) określenie dnia dywidendy, --------------------------------------------------- 
5) zmiana Statutu,------------------------------------------------------------------- 
6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,--------------------- 
7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego 

prawa rzeczowego,  
8) umorzenie akcji, ----------------------------------------------------------------- 
9) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,----- 
10) emisja warrantów subskrypcyjnych,--------------------------------------  
11) tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych------  
12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia. ------------------------------------ 
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5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym albo ich 
obciążenia w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.-------------------------- 

6. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. Zmiana ta wymaga uchwały Walnego 
Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału 
zakładowego. -------------------------------------------- 

§ 17 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes 
Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. ------------------------------------------------------------ 

2. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie określa Regulamin Walnego 
Zgromadzenia.------------ 

3. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany 
Regulaminu, dokonane zmiany wchodzą w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.----------------- 

Rada Nadzorcza 

§ 18 

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 7 (siedmiu), a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej od 
5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.----  

2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo, w granicach określonych w ustępie 1, Walne Zgromadzenie.--------------- 
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej wspólnej kadencji.-------------------------------------------------------- 
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 

finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady. --------------------------------- 
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.----------------- 
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie.--------------------------------------------- 
7. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką, akcjonariuszami, pracownikami lub innymi 

podmiotami pozostającymi w istotnym powiązaniu ze Spółką, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka 
do podejmowania bezstronnych decyzji. ----------------------------------------------------------------------------------- 

8. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi pisemną informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem 
dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (słownie: pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich 
okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy. ----------------------- 

§ 19 

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących oraz 
Sekretarza Rady. Wiceprzewodniczący Rady może pełnić jednocześnie funkcję Sekretarza Rady.---------------------------------------- 

2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia 
funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.----------------------------------------- 

§ 20 

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej albo, w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, przez Wiceprzewodniczącego lub 
Sekretarza Rady Nadzorczej. Uprawniony, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z 
własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, 
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. ---- 

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej trzy razy w roku obrotowym.------------------------------------------------------- 
3. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej  na 

wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę.- 
4. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub 

inny Członek Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------------------------------- 

§ 21 

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za 
pośrednictwem innego członka Rady, z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.----------------------------- 

2. Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie 
pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady 
Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna 
zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. ---------------------------------------------------------- 
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3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są 
obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.--------------------------------------------------------------------- 

4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają 
zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.-----------------------  

5. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konf likcie 
interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której 
zaistniał konflikt interesów. ---------------------------------- 

6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.--------------------------- 
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. W razie 

równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-------------------------------  
8. Powołanie lub odwołanie członków Zarządu wymaga bezwzględnej większości głosów Rady Nadzorczej.------------------------------ 

§ 22 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.------------- 
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:------------------------------------------- 

a. ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także 
wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego 
pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,  

b. rozpatrywanie i opiniowanie istotnych spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,----------------------- 
c. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,------- 
d. ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia,---------  
e. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie 

członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków 
Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,---------- 

f. zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) przedłożonych przez Zarząd,-------------------------------------------------  
g. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy,-------------- 
h. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,--------------------------------------  
i. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,-------------------------------------  
j. wybór oraz zmiana biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki,----------------------------------------------------  
k. wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków 

Zarządu,--------------- 
l. udzielenie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Zarząd nieruchomości lub udziału w nieruchomości.------------------------- 
m. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym z członkiem Rady Nadzorczej albo 

Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych 
w ramach prowadzonej działalności z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. --- 

3. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowe zasady organizacji i tryb działania Rady.------------------------- 
Zarząd Spółki 

§ 23 

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej ) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Zarząd 
jest powoływany na okres pięcioletniej wspólnej kadencji.-------------------------------------------------------  

2. W składzie Zarządu rozróżnia się funkcje Prezesa, Wiceprezesów oraz Członków Zarządu.-------------------------------------------------  
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 

ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.------------------------------ 
4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.--------------------------------------------- 

§ 24 

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 niniejszego paragrafu, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych 
przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek Członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej. ----------------------- 

