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1. Informacje ogólne 

 

 

Firma Spółki  Abpol Company Polska  S.A.  

Siedziba  ul. Walewska 7a, 04-022 Warszawa 

Telefon  +48 22 761 42 70 

Fax  +48 22 761 42 99 

Adres poczty elektronicznej  biuro@abpol.com.pl  

Adres strony internetowej  www.abpol.com.pl  

Sąd Rejestrowy  Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego 

KRS  0000394056 

Data rejestracji w KRS 
Przekształcenie z spółkę akcyjną  

17 lutego 2003 
24 sierpnia 2011   

Kapitał zakładowy  Kapitał zakładowy wynosi 4 141 308 zł i dzieli się 
na akcje:  
Serii A 3 600 000 sztuk  
Serii B 541 308 sztuk  
Razem 4 141 308 sztuk o wartości nominalnej 1 zł  

NIP  113-24-05-935  

Regon  015443496 

Zarząd  Andrzej Brauła – Prezes Zarządu  

Animator Rynku  Beskidzki Dom Maklerski S.A.  

Zakres działalności  Głównym obszarem działalności Abpol Company 
Polska S.A. jest dystrybucja produktów FMCG w 
tym 

 suplementy diety 

 plastry opatrunkowe 

 repelenty 

 kleje cyjanoakrylowe typu superglue 

 prezerwatywy 
 

PKD 2007 46.46.Z 
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2. Pismo Zarządu 

 

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, 

Przekazujemy Państwu Raport Roczny podsumowujący działania Abpol Company Polska 
S.A. w 2012 roku.  

Miniony rok obfitował w wiele wydarzeń istotnych dla Spółki.  

Przede wszystkim Spółka przygotowała i przeprowadziła emisję akcji w ofercie prywatnej, 

emitując 541 308 akcji serii B. Po przeprowadzeniu emisji łączna liczba akcji wynosi obecnie 

4 141 308 akcji w wartości nominalnej 1 zł za akcję. Jednocześnie Spółka podjęła w zeszłym 

roku działania zmierzające do wprowadzenia jej na rynek NewConnect, co zaowocowało 

debiutem spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniu 18 kwietnia  

2013 r. 

W 2012 roku Spółka uzyskała niższe niż w poprzednim roku przychody, na co miało wpływ 

kilka istotnych czynników, wśród których jednym z najważniejszych był bardzo nieudany w całej 

branży sezon handlowy na oferowane przez Spółkę produkty owadobójcze oraz niższe niż w 

latach ubiegłych zamówienia na import i konfekcjonowanie produktów. Spółka niestety nie miała 

wpływu na czynniki sezonowe (brak owadów), ale w celu ograniczenia w przyszłości tego typu 

problemu, Spółka przeprowadziła działania mające na celu zwiększenie w ofercie Spółki 

produktów nie mających sezonowego charakteru i będących w całorocznej sprzedaży. 

Podstawowym krokiem w tym kierunku było wprowadzenie na rynek własnych marek 

produktów (szczególnie plastrów marki QuickplastR), co przyniosło w tej kategorii 

asortymentowej znaczne zwiększenie obrotów i poprawienie marży. 

Ponadto Spółka podjęła działania przygotowujące Spółkę do powrotu w czerwcu 2013 r., 

po zakończeniu okresu zakazu konkurencji, na rynek prezerwatyw. W tym celu między innymi 

podpisała umowę przedwstępną na zakup marki prezerwatyw i rozpoczęła prace nad 

przygotowaniem kampanii sprzedażowej tych produktów. Dzięki ogromnemu, wieloletniemu 

doświadczeniu w dystrybucji produktów w tej branży, Spółka ma nadzieję na zdobycie jeszcze w 

przyszłym roku nad znaczącego udziału w rynku. 

Analizując działania Spółki w 2012 roku oraz wynikające z nich możliwości wierzymy, iż 
rok 2013 będzie bardzo udanym okresem wzrostu wartości Abpol Company Polska S.A. dla jej 
Akcjonariuszy. 

 

Z poważaniem 

 

Andrzej Brauła 

 

Prezes Zarządu Abpol Company Polska  S.A.  
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3. Wybrane dane finansowe 

Poniższe tabele przedstawiają wybrane dane finansowe Spółki za lata 2012 i 2011. Dane te powinny być 

analizowane w oparciu o informacje dotyczące czynników wpływających na prowadzoną przez Spółki 

działalność oraz w kontekście sprawozdań finansowych zamieszczonych w niniejszym raporcie. Dane 

finansowe prezentowane zgodnie z ustawą o rachunkowości pochodzą ze zbadanego sprawozdania 

finansowego. 

Kwoty prezentowane w PLN przeliczone zostały na Euro wg następujących zasad: 

 
Przeliczenia kursu 

 
2012 

 
2011 

 
Kurs euro na dzień bilansowy 

 
4,0882 

 
4,4168 

 
Średni kurs euro w okresie 

 
4,1736 

 
4,1401 

 
a. poszczególne pozycje bilansu wg stanu przeliczono po kursie średnim Narodowego Banku 

Polskiego na dany dzień bilansowy. 
b. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono wg kursu ustalonego poprzez 

obliczenie średniej arytmetycznej z średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień 
każdego miesiąca. 

