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SPIS TREŚCI: 
 
 

1. Podstawowe informacje o Emitencie. 

2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu. 

3. Wybrane dane finansowe za okres od 1 października 2012 roku  

do 31 października 2012 roku, za okres od początku roku 2012 z danymi 

porównawczymi za rok poprzedni. 

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

na osiągnięte wyniki finansowe. 

5. Informacja Zarządu Emitenta 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. 

6. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta  

na dzień 31 grudnia 2012 r. 

7. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania podanych  

do publicznej wiadomości prognoz wyników na cały 2012 rok w świetle 

zaprezentowanych danych finansowych za okres od 1.10.2012  

do 31.12.2012 roku. 

8. Oświadczenie Zarządu Spółki. 
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1. Podstawowe informacje o Emitencie 

 
Źródło: Emitent 
 
 
2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu 
 
 
Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem 

akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki (zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 ustawy  

o Ofercie Publicznej oraz informacjami podawanymi przez Spółkę w raportach 

odnośnie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta - art. 70 pkt. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa VIDIS S.A. 
Siedziba ul. Ojca Beyzyma 7, 53-204 Wrocław 
Telefon + 48 (71) 33 880 00 
Fax + 48 (71) 33 880 01 
E-mail biuro@vidis.pl 
Strona internetowa  www.vidis.pl 
NIP 899-25-22-420 
REGON 933-038-687 
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 341 413,10 PLN 
Numer KRS  
wraz z organem prowadzącym 
rejestr 
 

KRS nr 0000360399,  
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia -
Fabrycznej we Wrocławiu  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

ZARZĄD Prezes Zarządu – Bartosz Palusko 
Wiceprezes Zarządu – Tomasz Kliczkowski 
Członek Zarządu – Krzysztof Szymczykowski 
 

http://www.vidis.pl
mailto:biuro@vidis.pl
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Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu (według stanu na dzień 
13.02.2013 r.) głosów 

Akcjonariusz 
Liczba akcji Udział w kapitale 

zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej 
liczbie głosów na WZ 

    

Tomasz Kliczkowski 1.327.448 38.88% 1.327.448 38,88% 

Bartosz Palusko 1.260.000 36,91% 1.260.000 36,91% 

Astoria Capital S.A. 340.000 9,96% 340.000 9,96% 

Pozostali 486.683 14,25% 486.683 14,25% 

Suma 3.414.131 100,00% 3.414.131 100,00% 

Źródło: Emitent 
 

 

3. Wybrane dane finansowe za okres od 1 października 2012 roku  
do 31 grudnia 2012 roku oraz za okres od początku roku 2012  
z danymi porównawczymi za rok poprzedni 
 
 

 3.1 Wybrane dane finansowe – Bilans 

wyszczególnienie Na dzień  Na dzień  Na dzień Na dzień 

31.12.2012 30.09.2012  31.12.2011 30.09.2011 

Kapitał własny 
       6 868 522,36 zł      5 553 887,62 zł       6 612 529,93 zł    5 824 942,03 zł  

Należności długoterminowe 
 20 955,00 zł  20 955,00 zł  20 035,00 zł  20 035,00 zł  

Należności krótkoterminowe 
    5 176 518,09 zł  3 370 945,64 zł     5 763 919,93 zł  4 049 573,06 zł  

Zapasy 
  4 693 308,85 zł           5 479 603,22 zł     5 819 717,19 zł      7 852 959,83 zł  

Zobowiązania długoterminowe 
     416 118,53 zł       303 453,12 zł           488 433,98 zł  453 563,66 zł  

Zobowiązania krótkoterminowe 
    5 872 561,00 zł        5 518 728,67 zł    8 239 386,63 zł            8 623 168,02 zł  

Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

  940 502,40 zł       125 352,70 zł    830 381,91 zł  165 127,27 zł  

Środki trwałe i WNiP 
     2 072 442,13 zł        970 217,42 zł    1 078 329,26 zł         1 069 467,92 zł  

