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I. Pismo Zarządu 
 

Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! 
 

 

Przekazujemy Państwu niniejszy dokument stanowiący podsumowanie wydarzeń i wyników 

finansowych spółki IDH S.A. za II kwartał 2012 roku.  

W ocenie Zarządu przyjęta w roku 2011 oraz realizowana do końca drugiego kwartału br. 

strategia „IDH SA (dawniej Index Copernicus SA) partnerem w zarządzaniu nauką”  

nie przyniosła zakładanych rezultatów, w szczególności nie przyczyniła się do poprawy 

sytuacji finansowej – w tym rentowności – spółki. Natomiast działania podjęte w ramach 

integracji z przejętą spółką Internetowy Dom Handlowy SA, w tym położenie znacznie 

większego nacisku na opracowanie i realizację modeli biznesowych e-commerce przynosi 

obiecujące rezultaty skutkujące wzrostem przychodów.  

W końcówce drugiego kwartału Zarząd rozpoczął rozmowy ze znaczącymi na rynku FMCG 

parterami zainteresowanymi stworzeniem prze IDH SA oraz prowadzeniem dla nich platform 

e-commerce sprzedaży produktów. Wieloletnie doświadczenie w tym segmencie jednej  

ze spółek zależnych – Stereo.pl daje nadzieję na dynamiczny rozwój oferty e-commerce.    

W związku z powyższym Zarząd rozpoczął opracowywanie spójnej strategii 

przedsiębiorstwa, gdzie docelowo model e-commerce ma szansę stać się główną działalnością 

spółki, o czym informowaliśmy w raporcie okresowym z dnia 14 lutego br. Rynek polskiego 

e-commerce jest jednym z najlepiej rozwijających się rynków, którego nie dotknęło 

spowolnianie gospodarcze, a jego szacunkowa wartość to około 15 mld zł. 

W ostatnich dniach doszło do zawarcia znaczących umów, jako wypełnienie Uchwały nr 17 

zwyczajnego walnego zgromadzenia IDH S.A. z 29 czerwca 2012 roku o wyrażeniu zgody  

na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki. W związku z powyższym Spółka 

przeniosła do spółki zależnej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników 

materialnych i niematerialnych Emitenta służących do prowadzenia zadań gospodarczych 

w zakresie realizacji projektu ewaluacji nauki. Umożliwi to zachowanie rozdzielności 

z głównym obecnie modelem biznesowym e-commerce oraz zapewnienie pełnej przejrzystość 

działań realizowanych w ramach dotacji publicznych.   

Prezentowane w raporcie wyniki odzwierciedlają koszty związane z  rozdzieleniem dwóch 

osobnych modeli biznesu (o czym informowaliśmy wstępnie w raporcie okresowym  

za I kwartał 2012 r.) oraz podjęte przez Zarząd przy wsparciu Rady Nadzorczej działania 
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koncentrujące się na restrukturyzacji i optymalizacji zasobów ludzkich oraz infrastruktury 

biurowo-informatycznej w celu ograniczenia kosztów w okresach przyszłych i koncentracji 

na działaniach e-commerce.  

Obecnie Zarząd IDH S.A. skupia się na sfinalizowaniu strategii, w celu osiągnięcia 

jak najkorzystniejszego wyniku finansowego w roku 2012 oraz stworzenia pozytywnego 

klimatu dla pozyskania nowych inwestorów. 

 

Z poważaniem, 

 

Łukasz Bartczak 

Wiceprezes Zarządu 
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II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie 
 

Znaczące Umowy podpisane w II kwartale 2012 do dnia przygotowania raportu: 

 W dniu 2 kwietnia 2012 roku Emitent zawarł umowę na mocy, którego udzielił 

poręczenia zobowiązań spółce zależnej STEREO.PL (dawniej Internetowy Dom 

Handlowy) Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w stosunku do Funduszu 

Inwestycyjnego Zamkniętego FORUM XXVI na kwotę 1.350.000 zł (jednego miliona 

trzystu pięćdziesięciu tysięcy złotych) z ewentualnymi odsetkami ustawowymi. 

Powyższe zobowiązania wynikają z ugody zawartej w akcie notarialnym pomiędzy 

FORUM XXVI a STEREO.PL dotyczącej obowiązku STEREO.PL do zapłaty na 

rzecz FORUM XXVI wierzytelności głównej w kwocie 1.350.000 zł (jednego miliona 

trzystu pięćdziesięciu tysięcy złotych) płatnej w ratach, do dnia 31-12-2012 r. oraz 

ewentualnie należne odsetki. 

 W dniu 13 kwietnia 2012 roku Emitent nabył akcje spółki zależnej Stereo.pl S.A 

(dawniej Internetowy Dom Handlowy S.A.). Aktualnie IDH S.A. (dawniej Index 

Copernicus International S.A.) posiada 40 204 916 sztuk akcji spółki Stereo.pl S.A. 

(dawniej Internetowy Dom Handlowy S.A.), co stanowi 84,78% ogólnej liczby akcji 

Stereo.pl S.A. (dawniej Internetowy Dom Handlowy S.A.) co uprawnia do 

wykonywania 40 204 916 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 8,58% 

ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Stereo.pl S.A. (dawniej 

Internetowy Dom Handlowy S.A.). 

Poprzednio Spółka IDH S.A. (dawniej Index Copernicus International S.A.) posiadała 

26 307 305 sztuk akcji Stereo.pl S.A. co stanowiło 59,08 % ogólnej liczby akcji 

Stereo.pl S.A. (dawniej Internetowy Dom Handlowy S.A.). 

 W dniu 10 sierpnia 2012 roku zawarł znaczącą umowę zbycia zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa Emitenta do spółki zależnej od Emitenta - ICI Ewaluacja Nauki sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Na mocy przedmiotowej umowy Emitent przeniósł do spółki zależnej organizacyjnie i 

finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych Emitenta 

służących do prowadzenia zadań gospodarczych w zakresie realizacji projektu 

ewaluacji nauki. 

