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1. Informacje ogólne o Spółce 
 

Dane podstawowe Spółki 
 
Emitent:   Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna  
Adres:    ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa 

Telefon:   0-22 583 38 44 

Fax.:    0-22 627 09 14 

Mail:    kontakt@mobini.pl 

Adres strony www :  www.mobini.pl 

REGON:                142590419 

NIP:   7010255389 

KRS:   0000363839 

Sąd:    Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 

Kapitał zakładowy: 246 125,00 PLN  

 
Zarząd Spółki 

 
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu Internetowych Biur Sprzedaży 
Netshops.pl S.A., wchodzą: 
 

 Agnieszka Bareja - Prezes Zarządu 

 Dariusz Sepioło - Członek Zarządu 
 

Rada Nadzorcza Spółki 
 
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Radę Nadzorczą Internetowych Biur Sprzedaży 
Netshops.pl S.A., tworzą: 
 

 Leszek Kułak - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 Przemysław Guziejko - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

 Zbigniew Powierża - Członek Rady Nadzorczej 

 Robert Dziubłowski - Członek Rady Nadzorczej 

 Damian Wojnowski - Członek Rady Nadzorczej 
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2. Aktualna struktura akcjonariatu Emitenta  
 

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 14.02.2013 r. 

 

Akcjonariusz 
Liczba 
akcji 

Seria 
akcji 

Liczba 
głosów 

Udział 
procentowy  
w kapitale 

zakładowym 

Udział 
procentowy  
w głosach  

na WZ 

Hyperion S.A. 1 061 259 C 1 061 259 43,11% 43,11% 

MNI S.A. 426 701 A, B 426 701 17,33% 17,33% 

Maroso Consultancy 
Limited 

320 000 A 320 000 13,00% 13,00% 

Top Consulting S.A. 153 953 A, B 153 953 6,25% 6,25% 

First Class S.A. 130 000 A 130 000 5,28% 5,28% 

Pozostali 369 346 A,B 369 346 15,03% 15,68% 

Ogółem 2 461 250  2 461 250 100,00% 100,00% 

 
 

3. Skład Grupy Kapitałowej Emitenta 
 
W skład Grupy Kapitałowej Internetowych Biur Sprzedaży Netshops.pl S.A. na dzień 31.12.2012 roku 
wchodziły następujące jednostki:  
 

Lp. Podmiot 
Udział w kapitale  
zakładowym (%) 

Udział w głosach  
(%) 

1 First Class S.A. 100% 100% 

2 Netshops.pl Sp. z o.o. 100% 100% 

 
4. Jednostkowe wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat od 

dnia 01 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wraz z danymi 
porównawczymi 

 
Wybrane jednostkowe dane z bilansu 

 

L.p. Wyszczególnienie jm 
stan na 

31.12.2012 
stan na 

31.12.2011 

1 Kapitał własny tys. zł 5 220,62 1 195,34 

2 Należności długoterminowe tys. zł 0,00 0,00 

3 Należności krótkoterminowe tys. zł 1 066,62 169,17 

4 
Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

tys. zł 
2,48 889,61 

5 Zobowiązania długoterminowe tys. zł 0,00 0,00 

6 Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 1 081,04 23,92 
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Wybrane jednostkowe dane z rachunku zysków i strat 
 

L.p. Wyszczególnienie jm 
IV kwartał 

2012 r. 
IV kwartał 

2011 r. 
I-IV kwartał 

2012 r. 
I-IV kwartał 

2011 r. 

1 Przychody netto ze sprzedaży tys. zł 243,90 0,00 243,90 0,00 

2 Amortyzacja tys. zł 6,67 10,00 36,67 33,33 

3 Zysk/strata ze sprzedaży tys. zł 215,82 -175,38 24 -655,82 

4 
Zysk/strata z działalności 
operacyjnej 

tys. zł 
386,82 -181,58 194 -662,02 

5 Zysk/strata brutto tys. zł 385,83 -165,15 -219,72 -617,12 

6 Zysk/strata netto tys. zł 385,83 -165,15 -219,72 -617,12 

 
 