Źródło: Emitent 
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 3.2 Wybrane dane finansowe – Rachunek zysków i strat 

wyszczególnienie 

IV kwartał Od początku roku do końca IV kwartału 

(rok bieżący)        (rok ubiegły)         (rok bieżący)         (rok ubiegły)         

Okres  Okres  Okres  Okres  
      

 od  01.10.2012 
 

 od 01.10.2011 od  01.01.2012     od 01.01.2011 
           

do 31.12.2012 do 31.12.2011 do 31.12.2012     do 31.12.2011 
Przychody netto ze 
sprzedaży 

13 220 236,08 zł     12 601 574,55 zł        31 753 119,07 zł    34 572 763,54 zł  

Amortyzacja 
         138 220,89 zł  117 907,94 zł  454 121,92 zł   422 103,76 zł  

Zysk/strata na sprzedaży 
    1 805 339,48 zł     1 258 352,33 zł   1 709 332,22 zł     1 859 737,57 zł  

Zysk/strata na działalności 
operacyjnej 

  1 762 816,47 zł      1 322 099,59 zł         1 748 406,27 zł     1 986 807,82 zł  

Zysk/strata brutto 
     1 626 710,74 zł   1 103 569,55 zł     1 466 328,07 zł    1 460 707,36 zł  

Zysk/strata netto 
    1 314 634,74 zł        887 044,19 zł    1 154 252,07 zł       1 164 432,00 zł  

Źródło: Emitent 
 

4.  Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały 
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 
 
 
Spółka ViDiS S.A. jest wyspecjalizowanym dystrybutorem sprzętu audiowizualnego  

na terenie Polski. Na rynku działa od 2004 roku. Jest jednym z największych 

dystrybutorów projektorów multimedialnych, ekranów projekcyjnych i tablic 

interaktywnych w Polsce reprezentując znane, światowe marki. 
 
W IV kwartale 2012 przychody netto ze sprzedaży wyniosły 13 220 236,08 zł i były  

o 4,9% wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Odnotowany wzrost jest 

wynikiem konsekwentnego rozszerzania oferty produktowej o nowe marki oraz 

wzmożonego popytu na rynku edukacyjnym (tablice interaktywne i projektory), który 

wciąż cechuje się niskim poziomem nasycenia. Firma rozpoczęła również  ekspansję 

na rynku produktów biurowych, czego efekty były widoczne w ostatnim kwartale.  

 

Od początku bieżącego roku do 31.12.2012 roku przychody ze sprzedaży netto 

Emitenta wyniosły 31,75 mln zł i były o 8% niższe niż w roku poprzednim. Wynika to 

częściowo z relatywnie słabego pierwszego półrocza, w którym wyjątkowo mało 

http://www.vidis.pl
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zamówień pochodziło z sektora edukacyjnego. Ponadto na wypracowany wynik 

miała wpływ decyzja firmy Panasonic o zamknięciu marki Sanyo, której brak 

spowodował chwilowe luki w asortymencie Spółki. Braki te w drugim półroczu 

uzupełniły inne produkty. 

 

Okres od stycznia do grudnia 2012 roku zakończył się zyskiem netto w wysokości  

 1,15 mln zł. Wynik finansowy w tym okresie bieżącego roku był zbliżony do wyniku  

w porównywalnym okresie 2011 roku. Wypracowany zysk, w świetle ogólnej 

dekoniunktury oraz poniesionych wydatków na inwestycje Spółki w nową 

powierzchnię magazynową, rozbudowę Działu Serwisu, Zarząd ocenia jako bardzo 

dobry. 

 

W opinii Zarządu Emitenta wyniki osiągnięte na koniec grudnia bieżącego roku 

potwierdzają słuszność przyjętej strategii rozwoju, a poniesione koszty są zasadne  

w kontekście długofalowego rozwoju. Spółka przewiduje systematyczny wzrost skali 

działalności i generowanych przychodów. 

5. Informacja Zarządu Emitenta 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 
 
 
W analizowanym, czwartym kwartale 2012 roku Emitent kontynuował pozyskiwanie 

nowych klientów, w szczególności w kanale biurowym. 