Emitent informuje, że zbycie przedmiotowych aktywów jest elementem nowej 

strategii Emitenta skupienia się na prowadzeniu działalności e-commerce. 

Wartość zbytych aktywów nie przekroczyła 20 % kapitałów własnych Emitenta, 

jednak w ocenie Emitenta umowę należy uznać za istotną z uwagi na jej wpływ na 

dalszy kierunek rozwoju Emitenta. 

 W dniu 10 sierpnia 2012 roku zawarł dwie znaczące umowy z jednym podmiotem, na 

podstawie których zbył poszczególne składniki majątku przedsiębiorstwa Emitenta, w 
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skład których wchodzą m.in. prawa do oprogramowania komputerowego "Index 

Copernicus", prawo do słownego znaku towarowego "Index Copernicus" oraz prawa 

do domeny internetowej www.indexcopernicus.com. 

Emitent informuje, że zbycie przedmiotowych aktywów jest elementem nowej 

strategii Emitenta skupienia się na prowadzeniu działalności e-commerce. 

Wartość zbytych aktywów nie przekroczyła 20 % kapitałów własnych Emitenta, 

jednak w ocenie Emitenta umowę należy uznać za istotną z uwagi na jej wpływ na 

dalszy kierunek rozwoju Emitenta. 

 

 

Inne istotne zdarzenia do dnia przygotowania raportu: 

 W dniu 04 kwietnia 2012 roku Emitent powziął informację o dokonaniu przez 

Krajowy Rejestr Sądowy wpisu zmiany nazwy spółki Index Copernicus International 

S.A. na nową nazwę IDH S.A. oraz adresu Spółki z Alei Jerozolimskich 146 C, 

02-305 Warszawa na Wiertniczą 36, 02-952 Warszawa. 

 W dniu 13 kwietnia 2012 Emitent otrzymał zawiadomienie od spółki zależnej 

Stereo.pl S.A. o rezygnacji Pana Tomasza Dziobiaka z pełnienia funkcji Wiceprezesa 

Zarządu spółki Stereo.pl S.A., odpowiedzialnego za rozwój nowych kanałów 

sprzedaży. W uzasadnieniu rezygnacji Pan Tomasz Dziobiak podał jako przyczynę 

brak możliwości pogodzenia pełnienia obowiązków wiceprezesa Stereo.pl S.A. z 

realizowanymi innymi inicjatywami. 

 W dniu 23 kwietnia 2012 Emitent złożył wniosek do Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie ("GPW") o wprowadzenie akcji serii H oraz I spółki IDH 

S.A. (dawniej spółki Index Copernicus International S.A.) do obrotu na rynku 

NewConnect.  

 W dniu 30 kwietnia 2012 Emitent zakończył subskrypcję akcji Emitenta serii J 

przeprowadzonych w drodze oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru w całości, w 

drodze podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez Emisję 560 157 688 akcji 

serii J na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, 

które odbyło się w dniu 13 grudnia 2011 roku.  

1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:  

Data rozpoczęcia subskrypcji: 12.04.2012 Data zakończenia subskrypcji: 

17.04.2012  

2) Daty przydziału instrumentów finansowych:  

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów 

objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych  

3) Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:  

Seria J: 560 157 688 akcji  

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej 

transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby 

instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: 

Redukcja nie wystąpiła.  
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5) Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach 

przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:  

Objętych zostało 560 157 688 akcji serii J.  

6) Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):  

Akcje serii J były obejmowane po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 0,05 zł.  

7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją 

lub sprzedażą w poszczególnych transzach:  

Emisje akcji serii J zostały przeprowadzone w trybie oferty prywatnej to jest przez 

złożenie przez Emitenta ofert objęcia akcji poszczególnym inwestorom oraz 

przyjęcie przez tych inwestorów ofert Emitenta. Emitent złożył oferty objęcia akcji 

serii J 8 inwestorom.  

8) Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach 

przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:  

Emitent zawarł umowy objęcia akcji z 8 podmiotami:  

- Stereo.pl Spółka Akcyjna (dawniej Internetowy Dom Handlowy S.A.)  

- Kopyt Jarosław  

- Achiliawood Management Limited  

- Kukowski Piotr  

- Serdakowski Witold  

- Fundacja Św. Krzysztofa  

- IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna  

- Dom Maklerski IDM S.A.  

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach 

wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, 

które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena 

emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki 

instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez 

subemitenta):  

Emitent nie zawarł umowy o subemisję.  

 W dniu 8 maja 2012 roku Emitent powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego 

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 27 kwietnia 2012 

roku, w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 

60.030.979 PLN do kwoty 88.038.863,40 PLN. Podwyższenie kapitału zakładowego 

nastąpiło w wyniku rejestracji 560.157.688 akcji serii J o wartości nominalnej 0,05 zł 

każda, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Emitenta z dnia 13 grudnia 2011 roku.  