5. Skonsolidowane wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat od 
dnia 01 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wraz z danymi 
porównawczymi 

 
Wybrane skonsolidowane dane z bilansu 

 

L.p. Wyszczególnienie jm 
Stan na 

31.12.2012 
Stan na 

31.12.2011* 

1 Kapitał własny tys. zł 6 826,87 1 195,34 

2 Należności długoterminowe tys. zł 0,00 0,00 

3 Należności krótkoterminowe tys. zł 6 514,08 169,17 

4 
Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

tys. zł 
138,90 889,61 

5 Zobowiązania długoterminowe tys. zł 0,00 0,00 

6 Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 10 283,41 23,92 
* Jednostkowe dane porównawcze z bilansu Spółki IBS Netshops.pl S.A. na dzień 31.12.2011 r.  

 
Wybrane skonsolidowane dane rachunku zysków i strat 

 

L.p. Wyszczególnienie jm 
IV kwartał 

2012 r. 
IV kwartał 
2011 r.* 

I-IV kwartał 
2012 r. 

I-IV kwartał 
2011 r.* 

1 Przychody netto ze sprzedaży tys. zł 6 338,51 0,00 21 782,45 0,00 

2 Amortyzacja tys. zł 126,05 10,00 447,43 33,33 

3 Zysk/strata ze sprzedaży tys. zł 1 353,75 -175,38 478,98 -655,82 

4 
Zysk/strata z działalności 
operacyjnej 

tys. zł 
1 183,00 -181,58 173,31 -662,02 

5 Zysk/strata brutto tys. zł 901,52 -165,15 -1 029,64 -617,12 

6 Zysk/strata netto tys. zł 872,62 -165,15 -1 058,54 -617,12 
* Jednostkowe dane porównawcze z rachunku zysków i strat Spółki IBS Netshops.pl S.A. na dzień 31.12.2011 r. 
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Spółka nie przedstawiła skonsolidowanych danych za IV kwartał 2011 roku i narastająco za I, II, III i IV 
kwartał 2011 roku, ponieważ w tym okresie Emitent nie tworzył Grupy Kapitałowej.  
 
Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządza się zgodnie z praktyką stosowaną 
przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów 
ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76 póz. 694 z późniejszymi 
zmianami). 
 

6. Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na 
jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe 

W IV kwartale 2012 roku Emitent osiągnął przychód netto ze sprzedaży na poziomie 243,90 tys. PLN, 
oraz wypracował zysk na poziomie 385,83 tys. PLN, co stanowi wzrost w stosunku do lat poprzednich. 
Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na osiągnięte wyniki finansowe Spółki Internetowe Biura 
Sprzedaży Netshops.pl S.A. było odpłatnie wydzierżawienie platformy mobilnej Mobini.pl spółce 
zależnej First Class S.A. 
 
Na wyniki finansowe Spółki w IV kwartale 2012 roku wpływ miały również  poniesione koszty 
związane z rozwojem serwisu Mobini.pl i prowadzeniem działań marketingowych zmierzających do 
pozyskania klientów. 
 
W grudniu 2012 roku właściwy organ zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta z 
kwoty 140.000 zł do kwoty 246.125 zł, to jest o kwotę 106.125 zł w drodze emisji 1 061 250 nowych 
akcji zwykłych na okaziciela serii C. Po zarejestrowaniu zmiany, kapitał zakładowy Spółki wynosi 
246.125 zł. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji wynosi 
2.461.250. 
 