2. Jeżeli Zarząd spółki jest wieloosobowy, uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu 
w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że 
wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w  zdaniu 
poprzedzającym, może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków 
Zarządu.----------------- 

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z tym że w razie równości głosów decyduje głos Prezesa 
Zarządu.--------------------------- 

4. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania 
oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt 
interesów.----------------------- 
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§ 25 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.------------------------------------------------------------------ 
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, zgodnie 

z postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz przepisami prawa.------------------------------------------------------ 
3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do wyłącznej kompetencji Walnego 

Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. --------------------------------- 
4. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym 

przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. --------------------------------------------- 

§ 26 

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu 
samodzielnie. -------- 

V. Rachunkowość Spółki.  

§ 27 

1. Spółka tworzy następujące kapitały: ------------------------------------------------ 

- kapitał zakładowy,------------------------------------------------------------------- 
- kapitał zapasowy, ------------------------------------------------------------------- 
- kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat, wydatków lub na poszczególne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla 

akcjonariuszy lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.------------------------  

2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:--------------  

a) kapitał zapasowy,--------------------------------------------------------------------  

b) kapitał rezerwowy,------------------------------------------------------------------- 

c) dywidendę dla akcjonariuszy,------------------------------------------------------  

d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.------------------------  

§ 28 

Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie 

Nadzorczej po zbadaniu sprawozdań przez biegłych rewidentów, nie później niż przed upływem piątego miesiąca od dnia 
zakończenia roku obrotowego.-------------------------------------- 

§ 29 

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy upływa z dniem trzydziestego pierwszego 
grudnia roku dwa tysiące jedenastego roku (31.12.2011 r.). -------------------------------------------------------- 

 

VI. Rozwiązanie i likwidacja Spółki. 

§ 30 

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia: 
“w likwidacji”.----- 

2. W razie likwidacji Spółki jej likwidatorami są członkowie dotychczasowego Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi 
inaczej.---------------------  

VII. Postanowienia końcowe. 

§ 31 

1. Jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza w 
„Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. -------------------------------------------------------------------- 

2. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących 
aktów prawnych.---- 
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3. Definicje i objaśnienia skrótów 

 
Definicje i skróty zastosowanie w Prospekcie: 
 

Akcje  Akcje Emitenta 

Akcje Serii A  3.004.484 akcji imiennych serii A Emitenta, uprzywilejowanych co do głosu, o wartości nominalnej 
0,50 zł każda akcja 

Akcje Serii B 1.999.516 akcji na okaziciela serii B Emitenta, o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja 

Akcje Serii C 50.544 akcji na okaziciela serii C Emitenta, o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja, 

Akcje Serii D, Akcje 
Oferowane 

Do 1.000.000 akcji na okaziciela Serii D Emitenta o wartości nominalnej 0,50 zł każda, 
oferowanych w ramach Oferty na podstawie niniejszego Prospektu 

Catalyst, rynek Catalyst System obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi prowadzony przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A. zwany dalej „BondSpot”, na 
organizowanych przez te podmioty rynkach. 

Cena Emisyjna Cena emisyjna Akcji Serii D 

Cena Maksymalna Cena za jedną Akcję podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu przez 
Emitenta przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych, w rozumieniu 
art. 54 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej 

CZK Jednostka monetarna Czech, korona czeska 

Dzień zatwierdzenia 
Prospektu 

Dzień zatwierdzenia Prospektu przez KNF 

Doradca Prawny Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy z siedzibą w Poznaniu, przy ul Mickiewicza 28, 60-836 
Poznań 

Dyrektywa Prospektowa Dyrektywa 2003/71/WE z dnia 4 listopada 2003 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i 
publikacji takich prospektów oraz rozpowszechniania reklam (Dziennik Urzędowy L 345 z 31 
grudnia 2003 r. z późn. zm.) 