W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego zmianie uległ § 7 ust. 1 

statutu Emitenta, który przyjął następujące brzmienie:  

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 88.038.863,40 zł (słownie osiemdziesiąt osiem 

milionów trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy i czterdzieści setnych) 

i dzieli się na 1.760.777.268 (słownie: miliard siedemset sześćdziesiąt milionów 

siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji o 

wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) złoty każda, w tym:  

a) 10.500.000 (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii A, oznaczonych numerem od 0.000.001 do 10.500.000.  

b) 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 

oznaczonych numerem od 10.500.001 do 21.500.000.  

c) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

oznaczonych numerem od 21.500.001 do 31.500.000.  

d) 29.000.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) akcji zwykłych serii D, 

oznaczonych numerem od 31.500.001 do 60.500.000.  
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e) 3.614.200 (słownie: trzy miliony sześćset czternaście tysięcy dwieście) akcji 

zwykłych na okaziciela serii E oznaczonych numerem od 60.500.001 do 64.114.200.  

f) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F, 

oznaczonych numerem od 64.114.201 do 68.114.200,  

g) 9.644.180 (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sto 

osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, oznaczonych numerem od 

68.114.201 do 77.758.380,  

h) 77.758.380 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt 

osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, 

oznaczonych numerem od 77.758.381 do 155.516.760,  

i) 1.045.102.820 (słownie: jeden miliard czterdzieści pięć milionów sto dwa tysiące 

osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii I, oznaczonych numerem od 

155.516.761 do 1.200.619.580.  

j) 560.157.688 (słownie pięćset sześćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt siedem 

tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J."  

Wraz z rejestracją zmianie uległy ponadto § 7 ust. 6 oraz § 8 statutu Emitenta.  

 W dniu 10 maja 2012 roku Emitent powziął informację, że w związku ze zmianą nazwy 

spółki z INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. na IDH S.A. w dniu 10 maja 

2012 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokonała zmiany 

identyfikatora oraz nazwy skróconej identyfikującej Spółkę na stronie internetowej 

www.newconnect.pl, w sekcji "Raporty spółek EBI" na: IDH.  

 W dniu 14 maja 2012 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza - Dom 

Maklerski IDM Spółka Akcyjna (dalej DM IDMSA) z siedzibą w Krakowie - przekazane 

na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów 

w IDH S.A. (dawniej spółki Index Copernicus International S.A.), o następującej treści:  

"Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - O ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 

1539) Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna (dalej DM IDMSA) zawiadamia, iż w 

wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki IDH S.A. (dawniej Index 

Copernicus International S.A) w wyniku rejestracji 560.157.688 akcji serii J (raport 

bieżący spółki IDH S.A. 16/2012 z dnia 08.05.2012r.) zmniejszył się udział DM 

IDMSA w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w spółce IDH S.A.  

Przed podwyższeniem kapitału zakładowego spółki IDH S.A., DM IDMSA posiadał 

327 724 680 (słownie: trzysta dwadzieścia siedem milionów siedemset dwadzieścia 

cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt) sztuk akcji spółki IDH S.A. co stanowiło 

27,29% w kapitale zakładowym spółki, akcje te uprawniały do wykonywania 327 724 

680 (słownie: trzysta dwadzieścia siedem milionów siedemset dwadzieścia cztery 

tysiące sześćset osiemdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki IDH SA co 

stanowiło 27,29% w ogólnej liczbie głosów.  

Aktualnie DM IDMSA wraz z akcjami serii J, posiada 367 459 888 (słownie: trzysta 

sześćdziesiąt siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset 

osiemdziesiąt osiem) sztuk akcji IDH S.A. co stanowi 20,86% w kapitale 

zakładowym spółki, akcje te uprawniają do wykonywania 367 459 888 (słownie: 

trzysta sześćdziesiąt siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy 

osiemset osiemdziesiąt osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki IDH SA co 

stanowi 20,86% w ogólnej liczbie głosów. Jednocześnie DM IDMSA informuje, iż 

inne podmioty zależne od DM IDMSA nie posiadają akcji spółki IDH SA oraz brak 

jest osób o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c."  
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 W dniu 16 maja 2012 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza - 

Achiliawood Management Limited z siedzibą na Cyprze - przekazane na podstawie art. 69 

ust. 1 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w IDH S.A. 

(dawniej spółki Index Copernicus International S.A.), o następującej treści:  

 

"Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu 

oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 pozycja 1537 z późn. zm.) informuję, że 

w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki IDH S.A. (dawniej 

Index Copernicus International S.A.) w wyniku rejestracji 560.157.688 akcji serii J 

(raport bieżący spółki IDH S.A. 16/2012 z dnia 08.05.2012r.) posiadam 

434.082.560 akcji zwykłych na okaziciela spółki IDH S.A., które stanowią 24,65% 

w kapitale zakładowym oraz 24,65% w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu IDH S.A.  

Przed rejestracją podwyższenia kapitału nie posiadałem akcji spółki IDH S.A.  

Brak jest osób, o których mowa wart. 87 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ofercie."  

 W dniu 17 maja 2012 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza - Silva 

S.A. z siedzibą w Warszawie - przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy w związku 

ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w IDH S.A. (dawniej spółki Index Copernicus 

International S.A.), o następującej treści:  

"Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu 

oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 pozycja 1537 z późn. zm.) 

zawiadamiam, iż w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki IDH S.A. 

(dawniej Index Copernicus International S.A) w wyniku rejestracji 560.157.688 

akcji serii J (raport bieżący spółki IDH S.A. 16/2012 z dnia 08.05.2012r.) 

zmniejszył się udział Silva S.A. w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie 

głosów w spółce IDH S.A. Przed podwyższeniem kapitału zakładowego spółki IDH 

S.A., Silva S.A. posiadała 165.854.115 sztuk akcji spółki IDH S.A. co stanowiło 

13,81% w kapitale zakładowym spółki, akcje te uprawniały do wykonywania 

165.854.115 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki IDH SA co stanowiło 

13,81% w ogólnej liczbie głosów.  

Aktualnie Silva S.A. posiada 165.854.115 sztuk akcji IDH S.A. co stanowi 9,42% w 

kapitale zakładowym spółki, akcje te uprawniają do wykonywania 165.854.115 

głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki IDH SA co stanowi 9,42 % w ogólnej 

liczbie głosów.  

Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ofercie.  

Ponadto informuję, że NOVIAN S.A. jako podmiot dominujący wobec Silva S.A. 

pośrednio przekroczył ww. progi."  