W listopadzie 2012 roku Spółka zawarła ze spółką Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
umowę objęcia akcji. IBSN zaoferował objęcie 1.061.250 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C o 
wartości nominalnej 0,10 zł i cenie emisyjnej 4,00 zł każda, a spółka Hyperion S.A. objęła ww. akcje w 
trybie subskrypcji prywatnej. Akcje zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w postaci 
wierzytelności, która przysługuje Hyperion S.A. od Spółki w kwocie 4.245.000,00 zł z tytułu sprzedaży 
udziałów w spółce zależnej Netshops.pl Sp. z o.o. ISBN zawarł ze spółką Hyperion S.A. umowę, której 
przedmiotem jest potrącenie wierzytelności Spółki przysługującej od spółki Hyperion S.A. z tytułu 
objęcia akcji nowej emisji z wierzytelnością Hyperion S.A. przysługującą od IBSN z tytułu zbycia 
udziałów spółki Netshops.pl Sp. z o.o. Celem zawarcia tej umowy jest dokonanie wzajemnej 
kompensaty rozliczeń, jakie powstały w relacjach obu stron. 
Podstawowe warunki przedmiotowej umowy na łączną kwotę 4.245.000 zł: 
a)  Potrąceniu ulegają wierzytelności przysługujące ISBN od Hyperion S.A. zgodnie z umową 
objęcia nowych akcji serii C IBSN przez spółkę Hyperion S.A.  
b)  Potrąceniu ulegają wierzytelności przysługujące Hyperion S.A. od Spółki zgodnie z umową 
nabycia 100% udziałów w spółce Netshops.pl Sp. z o.o.  
 
Poprzez zawarcie transakcji akwizycji, Emitent utworzył Grupę Kapitałową, w skład której wchodzi 
First Class S.A. zajmująca się m.in. obsługą podróży biznesowych oraz turystyką kwalifikowaną dla 
zamożnych klientów oraz Netshops.pl Sp. z o.o. zajmująca się m. in. prowadzeniem sprzedaży i 
usługami wirtualnymi. IBSN poprzez zakup udziałów i akcji kontynuuje działania mające na celu 
realizację strategii internetowych biur sprzedaży, którą wykonywać będzie Spółka mająca niezbędną 
wiedzę i kompetencje wdrożeniowe w tego typu przedsięwzięciach. 
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W IV kwartale 2012 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła skonsolidowany przychód netto ze sprzedaży  
w wysokości 6 338,51 tys. PLN.  
 
W okresie objętym raportem spółka zależna First Class S.A. podpisała 50 umów z poszczególnymi 
jednostkami administracji państwowej. Przedmiotem umów o łącznej wartości 70,38 mln zł brutto 
jest sprzedaż biletów lotniczych na połączenia zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie wraz z 
obowiązkowym ubezpieczeniem podróżnych i ich bagażu dla pracowników 50 jednostek administracji 
państwowej w okresie do dnia 31 grudnia 2014 roku.  
 
Zrealizowane transakcje akwizycji, jak i zdobyte przez pracowników know-how, bogate zaplecze 
logistyczne, nowe i innowacyjne idee oraz wzrost rozpoznawalności spółek z Grupy Kapitałowej 
Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl w przyszłości pozytywnie będą wpływać na skonsolidowane 
wyniki finansowe Emitenta. Spółka IBSN w ramach swojej grupy kapitałowej działa jednocześnie w 
dwóch, dynamicznie rozwijających się segmentach rynku, które choć nie są komplementarne, to 
pozwalają Emitentowi osiągać stabilne, niezależne przychody.  
 
Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych za okres  
objęty niniejszym raportem ani za okres roku obrotowego 2013.  
 
 

7. 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 

 
Działalność operacyjna Emitenta prowadzona jest przez podmioty w 100% zależne od Spółki – First 
Class S.A. oraz NetShops.pl Sp. z o.o.  
 
First Class S.A. 
 
Spółka zależna First Class S.A. istnieje na rynku polskim od roku 1991. Ponad dwudziestoletni staż 
gwarantuje zaufanie kontrahentów oraz stawia spółkę w czołówce firm o profilu turystycznym. W IV 
kwartale 2012 roku Biuro Podróży First Class S.A. kontynuowało budowę autorskiego narzędzia do 
rezerwacji usług typu travel w Internecie. Narzędzie skierowane wyłącznie do sektora B2B jest 
narzędziem unikalnym na polskim rynku i wpisuje się w działalność prowadzoną przez Internetowe 
Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. Wyjątkowość panelu rezerwacyjno-komunikacyjnego polega na 
zastosowaniu niedostępnych na polskim rynku rozwiązań w jednym narzędziu.  
 