Emitent, Spółka, CDRL  CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, 64-000 Kościan 

EUR, euro  Prawny środek płatniczy obowiązujący w krajach Europejskiej Unii Walutowej  

GPW, Giełda  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie 

Grupa, Grupa Kapitałowa, 
Grupa Kapitałowa CDRL 

Grupa Kapitałowa Emitenta którą tworzy Emitent i spółki: Coccodrillo Concepts Sp. z o.o. z 
siedzibą w Pianowie, Smart Investment Group Sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie, Drussis Sp. z o.o. 
z siedzibą w Pianowie, MT Power Sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie, Glob Kiddy Sp. z o.o. z 
siedzibą w Pianowie, Vivo Kids Sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie, CDRL Trade s.r.o. z siedzibą w 
Havirov – Podlesi, Czechy, oraz Coccodrillo Kids’ Fashion s.r.l. z siedzibą w Bukareszcie, 
Rumunia. 

KDPW  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie 

KNF  Komisja Nadzoru Finansowego 

Kodeks Spółek 
Handlowych, KSH  

Ustawa z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) 

Komunikat Aktualizujący Komunikat aktualizujący do Prospektu, o którym mowa w art. 52 Ustawy o Ofercie Publicznej 

KRS  Krajowy Rejestr Sądowy 

Księga Popytu Lista Inwestorów Instytucjonalnych, którzy złożyli ważne deklaracje nabycia Akcji Oferowanych 
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w Transzy Instytucjonalnej, zawierająca liczbę Akcji Oferowanych, którą są zainteresowani nabyć, 
oraz proponowaną cenę 

MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 

MSSF Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 

Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r. poz. 749 
z późn. zm.) 

Oferta, Oferta Publiczna Publiczna oferta Akcji Serii D na podstawie niniejszego Prospektu 

Oferujący  Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie  

PDA, Prawo do Akcji, Prawo  
do Akcji Serii D  

Papier wartościowy w rozumieniu art. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,  
z którego wynika prawo do otrzymania Akcji Serii D  

PKD  Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. 2007 nr 251 poz. 1885 
z późn. zm.)  

PLN, zł, złoty  Jednostka monetarna Rzeczpospolitej Polskiej;  

POK Punkt obsługi klienta 

PSR  Polskie Standardy Rachunkowości;  

Prospekt, Prospekt 
Emisyjny  

Niniejszy prospekt emisyjny Spółki, stanowiący prospekt w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej 
oraz Rozporządzenia 809/2004  

Regulamin Giełdy, 
Regulamin GPW  

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 stycznia 2006 r. z późn. 
zm. 

Regulamin ASO Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, wraz z załącznikami, w brzmieniu przyjętym Uchwałą 
Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r., z późn. zm. 

RON Jednostka monetarna Rumunii, lej rumuński 

Rozporządzenie 809/2004, 
Rozporządzenie o 
prospekcie emisyjnym 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. stanowiące przepis 
wykonawczy do Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji 
zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich 
prospektów oraz rozpowszechniania reklam (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 149/1 z dnia 30.04.2004 
z późn. zm.) 

Rozporządzenie o Rynkach i 
Emitentach 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków, 
jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych 
dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz. U. Nr 84 poz. 547) 

Rozporządzenie Rady w 
Sprawie Koncentracji 

Rozporządzenie Rady (WE) NR 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) 
(Dz.U.UE.L. 2004.24.1) 

Rozporządzenie w Sprawie 
Stabilizacji 

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2273/2003 z 22 grudnia 2003 r. wykonujące dyrektywę 
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i 
stabilizacji instrumentów finansowych (z późn zm.) 

Shop in shop Sklep w sklepie. Model sprzedaży polegający na zamieszczeniu wydzielonego stoiska na terenie 
innego sklepu. Przykładem takiego sklepu w Polsce jest sieć sklepów pod marką Peek & 
Cloppenburg. 

Statut, Statut Spółki, Statut 
Emitenta  

Statut spółki CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, 64-000 Kościan 

Social Media Media społecznościowe; określenie odnosi się do ogólnie pojętego korzystania z internetowych i 
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mobilnych technologii, by przekształcić komunikację w interaktywny dialog 

Szczegółowe Zasady 
Działania KDPW 

Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (tj. w brzmieniu 
określonym w załączniku nr 1 do uchwały nr 1128/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych S.A. z dnia 15 grudnia 2011r. z późn. zm.) 