 W dniu 17 maja 2012 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza - eFund 

Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu - przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy w 

związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w IDH S.A. (dawniej spółki Index 

Copernicus International S.A.), o następującej treści:  

"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 

1439) Zarząd eFund Sp. z o.o. (dalej "Spółka") z siedzibą we Wrocławiu 

zawiadamia, iż w wyniku dokonanego w dniu 27 kwietnia 2012 roku 

zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawie podwyższenia kapitału 

zakładowego spółki pod firmą IDH S.A. (dawniej Index Copernicus International 
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S.A.) (dalej "Emitent"), o czym Emitent poinformował raportem bieżącym w dniu 8 

maja 2012 roku, zmniejszył się procentowy udział Spółki w kapitale zakładowym 

Emitenta oraz w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.  

Przed dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta Spółka 

posiadała 235 019 000 sztuk akcji, które stanowiły 19,57 % kapitału zakładowego 

Emitenta oraz uprawniały do wykonania 235 019 000 głosów na walnym 

zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 19,57% udziału w ogóle głosów na walnym 

zgromadzeniu Emitenta.  

Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta Spółka 

posiada 235 019 000 sztuk akcji, które stanowią 13,35% kapitału zakładowego 

Emitenta oraz uprawniają do wykonania 235 019 000 głosów na walnym 

zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 13,35% udziału w ogóle głosów na walnym 

zgromadzeniu Emitenta.  

Spółka uzależnia dalsze zwiększanie udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 

miesięcy od złożenia zawiadomienia od przyszłej sytuacji rynkowej.  

Spółka nie zawarła żadnej umowy z osobami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 

lit. c) ustawy o ofercie."  

 W dniu 22 maja 2012 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza - 

Achiliawood Management Limited z siedzibą na Cyprze - przekazane na podstawie art. 69 

ust. 1 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w IDH S.A. 

(dawniej spółki Index Copernicus International S.A.), o następującej treści:  

"Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu 

oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 pozycja 1537 z późn. zm.) informuję, że 

w wyniku sprzedaży w dniach 17 maja 2012 roku i w dniu 21 maja 2011 roku 

sprzedałem 434.082.560 akcji zwykłych na okaziciela IDH S.A., stanowiących 

24,65% kapitału zakładowego IDH S.A., z których przysługiwało 434.082.560 

głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 24,65% ogólnej liczby głosów na 

Walnym Zgromadzeniu IDH S.A.  

Przed ww. transakcjami posiadałem 434.082.560 akcji zwykłych na okaziciela IDH 

S.A., stanowiących 24,65% kapitału zakładowego IDH S.A., z których 

przysługiwało 434.082.560 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 

24,65% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu IDH S.A.  

Po ww. transakcji nie posiadam akcji IDH S.A.  

Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ofercie"  

 W dniu 24 maja 2012 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza - Silva 

S.A. z siedzibą w Warszawie - przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy w związku 

ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w IDH S.A. (dawniej spółki Index Copernicus 

International S.A.), o następującej treści:  

"Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu 

oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 pozycja 1537 z późn. zm.) 

zawiadamiam, iż w wyniku transakcji zakupu w dniach 17 maja 2012 roku i w dniu 

21 maja 2011 roku Silva S.A. nabyła 434.082.560 akcji zwykłych na okaziciela IDH 

S.A., stanowiących 24,65% kapitału zakładowego IDH S.A., z których przysługuje 

434.082.560 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 24,65% ogólnej 

liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu IDH S.A.  

Przed ww. transakcjami Silva S.A. posiadała 165.854.115 sztuk akcji IDH S.A. co 

stanowiło 9,42% w kapitale zakładowym spółki, akcje te uprawniały do 
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wykonywania 165.854.115 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki IDH SA co 

stanowi 9,42 % w ogólnej liczbie głosów.  

Po ww. transakcjach Silva S.A. posiada 599.936.675 akcji zwykłych na okaziciela 

IDH S.A., stanowiących 34,07% kapitału zakładowego IDH S.A., z których 

przysługuje 599.936.675 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 34,07% 

ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu IDH S.A.  

Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ofercie.  

Ponadto informuję, że NOVIAN S.A. jako podmiot dominujący wobec Silva S.A. 

pośrednio przekroczył ww. progi."  

 W dniu 27 czerwca 2012 roku Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie § 31 

ust 1 pkt 5 Statutu Emitenta, podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta 

uprawnionego do wykonania półrocznego przeglądu ksiąg finansowych spółki oraz 

zbadania rocznego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2012. Rada 

Nadzorcza Emitenta postanowiła wybrać spółkę Global Audit Partner Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną przez Krajową Izbę 

Biegłych Rewidentów na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod 

numerem 3106. Global Audit Partner sp. z o.o. dokonywał także badania 

sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2010 i 2011. 

 W dniu 29 czerwca 2012 roku przyjęto uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zmianie statutu Spółki. Zmianie uległ § 7 ust. 7 

statutu o treści: 

„Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kliku podwyższeń kapitału 

zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą, niż 1.300.000,00 zł (słownie: milion 

trzysta tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 26.000.000 (słownie: 

dwadzieścia sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości 

nominalnej 0,05 zł (pięć gorszy) - Kapitał Docelowy. Podwyższenie w ramach 

Kapitału Docelowego dokonane zostanie na zasadach: 

a) Upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone na okres 1 

roku od dnia wpisu zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców. 

b) Akcje w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za 

wkłady pieniężne albo niepieniężne. 

c) Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie 

określona każdorazowo przez Zarząd w drodze uchwały. Uchwała w 

przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej wymaga uprzedniej zgody Rady 

Nadzorczej. 

d) Zarząd uprawniony każdorazowo do wyłączenia prawa poboru dla 

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za uprzednia zgodą Rady Nadzorczej. 

e) Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału 

Docelowego zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki." 

w ten sposób, że § 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

"Zarząd jest upoważniony do dokonania, w okresie 3 (trzech) lat od dnia 

zarejestrowania zmiany statutu w tym zakresie, podwyższenia kapitału 

zakładowego w granicach kapitału docelowego wynoszącego 66 029 147,55 

(sześćdziesiąt sześć milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści 

siedem i 55/100) złotych, na podstawie jednego albo kilku kolejnych 

podwyższeń kapitału zakładowego. Zgody rady nadzorczej wymaga uchwała 

zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji wyemitowanych w ramach 
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kapitału docelowego. Zarząd upoważniony jest, za zgodą rady nadzorczej, do 

pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w 

części w odniesieniu do akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem 

kapitału zakładowego dokonanym w ramach kapitału docelowego. Zarząd 

upoważniony jest do wydawania akcji wyemitowanych w ramach kapitału 

docelowego za wkłady pieniężne lub niepieniężne." 