 

Spółka w tym czasie prowadziła działania inwestycyjne, które mają wpłynąć  

na wzrost efektywności jej działalności w przyszłości. Jednym z nich była 

kontynuacja przez Emitenta prac związanych z wdrożeniem nowoczesnego systemu 

informatycznego polegającego na zintegrowaniu wszystkich obszarów działalności 

Spółki przy pomocy jednego spójnego rozwiązania IT. Projekt ten ma na celu 

http://www.vidis.pl
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zautomatyzowanie procesów biznesowych realizowanych przez firmę ViDiS S.A. 

oraz jej partnerów. Stworzenie elektronicznej komunikacji typu Business to Business 

za pomocą sieci Internet ma usprawnić wymianę handlową grupy podmiotów 

gospodarczych kooperujących z Emitentem.  

 

Niezwykle istotnym wydarzeniem dla ViDiS S.A. było nawiązanie strategicznej 

współpracy z jednym z największych na świecie dostawców produktów biurowych - 

ACCO Brands Corporation, której skutkiem będą wspólne działania zmierzające do 

istotnego wzrostu wartości sprzedaży produktów ACCO w Polsce w ciągu 

najbliższych 3 lat. W ramach planowanych zmian, z dniem 1 stycznia 2013 r. ACCO 

zamknęło magazyny w Polsce, a dystrybucję i logistykę powierzyło Emitentowi.  

Celem Spółki jest zapewnienie pełnej dostępności produktów ACCO oraz dostaw  

w ciągu 24h. Dodatkowo, Emitent ma zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

wszystkich produktów ACCO, zadbać o promocję we wszystkich kanałach sprzedaży 

oraz uruchomić programy partnerskie, które pomogą dealerom generować wyższe 

marże na tych produktach. W opinii Zarządu Emitenta, realizacja ww. współpracy 

przyczyni się do istotnego wzrostu sprzedaży Spółki w tym segmencie produktów  

w najbliższych latach. Obie strony umowy są zdania, że zawarta współpraca 

pozytywnie wpłynie na ich rozwój oraz powiększenie ich udziału w polskim rynku 

produktów biurowych.  
 

Dodatkowo Emitent nabył zorganizowaną część przedsiębiorstwa NaviLab Sp. z o. o. 

(w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego) na mocy umowy sprzedaży 

przedsiębiorstwa z dnia 31.10.2012 r. Spółka oprócz środków obrotowych kupiła 

autorskie prawa majątkowe do oprogramowania związanymi z rozwiązaniami 

NaviLogic, stanowiącymi system monitoringu i lokalizacji pojazdów. Działanie  

to podyktowane było chęcią sprawowania bezpośredniej kontroli nad projektem 

NaviLogic, który wymagał większej dyscypliny w zakresie wydatków.  
 

W dniu 31.12.2012 r. zakończony został Program skupu akcji własnych. W czasie 

realizacji Programu Emitent nabył 168 525  sztuk akcji, które stanowią 4,94% ogólnej 

liczby akcji i głosów na WZ Spółki za łączną kwotę ok. 320 tys. zł. Zarząd z chwilą 

http://www.vidis.pl
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zakończenia skupu opracowuje strategię dalszych działań związanych nabytymi 

akcjami, a efekt tych działań zostanie wkrótce przekazany do informacji publicznej za 

pomocą raportu bieżącego.  

 

Pod koniec grudnia 2012 r. firma ViDiS S.A. otrzymała informację o wyróżnieniu 

Spółki po raz czwarty z rzędu w kolejnej edycji rankingu Gazele Biznesu 

przyznawaną przez dziennik „Puls Biznesu”. Nagroda ta świadczy o ciągłej dynamice 

rozwoju Spółki i nieprzerwanym wzroście obrotów oraz odnotowanym zyskiem netto  

w przeciągu 3 ostatnich lat. 