 

 
 

Bilans 

PLN EUR 

Wg stanu na dzień 

31-12-2012r. 

Wg stanu na dzień 

31-12-2011r. 

Wg stanu na dzień 

31-12-2012r. 

Wg stanu na dzień 

31-12-2011r. 

Kapitał własny 5.496.840,96 4.791.118,92 1.344.562,63 1.084.748,90 

Należności 
długoterminowe 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Należności 
krótkoterminowe 

 
5.388.133,58 

 
3.938.952,08 

 
             1.317.972,11 

 
891.811,28 

Środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne 

 
57.536,62 

 
27.255,81 

 
14.073,83 

 
6.170,94 

Zobowiązania 
długoterminowe 

 
925.845,83 

 
198.898,15 

 
226.467,84 

 
45.032,18 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

 
3.131.669,70 

 
2.696.308,05 

 
766.026,54 

 
610.466,41 

Aktywa trwałe 636.172,77 825.215,68 155.611,95 186.835,65 

Aktywa obrotowe 8.918.183,72 6.861.109,44 2.181.445,07 1.553.411,85 

Aktywa/Pasywa razem 9.554.356,49 7.686.325,12 2.337.057,02 1.740.247,49 

 



 
 

 Str. 6 
 

 
 

Rachunek Zysków 
i Strat 

PLN EUR 

Narastająco za 
okres 

01-01-2012r. 

31-12-2012r. 

Narastająco za 
okres 

01-01-2011r. 

31-12-2011r. 

Narastająco za 
okres 

01-01-2012r. 

31-12-2012r. 

Narastająco za 
okres 

01-01-2011r. 

31-12-2011r. 

Przychody netto 
ze sprzedaży 

6.743.766,50 10.446.431,07 1.615.815,24 2.523.231,58 

Zysk (strata) 
ze sprzedaży 

- 1.841.546,72 410.343,76 - 441.236,99 99.114,46 

Zysk (strata) 
z działalności 
operacyjnej 

223.024,00 388.987,80 53.436,84 93.956,14 

Amortyzacja 245.470,38 247.796,13 58.815,02 59.852,69 

Zysk brutto 96.551,24 336.605,12 23.133,80 81.303,62 

Zysk netto 96.551,24 293.369,12 23.133,80 70.860,40 
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4. Sprawozdanie finansowe 

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku stanowi załącznik do 

niniejszego raportu rocznego. Na sprawozdanie finansowe składają się: 

1. Wprowadzenie. 

2. Bilans. 

3. Rachunek zysków i strat. 

4. Rachunek przepływów pieniężnych. 

5. Zestawienie zmian w kapitale własnym. 

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. 

5. Sprawozdanie Zarządu 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu rocznego. 

6. Opinia i raport biegłego rewidenta 

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2012 do 

31.12.2012 r. stanowią załącznik do niniejszego raportu rocznego. 
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7. Oświadczenia Zarządu 

7.1. Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie rzetelności rocznego sprawozdania finansowego za 

2012 rok 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ABPOL COMPANY POLSKA S.A. 
 

Działając jako Zarząd Spółki Abpol Company Polska S.A. oświadczam, iż wedle mojej najlepszej wiedzy, 

roczne sprawozdanie finansowe za rok 2012 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z 

obowiązującymi przepisami lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że 

odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jego 

wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym 

opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

         Prezes Zarządu Andrzej Brauła 

        Zarząd Abpol Company Polska S.A. 
 

7.2. Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania 

finansowego za 2012 rok 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ABPOL COMPANY POLSKA S.A. 
 

Działając  jako  Zarząd  Spółki  Abpol Company Polska S.A. oświadczam, iż podmiot  uprawniony do 

badania sprawozdań finansowych, tj. podmiot audytorski Kancelaria Rewidentów i Doradców KRD sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012, 

został wybrana zgodnie z przepisami prawa. Ponadto oświadczam, iż podmiot audytorski Kancelaria 

Rewidentów i Doradców KRD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Marta Kostrzewa – biegły 

rewident, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012, spełniają warunki do 

wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

krajowego. 

 

         Prezes Zarządu Andrzej Brauła 

        Zarząd Abpol Company Polska S.A. 
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8. Informacja na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego 

Oświadczenie ABPOL COMPANY POLSKA S.A. z dnia 22 maja 2013 r. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku do 

Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 

NewConnect”. 

 
LP. 

 
ZASADA 

 
TAK / NIE 

 
KOMENTARZ ZARZĄDU 

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z 

wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz 

najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i 

interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu  z  tych 

metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z  inwestorami  i  analitykami, 

wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać 

transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować 

przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. 