 

 

Rada Nadzorcza: 

 

W dniu 26 czerwca 2012 roku wpłynęła do Emitenta rezygnacja Pani Sylwii Leśniak-Paduch 

z funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta, z dniem 26 czerwca 2012 roku. W 

oświadczeniu o rezygnacji Pani Sylwia Leśniak-Paduch nie podała powodów rezygnacji. 

 

Na dzień sporządzenia raportu w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby: 

 Pan Leszek Stypułkowski, 

 Pan Rafał Abratański, 

 Pan Tomasz Jakubiak, 

 Pan Mariusz Sperczyński, 

 Pan Jacek Mamot. 

 

Struktura akcjonariatu: 

 

Udziałowcy IDH S.A. posiadający na dzień tworzenia raportu co najmniej 5% głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki: 

 

I. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów % akcji 

Dom Maklerski IDM S.A. 20,87% 

SILVA S.A. 32,12% 

eFUND Sp. z o.o. 13,35% 

Mamrowicz Piotr 5,85% 

II. Akcje pozostały akcjonariuszy 27,81% 

III. Ogółem ( I + II ) 100% 
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III. Wybrane dane finansowe wraz z komentarzem 
 

 

za okres 

01.01.2012-
30.06.2012 

01.01.2011-
30.06.2011 

01.01.2012-
30.06.2012 

01.01.2011-
30.06.2011 

w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR 

Przychody ze sprzedaży 1088,27 334,6 489,11 84,34 

Zysk/strata na sprzedaży -288,6 -465 -129,71 -117,21 

Zysk/strata na działalności operacyjnej -211,48 -465 -95,05 -117,21 

Zysk/strata na działalności gospodarczej -265,73 -489,40 -119,43 -123,36 

Zysk/strata brutto -265,73 -489,40 -119,43 -123,36 

Zysk/strata netto -265,73 -508,20 -119,43 -128,1 

Amortyzacja 5,35 173,27 2,40 43,67 

 

 

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono według kursów stanowiących 

średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla  Euro, 

obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: 

- kurs średni w okresie styczeń – czerwiec 2012: 1 EUR = 2,225 zł, 

- kurs średni w okresie styczeń – czerwiec 2011: 1 EUR = 3,9673 zł. 

 

Stan na  
30.06.2012 31.12.2011 

PLN PLN 

Aktywa razem 55 333,29 56 683 080,97 

Aktywa trwałe 51 935,59 51 036 193,94 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 276,04 1 202 145,65 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 346,13 861 348,06 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 719,85 4 803 907,68 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 633,36 1 298 501,69 

Kapitał własny ogółem 51 613,44 51 879 173,29 

Stan na  
30.06.2012 31.12.2011 

w tys. PLN w tys. PLN 

Kapitał akcyjny 60 031,00 60 031,00 

Liczba akcji (w szt.) 60 030 979,00 60 030 979,00 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w PLN) 0,00 -0,12 

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,86 0,86 
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Pozycja 

01.01.2012-
30.06.2012 

01.01.2011-
30.06.2011 

01.01.2012-
30.06.2012 

01.01.2011-
30.06.2011 

w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR 

Przychody ze sprzedaży 1088,27 334,6 489,11 84,34 

Zysk/strata brutto na sprzedaży -288,6 -465 -129,71 -117,21 
Zysk/strata na działalności 
operacyjnej -211,48 -465 -95,05 -117,21 
Zysk/strata na działalności 
gospodarczej -265,73 -489,40 -119,43 -123,36 

Zysk/strata brutto  -265,73 -489,40 -119,43 -123,36 

Zysk/strata netto -265,73 -508,20 -119,43 -128,1 

Pozycja 
30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011 

w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR 

Aktywa razem 55 333,29 5 967,70 12 985,07 1 496,94 

Aktywa trwałe 51 935,59 3 878,90 12 187,73 972,98 
Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 3 719,85 3 316,20 872,94 831,84 

Kapitał własny ogółem 51 613,44 2 651,40 12 112,13 665,08 

Kapitał akcyjny 60 031,00 7 775,80 14 087,49 1 950,48 

Liczba akcji (w szt.) 60 030 979,00 7 775 838,00 14 087 480,11 1 950 493,65 
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w 
zł/EUR) 0,00 -0,07 0,00 -0,02 
Wartość księgowa na jedną akcję (w 
zł/EUR) 0,86 0,34 0,20 0,09 

 

 

Emitent informuje, że w okresie od 01.01.2012 r. do 31.06.2012 r. Spółka osiągnęła 

przychody ze sprzedaży w wysokości 1 088 272,66 zł, przy jednoczesnej stracie na sprzedaży 

288 598,36 zł. 

Na obecną sytuację finansową spółki złożyły się następujące zdarzenia: 

 połączenie z Internetowym Domem Handlowym S.A.; 

 koszty emisji akcji; 

 prace nad stworzenie spójne strategii przedsiębiorstwa, gdzie docelowo model 

e-commerce ma szansę stać się główną działalnością spółki. 

