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Raport B2BParner S.A. za IV kwartał 2012 roku został przygotowany zgodnie               

z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu 

Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A oraz załącznik              

nr 3 Regulaminu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym 

Systemie Obrotu na rynku NewConnect". 
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1. Podstawowe dane o Emitencie 

 

Dane Emitenta 

Firma: B2BPartner 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba i adres: ul. Ciołka 13, 01-402 Warszawa 

Telefon: +48 22 485 52 00 

Fax: +48 22 485 52 01 

E-mail: biuro@b2bpartner.pl 

Adres internetowy: www.b2bpartner.pl 

Numer KRS: 0000276128 

Numer Regon: 140855948 

Numer NIP: 5242605867 

Kapitał Zakładowy 1 509 000 zł 

Zarząd 
Rafał Przybkowski - Prezes Zarządu 

Grzegorz Kobryń - Wiceprezes Zarządu 

Rada Nadzorcza 

Maciej Hazubski – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Wojciech Przyłęcki – Członek Rady Nadzorczej 

Piotr Bolmiński - Członek Rady Nadzorczej 

Maciej Trojanowski - Członek Rady Nadzorczej 

Marek Rusiecki – Członek Rady Nadzorczej 

Jarosław Kownacki – Członek Rady Nadzorczej 
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2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy 

posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

 

Według publicznie dostępnych informacji struktura akcjonariatu na dzień 

sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego jest następująca: 

 

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział                       

w kapitale 

Liczba głosów 

na WZA 
% głosów 

1. IQ VENTURE CAPITAL S.a.r.l 7 750 000 51,36% 7 750 000 51,36% 

2. XEVIN CONSULTING Limited 2 884 520 19,12% 2 884 520 19,12% 

3. St. Gallen Holdings Limited 854 400 5,66% 854 400 5,66% 

4. Jarosław Krawczyk 800 000 5,30% 800 000 5,30% 

5. Pozostali 2 801 080 18,56% 2 801 080 18,56% 

 

 

3. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu 

kwartalnego 

 

Niniejszy raport, obejmujący dane za czwarty kwartał 2012 roku, nie podlegał 

badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta oraz podmiot uprawniony do 

przeprowadzania kontroli sprawozdań finansowych. 
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Raport prezentuje wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat, 

obejmujące czwarty kwartał 2012 roku oraz dane narastająco za okres od początku 

roku do końca 2012 roku wraz z okresami porównywalnymi obejmującymi okresy 

analogiczne za 2011 rok. 

 

4. Wybrane dane finansowe 

 

Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat za okres od 

1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wraz z danymi porównywalnymi 

za analogiczny okres 2011 roku. Wszystkie dane finansowe prezentowane są w PLN. 

 

Rachunek zysków i strat 

Wyszczególnienie 

(PLN) (PLN) 

Za okres od 

01.10.2012 do 

31.12.2012 

Za okres od 

01.10.2011 do 

31.12.2011 

Za okres od 

01.01.2012 do 

31.12.2012 

narastająco 

Za okres od 

01.01.2011 do 

31.12.2011 

narastająco* 

Przychody netto ze sprzedaży ogółem 2 311 624,55 440 141,34 9 663 865,88 2 384 982,27 

Zysk (strata) ze sprzedaży 27 134,57 58 309,13 24 225,88 694 304,45 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 44 819,70 44 959,37 71 194,01 593 673,20 

Amortyzacja 75 220,83 63 661,41 317 767,96 211 129,30 

Zysk (strata) brutto 35 417,89 168 947,16 41 027,03 640 981,01 

Zysk (strata) netto 27 417,89 168 947,16 31 880,03 529 442,01 

* dane audytowane 

 

Bilans 

Wyszczególnienie 

(PLN) 

Stan na 

31.12.2012  

Stan na 

31.12.2011* 

Kapitał własny 5 435 245,93 5 295 294,75 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 3 142 429,77 1 747 298,66 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 46 660,42 9 133,52 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 4 192 752,41 1 337 556,29 

* dane audytowane 
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5. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, 

które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

 

W czwartym kwartale 2012 roku B2BPartner S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) 

wykazała zysk netto w kwocie 27 417,89 PLN (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy 

czterysta siedemnaście złotych 89/100), co oznacza uzyskanie w dwunastu 

miesiącach 2012 roku zysku netto w wysokości 31 880,03 (słownie: trzydzieści jeden 

tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 03/100) przy przychodach z działalności 

operacyjnej rzędu 9,7 mln PLN.  

