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Spis treści: 

 

1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat, 

2. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń które miały wpływ na osiągnięte wyniki 

finansowe, 

3. Komentarz Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent 

podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania 

nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie, 

4. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, 

na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. 

 



WYBRANE DANE FINANSOWE W PLN 

Rachunek zysków i strat 
01.04.2012- 

30.06.2012 

01.04.2011- 

30.06.2011 

Narastająco 

01.01.2012- 

30.06.2012 

Narastająco 

01.01.2011- 

30.06.2011 

Przychody ze sprzedaży 7.007.074,90 4.446.803,71 13.314.224,01 8.735.650,89 

Amortyzacja 80.378,71 28.609,02 149.037,66 44.249,95 

Zysk / Strata ze sprzedaży 148.471,38 2.660,3 260.443,07 117.424,15 

Amortyzacja wartości firmy 90.226,99 126.696,09 180.453,99 253.392,19 

Zysk / Strata z działalności 

operacyjnej 
44.650,22 -124.375,51 68.159,59 -133.916,45 

Zysk / Strata brutto 21.617,25 -130.533,51 26.760 -148.723,59 

Zysk/ Strata netto -7.845,75 -152.308,51 -27.664 -170.498,59 

 

 

Bilans 
Na dzień  

30.06.2012 

Na dzień  

30.06.2011 

Kapitał Własny 11.126.672,43 11.021.802,69 

Należności długoterminowe - - 

Należności krótkoterminowe 3.505.798,73 1.828.636,91 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 360.059,96 264.674,97 

Zobowiązania długoterminowe 228.023,59 95.356 

Zobowiązania krótkoterminowe 3.009.068,05 2.300.481,27 

 

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE 

WYNIKI FINANSOWE 

W drugim kwartale 2012 roku przychody Spółki osiągnęły ponad 7 mln zł i były blisko 60% wyższe niż 
przychody Spółki osiągnięte w drugim kwartale 2011 roku kiedy wyniosły ok. 4,4 mln zł.   
W porównaniu z pierwszym kwartałem 2012 roku, w drugim kwartale 2012 roku przychody ze 
sprzedaży Spółki wzrosły o 11%. 
 
EBITDA (liczona jako wartość zysku operacyjnego powieszonego o amortyzację wraz z amortyzacją 

wartości przedsiębiorstwa) za okres drugiego kwartału 2012 roku wynosi 215.255,92 zł 

Tak znaczący wzrost przychodów jest najlepszym dowodem na skuteczność opracowanej strategii 
oraz obraniu odpowiedniego kierunku rozwoju przedsiębiorstwa.   
 
Drugi kwartał 2012 roku był dla Spółki  okresem wzmożonych działań marketingowych, podczas 
których Spółka wykorzystywała alternatywne kanały komunikacji, co miało na celu zwiększenie 
zasięgu oraz dotarcie do nowych grup klientów.   
 



Do najważniejszych działań podjętych przez Spółkę w II kwartale 2012 roku w celu zwiększenia 
przychodów można zaliczyć wprowadzanie nowych technik sprzedaży, a także optymalizację 
platformy sprzedażowej mającą na celu poprawę użyteczności sklepu oraz zwiększenie poziomu 
konwersji (rozumianą jako stosunek ilości użytkowników odwiedzających witrynę do faktycznej ilości 
transakcji sprzedaży).  
 
Spółka wprowadziła do swojej oferty sprzedaży trzech nowych producentów suplementów diety oraz 
nawiązała współpracę z nowymi  (alternatywnymi) dostawcami asortymentu dotychczas posiadanego 
w swojej ofercie. Działania te mają na celu uzyskanie jak najbardziej korzystnych warunków 
handlowych oraz poprawienie dostępności oferty.  
 
 

 

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT 

PODEJMOWAŁ W OBRSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI 

POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W 

PRZEDSIĘBIORSWIE 

 

 

 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w II kwartale 2012 roku Spółka wdrożyła autorski system 

indywidualnych planów treningowych oraz dietetycznych. Projekt ten w bardzo szybkim czasie zdobył 

uznanie oraz liczne grono sympatyków, czego najlepszym dowodem jest ponad 600 sprzedanych 

planów  w trakcie pierwszych dwóch miesięcy funkcjonowania usługi. W kolejnych kwartałach Spółka 

ma w planach rozbudowę oraz ulepszenie usługi poprzez wprowadzanie kolejnych rodzajów diet i 

treningów oraz programu partnerskiego dla witryn zewnętrznych.  

 

Dodatkowo Spółka w II kwartale 2012 roku podjęła działania mające na celu ścisłą integrację swoich 

największych projektów internetowych tj.  Sportowego Forum Dyskusyjnego  www.sfd.pl oraz serwisu 

dla ludzi aktywnych www.potreningu.pl.  Samo wdrożenie jest zaplanowane na przełom III i IV 

kwartału 2012 roku. Utworzenie jednego, komplementarnego portalu jest spójne z planami Spółki co 

do powiązania i rozwoju społeczności  wszystkich serwisów. Dzięki synergii popularności SFD.pl oraz 

merytorycznym, pisanym przystępnym (bez zawiłości specjalistycznych) językiem artykułom 

PoTreningu.pl, Spółka utworzy największą w Polsce interaktywną platformę komunikacji dla osób 

aktywnych.   

 

Do istotnych działań bieżących II kwartału 2012 roku należy także zaliczyć szereg procesów związanych 

z optymalizacją kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa. Efekty tych działań będą zauważalne w III i IV 

kwartale 2012 roku.   

 

 

 

 

 

http://www.sfd.pl/
http://www.potreningu.pl/


INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY 

POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM 

ZGROMADZENIU 

 

 

Akcjonariat Spółki na dzień sporządzenia raportu kwartalnego tj. 14 sierpnia 2012 roku. 

 

 

 

Akcjonariusz Liczba akcji (szt.) 
Udział w kapitale 

zakładowym (%) 
Liczba głosów 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

Mateusz Dominik 

Pazdan 
33.200.000 74,64% 50.700.000 81,80% 

LST CAPITAL S.A. 4.150.000 9,33% 4.150.000 6,70% 

Pozostali 7.130.000 16,03% 7.130.000 11,50% 

Suma 44.480.000 100,00% 61.980.000 100,00% 