Prezentowane w raporcie wyniki odzwierciedlają koszty realizacji strategii spółki. 

 

Zarząd spółki IDH S.A informuje ponadto, że podmiotem wchodzących w skład grupy 

kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem była spółka Stereo.pl S.A., 

w której emitent posiada 40 204 916 sztuk akcji, co stanowi 84,78% ogólnej liczby akcji 
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Stereo.pl S.A. uprawniających do wykonywania 40 204 916 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

 

W rozumieniu art. 56 ustawy o rachunkowości Spółka IDH S.A. nie tworzy grupy kapitałowej 

ze spółką Stereo.pl S.A., tym samym przedstawiane w raporcie dane finansowe nie są 

konsolidowane. 
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IV. Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2012 – 30.06.2012r.  
wraz z danymi porównywalnymi 
 

Bilans na dzień 30.06.2012r. 
  

AKTYWA Stan na dzień Stan na dzień 

IDH S.A. 30 czerwca 2012 30 czerwca 2011 

      

A. Aktywa trwałe 51 935 590,90 zł 3 878 854,46 zł 

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 zł 3 497 499,90 zł 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 zł 0,00 zł 

2. Wartość firmy 0,00 zł 0,00 zł 

3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 zł 3 497 499,90 zł 

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 zł 0,00 zł 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 7 957,15 zł 4 492,69 zł 

1. Środki trwałe 7 957,15 zł 4 492,69 zł 

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 zł 0,00 zł 

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 zł 0,00 zł 

c) urządzenia techniczne i maszyny 7 435,35 zł 143,01 zł 

d) środki transportu 0,00 zł 0,00 zł 

e) inne środki trwałe 521,80 zł 4 349,68 zł 

2. Środki trwałe w budowie 0,00 zł 0,00 zł 

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 zł 0,00 zł 

III. Należności długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 

1. Od jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł 

2. Od pozostałych jednostek 0,00 zł 0,00 zł 

IV. Inwestycje długoterminowe 51 595 163,75 zł 0,00 zł 

1. Nieruchomości 0,00 zł 0,00 zł 

2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 zł 0,00 zł 

3. Długoterminowe aktywa finansowe 51 595 163,75 zł 0,00 zł 

a) w jednostkach powiązanych 51 595 163,75 zł 0,00 zł 

- udziały lub akcje 51 595 163,75 zł 0,00 zł 

- inne papiery wartościowe 0,00 zł 0,00 zł 

- udzielone pożyczki 0,00 zł 0,00 zł 

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł 

b) w pozostałych jednostkach 0,00 zł 0,00 zł 

- udziały lub akcje 0,00 zł 0,00 zł 

- inne papiery wartościowe 0,00 zł 0,00 zł 

- udzielone pożyczki 0,00 zł 0,00 zł 

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł 

4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 332 470,00 zł 376 861,87 zł 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 332 470,00 zł 376 861,87 zł 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł 0,00 zł 

B. Aktywa obrotowe 3 397 697,15 zł 2 088 812,37 zł 

I. Zapasy 981 981,98 zł 0,00 zł 

1. Materiały 0,00 zł 0,00 zł 

2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 zł 0,00 zł 

3. Produkty gotowe 0,00 zł 0,00 zł 

4. Towary 0,00 zł 0,00 zł 

5. Zaliczki na dostawy 981 981,98 zł 0,00 zł 

II. Należności krótkoterminowe 276 038,50 zł 1 003 608,07 zł 

1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 zł 11 388,10 zł 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 zł 11 388,10 zł 

- do 12 miesięcy 0,00 zł 11 388,10 zł 

-powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł 

b) inne 0,00 zł 0,00 zł 

2. Należności od pozostałych jednostek 276 038,50 zł 992 219,97 zł 
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a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 140 481,20 zł 702 522,94 zł 

- do 12 miesięcy 140 481,20 zł 702 522,94 zł 

-powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł 

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych 126 666,22 zł 
252 431,20 zł 

i zdrowotnych oraz innych świadczeń   

c) inne 8 891,08 zł 37 265,83 zł 

d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 zł 0,00 zł 

III. Inwestycje krótkoterminowe 383 992,28 zł 770 440,56 zł 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 383 992,28 zł 770 440,56 zł 

a) w jednostkach powiązanych 37 858,10 zł 0,00 zł 

- udziały lub akcje 0,00 zł 0,00 zł 

- inne papiery wartościowe 37 858,10 zł 0,00 zł 

- udzielone pożyczki 0,00 zł 0,00 zł 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł 

b) w pozostałych jednostkach 0,00 zł 0,00 zł 

- udziały lub akcje 0,00 zł 0,00 zł 

- inne papiery wartościowe 0,00 zł 0,00 zł 

- udzielone pożyczki 0,00 zł 0,00 zł 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł 

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 346 134,18 zł 770 440,56 zł 

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 346 134,18 zł 770 440,56 zł 

- inne środki pieniężne 0,00 zł 0,00 zł 

- inne aktywa pieniężne 0,00 zł 0,00 zł 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 755 684,39 zł 314 763,74 zł 

A K T Y W A  R A Z E M 55 333 288,05 zł 5 967 666,83 zł 
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PASYWA  Stan na dzień Stan na dzień 

IDH S.A. 30 czerwca 2012 30 czerwca 2011 

      

A. Kapitał (fundusz) własny 51 613 439,70 zł 2 651 438,65 zł 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 60 030 979,00 zł 7 775 838,00 zł 

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 zł 0,00 zł 

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 zł 0,00 zł 

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 4 229 026,14 zł 341 107,14 zł 

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 zł 0,00 zł 

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 zł 0,00 zł 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -12 380 831,85 zł -4 957 270,44 zł 