 

6. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej 
Emitenta na dzień 31 grudnia 2012 r. 
W skład Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 31 grudnia 2012 roku wchodzi Spółka 

(jako jednostka dominująca) oraz spółka NaviLab Sp. z o.o. ( spółka zależna). 

ViDiS S.A. posiada 51,3% udziału w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu 

wspólników NaviLab Sp. z o.o. 

 

 
Wyłączenie z obowiązku konsolidacji sprawozdań finansowych 
Na podstawie art. 58 Ustawy o rachunkowości (UoR), ze względu na brak istotności 

danych finansowych spółki NaviLab Sp. z o.o. dla realizacji obowiązku określonego 

w art. 4 ust. 1 UoR, Emitent nie konsoliduje danych finansowych ze spółką zależną 

NaviLab Sp z o.o. 

 

 

Firma: NaviLab Sp. z o.o. 
Siedziba: Wrocław 
Adres: ul. Ojca Beyzyma 7, 53-204 Wrocław 
KRS: 0000277942 
Kapitał zakładowy 115 000,00 zł 

http://www.vidis.pl
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7. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania 
podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na cały rok 
obrotowy 2012 w świetle zaprezentowanych danych finansowych za 
okres od 1.10.2012 do 31.12.2012 roku 

 
Emitent prognozował w raporcie bieżącym nr 11/2012 z dn. 30.03.2012 roku 

osiągnięcie w roku obrotowym 2012 przychodów netto ze sprzedaży na poziomie  

44 mln zł oraz 0,2 mln zł zysku netto. Założenia do opublikowanej prognozy Zarząd 

Spółki przekazał raportem bieżącym nr 15/2012 z dn. 10.04.2012 roku.  

 

W związku z dynamicznym wzrostem skali prowadzonej działalności, aktualnym   

i przewidywanym portfelem zamówień, pierwotna prognoza została skorygowana 

raportem bieżącym nr 1/2013 z dn. 12.02.2013 r. Zaktualizowaną prognozę wyników 

finansowych za rok obrotowy 2012 rok na poziomie zysku netto oszacowano na 

poziomie 0,6 mln zł. 

 

W świetle zaprezentowanych danych finansowych za okres do 1 stycznia  

do 31 grudnia 2012 roku, prognoza przychodów netto ze sprzedaży została 

zrealizowana w 72,17%, natomiast w przypadku zysku netto Spółka przekroczyła 

prognozę pierwotną o 477,12%, a zaktualizowaną o 92,4% .  

 

Zarząd Spółki przypomina, iż rok obrotowy 2012 został wydłużony  

do 30 czerwca 2013 roku, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 6/2012  

z dn. 31.01.2012 roku. W związku z tym, analizując realizację prognoz finansowych 

należy wziąć pod uwagę fakt, iż w roku obrotowym 2012 Spółka opublikuje  

6 raportów kwartalnych, a nie jak dotąd 4. 

 

Jednakże należy zaznaczyć, iż w pierwszych kwartałach Emitent zwykle 

odnotowywał stratę wynikającą z dużej sezonowości sprzedaży, skupionej  

w ostatnim kwartale roku kalendarzowym. 

http://www.vidis.pl


  

 

Raport okresowy za IV kwartał 2012 r. 

10 www.vidis.pl 

 

W analizowanym okresie plany sprzedażowe sporządzone przez Zarząd na ten 

kwartał zostały zrealizowane w 98% na poziome obrotu, ale aż w 123%   

na poziomie marży. 

 

W odniesieniu do uzyskanych wyników finansowych przez ViDiS S.A. w okresie  

od 1 października do 31 grudnia 2012, jak i do przyjętej strategii, Emitent przewiduje 

zrealizowanie zakładanej prognozy finansowej. 

 

8.  Oświadczenie Zarządu Spółki 

 
Zarząd ViDiS S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane dane 

finansowe za okres od 1 października do 31 grudnia 2012 r., za okres od początku  

2012 roku jak i dane porównawcze za rok ubiegły sporządzone zostały zgodnie  

z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że kwartalny raport z działalności ViDiS 

S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki. 

http://www.vidis.pl