Szczegółowe Zasady Obrotu 
Giełdowego w Systemie 
UTP 

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w Systemie UTP uchwalone Uchwałą Nr 1038/2012 
Zarządu Giełdy z dnia 17 października 2012 r. z późn. zm. 

Transza Detaliczna Akcje Serii D oferowane Inwestorom nie będącym Inwestorami Instytucjonalnymi 

Transza Instytucjonalna Akcje Serii D oferowane Inwestorom będącym inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 2 
ust 1 E dyrektywy Prospektowej 

Ustawa o Biegłych 
Rewidentach  

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych 
do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. nr 77 poz. 649 
z późn. zm.) 

Ustawa o Obrocie, Ustawa o 
Obrocie Instrumentami 
Finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 
r. poz. 94 z późn. zm.) 

Ustawa o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów  

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 
z późn. zm.) 

Ustawa o Ofercie Publicznej Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. 
U. z 26 listopada 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku 
Dochodowym od Osób 
Fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity – Dz. U. 
z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku 
Dochodowym od Osób 
Prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity – Dz. U. 
z 2011 r. nr 74 poz. 397 z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku od 
Czynności 
Cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity – Dz. U. 
z 2010r. nr 101 poz. 649 z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku od 
Spadków i Darowizn  

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity.: Dz. U. z 2009 r. 
nr 93, poz. 768 z późn. zm.) 

Ustawa o Rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 
z późn.zm.) 

Ustawa Prawo Dewizowe, 
Prawo Dewizowe 

Ustawa z dnia z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (tj. Dz. U. z 2012 r. Nr 141 poz. 826 z późn 
zm.) 

Ustawa – Prawo Własności 
Przemysłowej 

ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności 
przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) 

Zasady Dobrych Praktyk  Zasady określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”, przyjętych na podstawie 
(Załącznik do Uchwały Nr 19/1307 /2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r. z późn. zm.) 
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4. Lista Punktów Obsługi Klienta firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane w Transzy 
Inwestorów Indywidualnych 

 

Trigon Dom Maklerski S.A. 

Lp. Nazwa 
Adres 

Miasto Kod pocztowy Ulica 

1 Biuro Obsługi Klienta Częstochowa Częstochowa 42-200 Al. NMP 28 

2 Biuro Obsługi Klienta Kielce Kielce 25-323 Al. Solidarności 15A 

3 Biuro Obsługi Klienta Kraków Kraków 31-545 ul. Mogilska 65 

4 Biuro Obsługi Klienta Warszawa Warszawa 02-566 Plac Unii, Budynek B, ul. Puławska 2 

 

Dom Maklerski BZ WBK S.A. 

Lista Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.  