Wśród najistotniejszych działań podejmowanych przez First Class S.A. w IV kwartale 2012 roku należy 
wymienić: 

 Kontrakt z  Centrum Usług Wspólnych - wynikiem sprawy toczącej się przed KIO, odrzucone 
zostały sprzeciwy do wygranej naszego biura w przetargu ogłoszonym przez Centrum Usług 
Wspólnych dla Jednostek Administracji Państwowej a konkurencyjna oferta Lot S.A. 
odrzucona za rażąco niską cenę. Tym samym First Class zdobywa lukratywny kontrakt na 
obsługę 50 Jednostek Administracji Państwowej na dwa lata ( do końca 2014 roku ) Dzięki 
kontraktowi First Class S.A. zapewnia sobie stałe miejsce w gronie największych Agentów 
IATA w Polsce oraz stabilność finansową. W grudniu 2012 First Class S.A. wygrywa konkurs na 
Agenta organizującego podróże służbowe dla Polskiego Związku Piłki Nożnej. Umowa 
podpisana na czas nieokreślony to ogromna szansa dla First Class na nawiązanie stałych i 
dobrych relacji z PZPN oraz na wykonywanie usług dodatkowych – incoming. W wyniku 
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wewnętrznego audytu zmieniono i wynegocjowano lepsze warunki prowizyjne dla działu 
ubezpieczeń podróżnych z głównymi dostawcami z tego segmentu ( między innymi Signal 
Iduna i Ubezpieczenia Europejskie). 

 IV kwartał 2012 roku był czasem kiedy dokładnej analizie poddano koszty biura. Wynikiem tej 
analizy było ograniczenie kosztów na następujących polach: telekomunikacja, poczta, 
zatrudnienie. 

 Przeprowadzono analizę umów obejmujących usługę sprzedaży biletów PKP, sprzedawanych 
do tej pory jako usługa dodana najczęściej po najniższych marżach z dostawą gratis. W 
wyniku tej analizy większość umów z klientami obejmujących  tę usługę zostało 
aneksowanych na nowe warunki zaproponowane przez First Class S.A. 

 
NetShops.pl Sp. z o.o. 
 
NetShops.pl Sp. z o.o. to stale rozwijająca się spółka, analizująca na bieżąco swoje możliwości oraz 
miejsce w rynku związanym z dostarczanymi produktami i usługami. 
 
W ramach działalności polegającej na obsłudze sprzedaży internetowej Spółka NetShops.pl Sp. z o.o. 
współpracowała z wieloma renomowanymi firmami. Ponadto, spółka NetShops.pl Sp. z o.o. 
rozpoczęła z końcem 3 kwartału szerszą współpracę marketingową ze stacjami i programami 
telewizyjnymi takimi, jak: iTV, HOT.tv, czy EZO.tv. Podczas codziennej współpracy z różnorodnymi 
kontrahentami, spółka NetShops.pl Sp. z o.o zdobyła nowe doświadczenia oraz inne spojrzenie na 
realizowane dotychczas projekty. Zbliżając się bardziej do klientów podczas ich obsługi i chcąc 
dopomóc im w ich rozwoju samemu się bardziej rozwijając, zaczęła planować  zmiany w świadczonej 
działalności, zmiany które po analizie rynku z nimi związanego mogą przynieść większe korzyści niż 
dotychczasowa działalność. 
 
Spółka NetShops.pl Sp. z o.o. w wyniku analizy swojej działalności związanej z obsługą sprzedaży 
internetowej oraz rynku obejmującego świadczone usługi na przestrzeni obszaru ich świadczenia i 
ostatnich miesięcy, oraz obserwacji obniżania kosztu takich usług głównie przez dostawców 
rozwiązań hostingowych zawęża swoją działalność dedykowaną dotychczasowemu kierunkowi 
rozwoju. Z racji braku korzystnych perspektyw rozwoju w kilku obszarach, Spółka zlikwidowała w 
ostatnim czasie większość sklepów internetowy, po analizie ich prowadzenia jako mało 
dochodowego.  
 