Tak 

 
Za wyjątkiem transmisji 

obrad walnego 

zgromadzenia z 

wykorzystaniem sieci 

Internet,  rejestracji 

przebiegu obrad i 

upublicznienia go na 

stronie  internetowej 

Spółka zamierza prowadzić 

efektywną politykę informacyjną, 

stosując wymienione metody 

dystrybucji informacji do szerokiego 

grona odbiorców, z wyłączeniem 

transmisji obrad walnego zgromadzenia 

z wykorzystaniem sieci Internet,  

rejestracji przebiegu obrad i 

upublicznienia go na stronie  

internetowej. 

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i 

perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. 

 

Tak 
 

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 

3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa), 

 

Tak 
 

 

Tak 
 
 

3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje 

najwięcej przychodów, 

 

Tak 
 

3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku, 
Tak  

3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki, 

Tak/Nie 

Spółka realizuje tę zasadę jedynie częściowo 
z uwagi na fakt, iż część osób wchodzących 
w skład organów spółki nie wyraziła zgody 
na publikację swoich życiorysów. 

3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o 

powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami 

reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, 

 
Tak 

 

3.6. dokumenty korporacyjne spółki, Tak  

3.7. zarys planów strategicznych spółki, Tak  
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 3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z 

założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent 

publikuje prognozy), 
Nie 

Spółka obecnie nie sporządza i nie 
publikuje prognoz finansowych, lecz jeśli 
takie zdarzenie zaistnieje, zostaną one 
zamieszczone na stronie internetowej 

3.9.  strukturę  akcjonariatu  emitenta,  ze  wskazaniem  głównych  akcjonariuszy  oraz  akcji 
znajdujących się w wolnym obrocie, Tak 

 

3.11. (skreślony)   

3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe, Tak  
3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych 
zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych, 

 

Tak 
 

3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych 

zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z 

uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny 

być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych, 

Tak 

 

3.15. (skreślony)   

3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w 
trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, 

 
                  Tak  

3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub 

porządku obrad wraz z uzasadnieniem,                     Tak 
 

3.18.  informację  o  przerwie  w  obradach  walnego  zgromadzenia  i  powodach  zarządzenia 

przerwy, 

 

Tak 
 

3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług 

Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów 

telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy, 

 
Tak 

 

3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta, 
Tak  

3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 
miesięcy, 

 

Tak 
 

3.22. (skreślony)   
3.23 Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób 
umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji 
informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, 
istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie 
internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie. 

Tak 
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4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim 

lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej 

co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami 

obowiązującymi  emitenta. 

Tak 

 

  5. Spółka  powinna  prowadzić  politykę  informacyjną  ze  szczególnym  uwzględnieniem  potrzeb 

inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna 

wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na 

stronie  www.GPWInfoStrefa.pl. 

 
 

Nie 

Spółka przekazując informacje 

inwestorom za pośrednictwem strony 

www.abpol.com.pl, w pełni umożliwia 

inwestorom indywidualnym zapoznanie 

się z danymi dotyczącymi spółki.  

6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z  przedstawicielami  Autoryzowanego 

Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec 

emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym 

Doradcą. 

 
 

Tak 

 

7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie 

dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie 

powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę. 

 
Tak 

 

8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i 

informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy. 

 

Tak 
 

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 

9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady 

nadzorczej, 

 
Nie 

 Z uwagi na poufność danych Spółka nie 

przekazuje informacji na ten temat. 

 
9.2.  informację  na  temat   wynagrodzenia  Autoryzowanego  Doradcy   otrzymywanego  od 

emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie. 

 

Nie 
Z uwagi na poufność danych Spółka nie 

przekazuje informacji na ten temat. 

10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego 

zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania 

zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. 

 
Tak 

 

11. Przynajmniej  2  razy  w  roku  emitent,  przy  współpracy  Autoryzowanego  Doradcy,  powinien 

organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. 

 
 
 
 

Nie 

W związku z przekazywaniem     

informacji inwestorom za 

pośrednictwem strony 

www.abpol.com.pl, a także 

umożliwieniem stałego  kontaktu  ze  

spółką inwestorom, mediom i 

analitykom, Spółka zapewnia pełny 

dostęp do informacji. 

http://www.gpwinfostrefa.pl/
http://www.abpol.com.pl/
http://www.abpol.com.pl/
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12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować 

cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do 

ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie 

decyzji inwestycyjnej. 

 
 

Tak 

 

13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu 

czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w 

których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. 

 
Tak 

 

  13a. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej 

połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o 

zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 

§ 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których 

jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada 

ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do 

zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek 

handlowych. 

Tak 

 

14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, 

aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie 

dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga 

szczegółowego uzasadnienia. 

 
 

Tak 

 

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać 

tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do 

dywidendy. 

 
Tak 

 

16. Emitent publikuje raporty miesięczne.  
 
 

Nie 

Spółka    nie    planuje    publikacji 

raportów miesięcznych ze względu na 

fakt, iż istotne zdarzenia publikowane są 

w raportach bieżących, a raport 

miesięczny stanowi tylko ich powielenie i 

podsumowanie. 

16a. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 

do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w 

alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”), emitent powinien niezwłocznie 

opublikować informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 

 
 

Tak 

 

 