L.p. Miasto Kod Pocztowy Ulica 

1 Białystok 15-042 ul. Pałacowa 1a 

2 Bolesławiec 59-700 ul. Sądowa 6 

3 Bydgoszcz 85-021 ul. Gdańska 128 

4 Chorzów  41-500 ul. Katowicka 72 

5 Gdynia 81-366 ul. 10 lutego 11      

6 Głogów 67-200 ul. Obrońców Pokoju 12 

7 Gniezno 62-200 ul. Sienkiewicza 17      

8 Gorzów Wlkp. 66-400 ul. Sikorskiego 24 

9 Jelenia Góra 58-500 ul. Jasna 14 

10 Kalisz 62-800 ul. Parczewskiego 9A   

11 Katowice 40-174 ul. Katowicka 61 

12 Kępno 63-600 ul. Kościuszki 6      

13 Kielce  25-950 ul. Wspólna 2 

14 Konin 62-510 ul. Energetyka 6a     

15 Kraków 31-133 ul. Karmelicka 9 

16 Legnica 59-220 ul. Gwarna 4A      

17 Leszno 64-100 ul. Słowiańska 33      

18 Lubin 59-300 ul. Odrodzenia 5 

19 Łódź 90-368 Al. Piłsudskiego 3  

20 Nowy Tomyśl 64-300 ul. Poznańska 13      

21 Opole 45-057 ul. Ozimska 6 

22 Ostrów Wlkp. 63-400 Pl. Bankowy 1      

23 Piła 64-920 ul. Sikorskiego 81      

24 Płock 09-402 ul. Kolegialna 22    

25 Poznań I 60-967 Pl. Wolności 15  

26 Poznań  61-894 Pl. Andersa 5 

27 Sopot 81-752 ul. Chopina 6 

28 Szczecin 70-530 ul. Matejki 22 

29 Toruń 87-100 ul. Krasińskiego 2      

30 Wałbrzych 58-300 ul. Chrobrego 7 

31 Warszawa 00-030 plac Powstańców Warszawy 2      

32 Warszawa 01-949 ul. Kasprowicza 119A  

33 Wrocław 50-950 ul. Rynek 9/11 

34 Wrocław 50-950 Pl. Kościuszki 7/8      

35 Zgorzelec 59-900 ul. Wolności 11 

36 Zielona Góra 65-950 ul. Bankowa 5      

37 Departament Wealth Management 

  
   Lista Placówek Agenta Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. 

L.p. Miasto Kod Pocztowy Ulica 

1 Białogard 78-200 ul. 1 Maja 7a 

2 Białystok 15-097 ul. M.Skłodowskiej - Curie 2 

3 Bielsko-Biała 43-300 ul. Partyzantów 22 
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4 Bogatynia 59-920 ul. Daszyńskiego 4abc 