Pozytywnie należy ocenić rozwój współpracy w ramach kontraktów, których realizacja 

rozpoczęła się w drugim półroczu 2012, tj. z Lotos Paliwa Sp. z o.o. oraz PVS 

Fulfillment-Service GmbH. Spółka jest dostawcą nagród do programów odpowiednio 

Lotos Navigator oraz Payback. W pierwszym przypadku poziom sprzedaży 

ustabilizował się, jednakże są przesłanki do skokowego wzrostu jeszcze w pierwszym 

półroczu 2013 roku. W drugim, sprzedaż rośnie z miesiąca na miesiąc, co ma związek 

ze stopniowym poszerzeniem katalogu dostarczanych nagród. Sprzedaż do dwóch 

wymienionych klientów pozwoliła na zrównoważenie uraty przychodów 

z topniejącego w trakcie roku portfela średnich i małych projektów. Zmniejszanie się 

bazy mniejszych klientów wynikało z jednej strony z przewidzianego umowami 

kończenia biegu programów, z drugiej ze skupienia wysiłków Spółki w pierwszym 

rzędzie na wdrożeniu i uruchomieniu obsługi Lotos Navigator i Payback, co nie 

pozostało bez wpływu na pozyskiwanie nowych mniejszych nabywców. 

Obecnie Spółka prowadzi zintensyfikowane działania sprzedażowe, w tym także celem 

rozwoju portfela średnich i małych klientów, których efekty powinny być widoczne 

już w pierwszych miesiącach 2013 roku. Osiągnięty w 2012 roku wynik finansowy jest 

pochodną ciągle niezadowalającego poziomu sprzedaży przy ponoszonym przez 

biznes rzędzie wielkości kosztów stałych oraz uzyskiwanych marżach. Koszty 

działania, jak już wcześniej Spółka informowała, zostały zoptymalizowane.                   

W perspektywie najbliższych kwartałów ograniczone będzie tutaj pole do wzrostu 

zyskowności działań – stąd akcent obecnie stawiany jest przede wszystkim na 
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zwiększenie wolumenu przychodów jako podstawowego czynnika zarządzanego 

w krótkim terminie, który pozwoli na maksymalizację rentowności biznesu.  

 

6. Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką 

w okresie objętym raportem podejmował w obszarze rozwoju 

prowadzonej działalności 

 

W dniu 3 października 2012 roku została podpisana umowa w ramach działania 8.2 

"Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" 8 osi priorytetowej 

Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z Polską Agencją Rozwoju 

Przedsiębiorczości o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu: "Wdrożenie 

w Spółce Zakupy.com S.A. oprogramowania typu business to business - Platforma 

B2B". Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 827 700,00 PLN, zaś maksymalna 

kwota dofinansowania wynosi 414 795,00 PLN. 

Emitent informował o podpisaniu powyższej umowy raportem nr 36/2012 z dnia 4 

października 2012 roku "Przyznanie dofinansowania z Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka". 

 

W dniu 20 listopada 2012 roku Spółka otrzymała wcześniej podpisaną umowę z firmą 

PVS Fulfillment - Service GmbH, która to firma jest operatorem lojalnościowego 

programu multipartnerskiego Payback. Umowa została zawarta na okres ponad 

dwóch lat – do końca grudnia 2014 roku. Przedmiotem umowy jest oferowanie 

produktów i/lub usług Emitenta uczestnikom programu Payback.  

Emitent informował o podpisaniu powyższej umowy raportem nr 38/2012 z dnia 21 

listopada 2012 roku "Zawarcie istotnej umowy". 

 

7. Stanowisko Zarządu Emitenta na temat prognoz 

 

Zarząd Emitenta podtrzymuje wcześniejszą decyzję o niepublikowaniu prognoz. 
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8. Oświadczenie Zarządu Emitenta 

 

Zarząd B2BPartner S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane 

informacje finansowe za IV kwartał 2012 roku sporządzone zostały zgodnie 

z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że raport kwartalny B2BPartner S.A. 

zawiera rzetelny obraz rozwoju jak i sytuacji finansowej Spółki. 

 