VIII. Zysk (strata) netto -265 733,59 zł -508 236,05 zł 

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 zł 0,00 zł 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 719 848,35 zł 3 316 228,18 zł 

I. Rezerwy na zobowiązania 176 898,19 zł 249 462,92 zł 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 zł 0,00 zł 

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 53,00 zł 37 027,58 zł 

- długoterminowa 0,00 zł 0,00 zł 

- krótkoterminowa 53,00 zł 37 027,58 zł 

3. Pozostałe rezerwy 176 845,19 zł 212 435,34 zł 

- długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 

- krótkoterminowe 176 845,19 zł 212 435,34 zł 

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł 

2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 zł 0,00 zł 

a) kredyty i pożyczki 0,00 zł 0,00 zł 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 zł 0,00 zł 

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 zł 0,00 zł 

d) inne 0,00 zł 0,00 zł 

III. Zobowiazania krótkoterminowe 1 633 361,91 zł 1 264 017,26 zł 

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 zł 838 870,94 zł 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 zł 420 196,96 zł 

- do 12 miesięcy 0,00 zł 420 196,96 zł 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł 

b) inne 0,00 zł 418 673,98 zł 

2. Wobec pozostałych jednostek 1 633 361,91 zł 425 146,32 zł 

a) kredyty i pożyczki 10 229,48 zł 0,00 zł 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 891 556,69 zł 0,00 zł 

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 zł 0,00 zł 

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 676 399,02 zł 378 193,88 zł 

- do 12 miesięcy 676 399,02 zł 378 193,88 zł 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł 

e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 zł 0,00 zł 

f) zobowiązania wekslowe 0,00 zł 0,00 zł 

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 33 049,71 zł 31 893,70 zł 

h) z tytułu wynagrodzeń 16 563,30 zł 15 058,74 zł 

i) inne 5 563,71 zł 0,00 zł 

3. Fundusze specjalne 0,00 zł 0,00 zł 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 909 588,25 zł 1 802 748,00 zł 

1. Ujemna wartość firmy 0,00 zł 0,00 zł 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 909 588,25 zł 1 802 748,00 zł 

- długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 

- krótkoterminowe 1 909 588,25 zł 1 802 748,00 zł 

P A S Y W A   R A Z E M 55 333 288,05 zł 5 967 666,83 zł 
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Rachunek Zysków i Strat na dzień 30.06.2012 (wariant porównawczy) 
 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  Stan na dzień Stan na dzień 

IDH S.A. 
30 czerwca 2012 30 czerwca 2011 

      

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 1 088 272,66 zł 334 576,94 zł 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 088 272,66 zł 334 576,94 zł 

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość 
ujemna) (+, -) 0,00 zł 0,00 zł 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 0,00 zł 0,00 zł 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 zł 0,00 zł 

B. Koszty działalności operacyjnej   1 376 871,02 zł 799 535,57 zł 

I. Amortyzacja 5 353,04 zł 173 271,60 zł 

II. Zużycie materiałów i energii 1 508,33 zł 2 696,61 zł 

III. Usługi obce 1 316 560,15 zł 529 673,04 zł 

IV. Podatki i opłaty 7 173,75 zł 6 470,20 zł 

V. Wynagrodzenia 37 534,89 zł 81 527,25 zł 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 7 754,17 zł 3 679,13 zł 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 986,69 zł 2 217,74 zł 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 zł 0,00 zł 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży -288 598,36 zł -464 958,63 zł 

D. Pozostałe przychody operacyjne   643 493,71 zł 0,00 zł 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 zł 0,00 zł 

II. Dotacje 643 493,07 zł 0,00 zł 

III. Inne przychody operacyjne 0,64 zł 0,00 zł 

E. Pozostałe koszty operacyjne   566 377,27 zł 0,00 zł 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 zł 0,00 zł 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 zł 0,00 zł 

III. Inne koszty operacyjne 566 377,27 zł 0,00 zł 

F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej   -211 481,92 zł -464 958,63 zł 

G. Przychody finansowe   335,72 zł 1 425,50 zł 

I. Dywidendy i udziały w zysku 0,00 zł 0,00 zł 

II. Odsetki 335,72 zł 296,44 zł 

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 zł 0,00 zł 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 zł 0,00 zł 

V. Inne 0,00 zł 1 129,06 zł 

H. Koszty finansowe   54 587,39 zł 25 822,10 zł 

I. Odsetki 51 294,66 zł 25 822,10 zł 

II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 zł 0,00 zł 

III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 zł 0,00 zł 

IV. Inne 3 292,73 zł 0,00 zł 

I. Zysk (strata)na działalności gospodarczej   -265 733,59 zł -489 355,23 zł 

J. Zyski nadzwyczajne 0,00 zł 0,00 zł 

K. Straty nadzwyczajne 0,00 zł 0,00 zł 

L. Zysk (starta) brutto   -265 733,59 zł -489 355,23 zł 

M. Podatek dochodowy 0,00 zł 18 880,82 zł 

N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) 0,00 zł 0,00 zł 

O. Zysk (strata) netto   -265 733,59 zł -508 236,05 zł 
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Rachunek przepływów pieniężnych na dzień 30.06.2012 r. 
 

metoda pośrednia 
 

Wyszczególnienie 
Kwota w zł za rok: Kwota w zł za rok: 

31.12.2011 30.06.2012 

                                                                1 2 3 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej     

  I. Zysk ( strata) netto -7 423 561,41 -265 733,59 

  II. Korekty razem 3 789 810,35 655 269,71 

    1. Amortyzacja 346 548,08 5 353,04 

  
 

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 

  
 

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -107 719,72 -51 292,92 

  
 

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 

  
 

5. Zmiana stanu rezerw -45 048,27 -48 000,00 

  
 

6. Zmiana stanu zapasów -981 981,98 0,00 

  
 

7. Zmiana stanu należności -1 084 981,29 926 107,15 

  
 