5 Bolesławiec 59-700 ul. Bankowa 12 

6 Brzeg 49-300 ul. Powstańców Śląskich 6 

7 Brzeg Dolny 56-120 ul. 1 Maja 10a 

8 Bydgoszcz 85-231 ul. Królowej Jadwigi 18 

9 Bytom 41-902 ul. Dworcowa 4 

10 Chełm 22-100 ul. Lubelska 73 

11 Chodzież 64-800 ul. Ks.Prymasa St. Wyszyńskiego 4 

12 Chojnów 59-225 ul. Dąbrowskiego 12 

13 Ciechanów 06-400 ul. Pułtuska 4/6 

14 Częstochowa 42-202 al. Najświętszej Marii Panny 37 

15 Częstochowa 42-217 al. Wolności 8 

16 Dąbrowa Górnicza 41-300 ul. Jana III Sobieskiego 1 

17 Dzierżoniów 58-200 ul. Mickiewicza 4 

18 Gdańsk 80-958 ul. 3 Maja 3 

19 Gdańsk 80-890 ul. Heweliusza 21 

20 Gdynia 81-363 ul. Starowiejska 25 

21 Głogów 67-200 ul. Obrońców Pokoju 12 

22 Gorzów Wielkopolski 66-414 ul. Kombatantów 2 

23 Gorzów Wielkopolski 66-400 ul. Gen.Wł Sikorskiego 24 

24 Gostyń 63-800 ul. Bojanowskiego 22 

25 Grodzisk Wielkopolski 62-065 ul. 3 Maja 8 

26 Grudziądz 86-300 al. 23 Stycznia 42 

27 Gryfice 72-300 ul. Niepodległości 42 

28 Jarocin 63-200 ul. Kilińskiego 2a 

29 Jelenia Góra 58-500 pl. Niepodległości 4 

30 Kalisz 62-800 ul. Parczewskiego 9a 

31 Kamienna Góra 58-400 ul. Parkowa 1 

32 Katowice 40-036 ul. Wita Stwosza 2 

33 Kłodzko 57-300 ul. Kościuszki 7 

34 Koło 62-600 ul. Zielona 2 

35 Kostrzyn n/Odrą 66-470 ul. Sikorskiego 10 

36 Koszalin 75-800 ul. 1 Maja 12 

37 Kościan 64-000 al. Kościuszki 2 

38 Kraków 31-133 ul. Karmelicka 9 

39 Kraków 30-611 ul. Halszki 1a 

40 Krosno Odrzańskie 66-600 ul. Poznańska 21 

41 Krotoszyn 63-700 ul. Sienkiewicza 12a 

42 Legnica 59-220 ul. Gwarna 4a 

43 Lublin 20-002 ul. Krakowskie Przedmieście 56 

44 Luboń 62-030 ul. Kościuszki 57/59 

45 Lubsko 68-300 ul. XX-Lecia 10 

46 Łódź 90-114 ul. Sienkiewicza 24 

47 Międzyrzecz 66-300 Os. Centrum 4 

48 Nowa Ruda 57-400 ul. Armii Krajowej 4 

49 Nowa Sól 67-100 ul. Moniuszki 9 

50 Nowy Tomyśl 64-300 ul. Poznańska 13 

51 Oborniki Śląskie 55-120 ul. Dworcowa 33 

52 Oleśnica 56-400 Rynek-Ratusz 

53 Olsztyn 10-449 ul. Piłsudskiego 44a 

54 Opole 45-057 ul. Ozimska 6 

55 Ostrzeszów 63-500 ul. Zamkowa 20 

56 Polkowice 59-100 Rynek 13/14 

57 Poznań 60-301 ul. Jugosłowiańska 10 

58 Poznań 61-895 ul. Powstańców Wlkp.16 

59 Poznań 60-967 Plac Wolności 15 

60 Poznań 61-680 ul. Gronowa 22 

61 Poznań 61-894 Plac Andersa 5 

62 Prudnik 48-200 ul. Piastowska 18 
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63 Przemyśl 37-700 ul. Okrzei 1 

64 Puławy 24-100 ul. Piłsudskiego 58 

65 Radom  26-610 ul. Żermoskiego 72 

66 Rogoźno 64-610 ul. Wielka Poznańska 24 

67 Rzeszów 35-001 al. Józefa Piłsudskiego 32 

68 Sanok 38-500 ul. 3 Maja 23 

69 Słubice 69-100 ul. Kościuszki 2 

70 Słupsk 76-200 pl. Dąbrowskiego 2 

71 Stargard Szczeciński 73-110 ul. Wyszyńskiego  8 

72 Strzelce Opolskie 47-100 ul. Zamkowa 1 

73 Strzelin 57-100 ul. Książąt Brzeskich 7 

74 Sulęcin 69-200 Plac Czarnieckiego 16 

75 Szamotuły 64-500 ul. Dworcowa 27 

76 Szczecin 70-530 ul. Matejki 22 

77 Szklarska Poręba 58-580 ul. Jedności Narodowej 16 

78 Środa Śląska 55-300 ul. Wrocławska 11a 

79 Świdnica 58-100 pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1 

80 Tarnów 33-100 ul. Bitwy o Wał Pomorski 6 

81 Tarnów 33-100 ul. Kaczkowskiego 1 

82 Toruń 87-100 ul. Krasińskiego 2 

83 Trzebnica 55-100 ul. Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 71 

84 Wałbrzych 58-300 ul. Chrobrego 7 

85 Warszawa 00-061 ul. Marszałkowska 142 

86 Warszawa 02-603 ul. Puławska 62/64 

87 Wągrowiec 62-100 ul. Jeżyka 2C 

88 Włocławek 87-810 ul. Kościuszki 6 

89 Wrocław 50-950 ul. Kuźnicza 17-19 

90 Wrocław 50-950 Plac Kościuszki 7/8 

91 Wrocław 50-503 ul. Kamienna 145 

92 Września 62-300 ul. Warszawska 17 

93 Wschowa 67-400 ul. Niepodległości 3a 

94 Zabrze 41-800 ul. Wolności  299 

95 Ząbkowice Śląskie 57-200 ul. Legnicka 3 

96 Zduńska Wola 98-220 ul. Łaska 49/51 

97 Zgorzelec 59-900 ul. Wolności 11 

98 Zielona Góra 65-950 ul. Bankowa 5 

99 Złotoryja 59-500 Rynek 5 

100 Żary 68-200 Rynek 6-7 

 

 


