
RAPORT OKRESOWY 

OSTATNIEMIEJSCA.PL S.A. 
 

 

III KWARTAŁ 2012 R.  

SUWAŁKI 13 LISTOPADA 2012 R.  

 

 

Nazwa (firma): OSTATNIEMIEJSCA.PL Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Suwałki 

Adres: 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 79 lok. 3 

Numer KRS: 0000385994 

Oznaczenie Sądu:     
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego  

REGON: 200440000 

NIP: 844-234-29-54 

Telefon: +48 875 65 22 23 

Fax: +48 877 30 48 79 

Poczta e-mail: sa@ostatniemiejsca.pl  

Strona www: www.ostatniemiejsca.pl 

Autoryzowany Doradca: Capital Kopernik S.A.  

  



I. Wybrane dane finansowe  

 

III KWARTAŁ 2012 R.  

Dane jednostkowe/ skonsolidowane   

 

(Dane w tys. zł) Stan na 30.09.2012 r. Stan na 30.09.2011 r. 

Kapitał własny 918,53 589,11 

Należności długoterminowe -  -  

Należności krótkoterminowe 528,45 312,10 

Inwestycje długoterminowe -  -  

Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 528,45 374,51 

Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

74,65 92,45 

Zobowiązania długoterminowe 458,96 - 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 749,64 1 048,32 

Aktywa trwałe 1 354,44 1 345,21 

Aktywa obrotowe 1 827,13 510,06 

Aktywa/Pasywa razem 3 181,57 1 855,27 

 

(Dane w tys. zł) 

III kwartał 2012 r.  
 

Okres od 
01.07.2012 r. do 

30.09.2012 r.  

III kwartał 2012 r. 
– narastająco  

 
Okres od 

01.01.2012 r. do 
30.09.2012 r.  

III kwartał 2011 r.  
 

Okres od 
01.07.2011 r. do 

30.09.2011 r. 

III kwartał 2011 r. 
– narastająco  

 
Okres od 

12.05.2011 r. do 
30.09.2011 r.* 

Amortyzacja 25,35 76,05 16,03 24,82 

Przychody netto ze 
sprzedaży 

847,03 1 669,63 804,96 1 158,78 

Zysk/Strata na 
sprzedaży 

-62,58 -304,91 3,42 70,98 

Zysk/Strata na 
działalności 
operacyjnej 

-63,96 -308,74 70,98 70,98 



Zysk/Strata brutto  -69,91 -316,81 70,98 70,98 

Zysk/Strata netto  -69,91 -316,81 70,98 70,98 

*Spółka została zarejestrowana w KRS w dniu 15 maja 2011 r.  

 

II. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na 

osiągnięte wyniki finansowe 

W III kwartale 2012 roku Spółka wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 847 tys. zł, co 

stanowi wynik o 5% wyższy w stosunku do przedstawionych danych porównywalnych za III kwartał 

2011 roku (804 tys. zł). Narastająco przychody za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku wyniosły 

1 669,63 tys. zł i były wyższe o 30,5% (1 158,78 tys. zł) w stosunku do wypracowanych w analogicznym 

okresie roku poprzedniego.  

Spółce nie udało się w okresie od lipca do września 2012 wypracować zysku, który zarówno na poziomie 

sprzedaży, jak i działalności operacyjnej był ujemny (w obu przypadkach Spółka poniosła stratę w 

wysokości ok. –64 tys. zł). Strata netto wyniosła -69,91 tys. zł. Natomiast narastająco za pierwsze trzy 

kwartały 2012 roku strata Emitenta wynosi -316,81 tys. zł.  

Wysokie koszty operacyjne, które w trzecim kwartale 2012 r. wyniosły blisko 900,00 tys. zł, stanowią 

45,6% całości kosztów operacyjnych wygenerowanych w bieżącym roku a ponadto miały duży wpływ  na 

poniesioną stratę. Również trudna sytuacja na rynku turystycznym, w szczególności związana z 

upadłościami biur podróży, wywarła negatywny wpływ na osiągnięte przez Spółkę wyniki. Ponadto, 

konsekwencje związane z upadłościami biur podróży, w szczególności nieoczekiwane ogłoszenie 

upadłości oraz brak opieki nad przebywającymi za granicą turystami, zwiększyły awersję konsumentów 

do planowania wypoczynku za pośrednictwem touroperatorów, co również przełożyło się na wynik 

Emitenta. Co jednak istotne, zainteresowanie podjęciem współpracy ze Spółką (w formie franszyzy) jest 

duże i stale rośnie. Przyszli fraszyzobiorcy wstrzymują się jednak z podjęciem ostatecznej decyzji ze 

względu na kryzys w branży turystycznej, co również wpływa negatywnie na możliwości osiągnięcia 

przez Emitenta prognozowanej skali wzrostu.  

Trudna sytuacja branży turystycznej przyczyniła się również do opóźnień w spływie należności. W 

związku z tym Zarząd Spółki zidentyfikował możliwe problemy z bieżącą płynnością Spółki. Zarząd 

szacuje bieżące potrzeby finansowe na ok. 120.000,00 zł i podejmuje działania mające na celu pozyskanie 

niezbędnych środków, w szczególności w zakresie zwiększenia skuteczności windykacji należności Spółki 

oraz pozyskania ewentualnego finansowania zewnętrznego. Zarząd Spółki wskazuje jednakże, że w 

wypadku niepowodzenia prowadzonych działań, istnieje zagrożenie dla bieżącej płynności Spółki. 

Efekty podjętych działań będą zauważalne w wynikach finansowych w 2013 roku. 

 

III. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej 

działalności 

W związku z trudną sytuacją w branży turystycznej, która przełożyła się również na trudną sytuację 

Spółki, Emitent podjął działania restrukturyzacyjne zmierzające do zapewnienia większej bieżącej 

płynności, między innymi poprzez zmiany w strukturze sprzedaży. Zarząd podjął odpowiednie kroki 

mające na celu minimalizację kosztów operacyjnych poprzez redukcję etatów oraz zamknięcie 

nierentownych oddziałów. Spółka zatrudniła nowego dyrektora regionalnego, do którego zadań należy 



przeprowadzanie kompleksowej analizy lokalizacyjnej i ekonomicznej przed wyrażeniem zgody na 

otwarcie nowego oddziału lub podpisanie umowy franszyzowej.  

Spółka jest również w trakcie przygotowywania nowej strony internetowej. Będzie ona bardziej 

przejrzysta i funkcjonalna, co ułatwi kontakt z klientem i pozwoli mu na szybsze dopasowanie 

odpowiadającej dla niego oferty.      

IV. Stanowisko na temat prognoz 

Zarząd Spółki informuje, że w związku z trudną sytuacją finansową Spółki, która jest wynikiem kryzysu w 

całej branży turystycznej, raportem bieżącym nr 19/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. Zarząd odwołał 

prognozy wyników finansowych na rok 2012.   

 

V. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej  

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.  

 

VI. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy 

posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu  

Na dzień publikacji niniejszego raportu kapitał akcyjny Spółki dzieli się na:  

Akcjonariusz Liczba akcji % akcji  Liczba głosów % głosów  

Tomasz Kozikowski  5 000 000 79,28% 7 250 000 84,73% 

Pozostali  1 307 000 20,72% 1 307 000 15,27% 

Razem 6 307 000 100,00% 8 557 000 100,00% 

 

 

Suwałki, dnia 13 listopada 2012 roku  

 

          Prezes Zarządu 

 

          Tomasz Kozikowski  

 