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek 
i kredytów 

2 171 725,81 386 153,14 

  
 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 166 267,80 -563 050,70 

    10. Inne korekty 3 324 999,92 0,00 

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) -3 633 751,06 389 536,12 

B. Przepływy środków pieniężnych z dzialalności inwestycyjnej     

  I. Wpływy 0,0 0,00 

    1. Zbycie wartości niemater. i prawn. oraz rzeczowych aktywów trw.   0,00 

  
 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemat. i prawne     

  
 

3. Z aktywów finansowych 0,00 0,00 

  
 

  a) w jednostkach powiązanych   0,00 

  
 

  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

  
 

     - zbycie aktywów finansowych     

  
 

     - dywidendy i udziały w zyskach     

  
 

     - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych     

  
 

     - odsetki 0,00 0,00 

  
 

     - inne wpływy z aktywów finansowych   0,00 

    4. Inne wpływy inwestycyjne     

  II. Wydatki 819 594,00 -904 750,00 

    1. Nabycie wartości niemater. i prawn. oraz rzeczowych aktywów trw. 9 594,00 0,00 

  
 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne     

  
 

3. Na aktywa finansowe, w tym: 810 000,00 -904 750,00 

  
 

  a) w jednostkach powiązanych     

  
 

  b) w pozostałych jednostkach 810 000,00 -904 750,00 

  
 

     - nabycie aktywów finansowych 810 000,00 -904 750,00 

  
 

     - udzielone pożyczki długoterminowe     

    4. Inne wydatki inwestycyjne     

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -819 594,00 -904 750,00 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     

  I. Wpływy 4 600 259,30 0,00 

    
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

4 240 259,30   

  
 

2. Kredyty i pożyczki 10 000,00 0,00 

  
 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 350 000,00   

    4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 

  II. Wydatki 90 000,00 0,00 

    1. Nabycie udziałów (akcji) własnych   0,00 

  
 

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli     
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3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku     

  
 

4. Spłaty kredytów i pożyczek 70 000,00 0,00 

  
 

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych     

  
 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych     

  
 

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   0,00 

  
 

8. Odsetki 20 000,00 0,00 

    9. Inne wydatki fianansowe   0,00 

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 4 510 259,30 0,00 

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III) 56 914,24 -515 213,88 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 56 914,24 515 213,88 

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

F. Środki pieniężne na początek okresu 804 433,82 861 348,06 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym: 861 348,06 346 134,18 

    - o ograniczonej możliwości dysponowania 836 349,09 0,00 
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Zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym) za okres 1.01.2012 
– 30.06.2012r. 
 

  Wyszczególnienie 

Dane na dzień 

30-06-2012 31-12-2011 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 60 030 979,00 3 156 674,70 

     - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości     

     - korekty błędów     

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 60 030 979,00 3 159 674,70 

1.  Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 60 030 979,00 7 775 838,00 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego     

  a) zwiększenia (z tytułu)   56 143 060,00 

  b) zmniejszenia (z tytułu)   -3 887 919,00 

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 60 030 979,00 60 030 979,00 

2.  Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu     

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy     

  a) zwiększenia (z tytułu)     

  dopłata przez udziałowca     

  b) zmniejszenia (z tytułu)     

2.2. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu     

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu     

  a) zwiększenia     

  b) zmniejszenia     

3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu     

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4 229 026,14 341 107,14 

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego     

  a) zwiększenia (z tytułu)   3 887 919,00 

  przeznaczenie zysku za 2010 na podwyższenie kapitału zapasowego     

  b) zmniejszenia (z tytułu)     

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4 229 026,14 4 229 026,14 

5. 
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany 
przyjętych zasad (polityki) rachunkowości     

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny     

  a) zwiększenia (z tytułu)     

  b) zmniejszenia (z tytułu)     

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu     

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu     

6.1. Zamiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych     

  a) zwiększenia (z tytułu) 
 

  

  dopłaty z tytułu pokrycia straty     

  b) zmniejszenia (z tytułu)     

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu     

6.a. Należne wpłaty na kapitał rezerwowy na początek okresu     

6.a.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy     

  a) zwiększenia (z tytułu)     

  dopłata przez udziałowca     

  b) zmniejszenia (z tytułu)     

6.a.2. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) rezerwowy na koniec okresu     

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -12 380 831,85 -4 957 270,44 

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu     

     - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości     

     - korekty błędów     

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach     

  a) zwiększenia (z tytułu)     

  b) zmniejszenia (z tytułu)     
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  przeznaczenie zysku za 2010 na podwyższenie kapitału zapasowego     

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu     

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -12 380 831,85 -4 957 270,44 

     - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości     

     - korekty błędów     

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -12 380 831,85 -4 957 270,44 

  a) zwiększenia (z tytułu)     

  b) zmniejszenia (z tytułu)     

  pokrycie straty konwersją pożyczki od udziałowca     

  pokrycie straty z dopłat wspólników     

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -12 380 831,85 -4 957 270,44 

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -12 380 831,85 -4 957 270,44 

8. Wynik netto -265 733,59 -7 423 561,41 

  a) zysk netto     

  b) strata netto -265 733,59 -7 423 561,41 

  c) odpisy z zysku     

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 51 613 439,70 51 879 173,29 

III.  
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty)  51 613 439,70 51 879 173,29 
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V. Oświadczenie Zarządu 
 

 

 

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r.  

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Zarządu IDH S.A. 

 

 

 

Zarząd Spółki IDH S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe 

za okres 1.01.2012 do 30.06.2012 sporządzone zostało zgodnie z zasadami rachunkowości 

obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację 

majątkową i finansową IDH S.A. oraz jej wynik finansowy oraz, że sprawozdanie 

z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki. 

 

 

 

Łukasz Bartczak 

Wiceprezes Zarządu 