Największy potencjał rozwoju Spółka NetShops.pl Sp. z o.o. dostrzegała w ostatnich miesiącach w 
zakresie prowadzonych przez siebie usług e-commerce i e-marketingowych. Na ich rozwoju Spółka 
koncentrowała się w ostatnim czasie i  sukcesywnie proponowała je coraz większej ilości klientów 
biznesowych. Podobnie jak z działalnością sprzedaży wirtualnej, z uwagi na brak zadowalających 
rezultatów i perspektyw rozwoju ten rodzaj działalności w wyniku dalszych analiz jest prowadzony 
lecz prawdopodobnie nie będzie rozwijany. 
 
Działalność e-marketingowa i informatyczna NetShops.pl Sp. z o.o.  polegająca na kompleksowej 
realizacji projektów skomplikowanych stron internetowych na zlecenie, oraz coraz szerszej obsłudze 
wszelkich zagadnień z zakresu IT, Partnerów Spółki dała pomysły na rozwój spółki w innych 
kierunkach niż dotychczasowe.  
 
W zakresie jaki spółka NetShops.pl Sp. z o.o. świadczyła usługi na rzecz podmiotów z grupy 
kapitałowej MNI, polegających na projektowaniu graficznym i kodowaniu webmasterskim, spółka 
postanowiła zaproponować rozszerzenie współpracy o świadczenie szeroko pojętej obsługi 
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informatycznej. Rozszerzenie współpracy zostało zapoczątkowane z końcem roku współpracą 
względem przeprowadzenia audytu wewnętrznego grupy MNI obejmującego zagadnienia IT.  
 
Spółka NetShops.pl Sp. z o.o. w wyniku podjętych decyzji dotyczących zakończenia  niedochodowych 
przedsięwzięć oraz złożeniu wstępnie zaakceptowanych propozycji  współpracy ze spółkami grupy 
MNI planuje w 2013 roku ukierunkowaniem na świadczenie szerokiego i kompleksowego wachlarza 
usług informatycznych oraz ze względu na doświadczenia handlowe z prowadzenia sprzedaży 
internetowej, chce zostać dostawcą sprzętu komputerowego i biurowego. 
 
Obecne doświadczenie z zakresu projektowania stron internetowych na potrzeby sklepów 
wirtualnych spółka NetShops.pl Sp. z o.o.  chce wykorzystać wzbogacając i rozszerzając o wachlarz 
usług związanych z tą tematyką, począwszy od umożliwienia za swoim pośrednictwem zakupu domen 
i ich utrzymania, przez projektowanie i utrzymanie stron oraz ich hosting,  jak również prowadzenie 
projektów SEO czy wdrażanie i administracja poczty elektronicznej z systemem pracy grupowej.  
 
Kolejnymi celami jakie spółka chce sobie postawić w 2013 roku jest budowa zaplecza personalnego 
oraz technicznego pod kontem świadczenia usług z zakresu IT dotyczących administracji serwerami i 
siecią, usług programistycznych i wdrożeniowych, a także codziennego wsparcia technicznego 
świadczonego podmiotom z którymi wejdzie w współpracę oraz ich klientom i współpracownikom. 
 
Dotychczasowy rozwój spółki NetShops.pl Sp. z o.o., zdobyte przez jej pracowników know-how, 
nawiązane kontakty i współprace, bogate zaplecze logistyczne oraz nowe i innowacyjne idee, dają 
sposobność do określenia spółki NetShops.pl Sp. z o.o. jako podmiotu, który staje na progu nowych 
wyzwań przed dotychczasowymi jak i potencjalnymi klientami, oraz którego obecna pozycja na rynku 
oraz skrupulatne planowanie dalszego rozwoju wraz z jego bieżącą analizą, rokuje nadzieje na 
osiąganie coraz lepszych wyników ekonomicznych. 
 
 

8. Oświadczenie Zarządu 
 

Zarząd Internetowych Biur Sprzedaży Netshops.pl S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, 
wybrane informacje finansowe za IV kwartał 2012 roku oraz dane porównywalne sporządzone 
zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że kwartalne sprawozdanie z działalności 
zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć, oraz sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Internetowe 
Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. 
 


