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1. Informacje ogólne o Spółce 
 

Dane podstawowe Spółki 
 
Emitent:  Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna (dalej: Emitent, 

IBSN) 
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: 
 

 Krzysztof Mówka - Prezes Zarządu 

 Magdalena Szczepaniak - Członek Zarządu 
 

Rada Nadzorcza Spółki 
 
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, w skład Rady Nadzorczej Internetowych Biur Sprzedaży 
Netshops.pl S.A. wchodzą: 
 

 Leszek Kułak - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 Marta Szymańska - Członek Rady Nadzorczej 

 Zbigniew Powierża - Członek Rady Nadzorczej 

 Robert Dziubłowski - Członek Rady Nadzorczej 

 Marek Południkiewicz - Członek Rady Nadzorczej 
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2. Aktualna struktura akcjonariatu Emitenta  
 

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 14.08.2013 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 30.06.2013 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. Wybrane dane finansowe z jednostkowego i skonsolidowanego bilansu oraz 

rachunku zysków i strat od dnia 01 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. wraz 
z danymi porównawczymi Grupy Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl. 

 
 

Wybrane jednostkowe dane z bilansu 
 

L.p. Wyszczególnienie jm 
Stan na 

30.06.2013 
Stan na 

30.06.2012 

1 Kapitał własny tys. zł 4417 622 

2 Należności długoterminowe tys. zł 0 0 

3 Należności krótkoterminowe tys. zł 353 91 

4 
Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

tys. zł 
0 26 

5 Zobowiązania długoterminowe tys. zł 0 0 

6 Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 1025 629 
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Wybrane jednostkowe dane z rachunku zysków i strat 

 

L.p. Wyszczególnienie jm 
II kwartał 

2013 r. 
II kwartał 

2012 r. 
I-II kwartał 

2013 r. 
I-II kwartał 

2012 r. 

1 Przychody netto ze sprzedaży tys. zł 0 0 0 0 

2 Amortyzacja tys. zł 0 10 0 20 

3 Zysk/strata ze sprzedaży tys. zł -18 -52 -40 -160 

4 
Zysk/strata z działalności 
operacyjnej 

tys. zł 
-18 -472 -40 -580 

5 Zysk/strata brutto tys. zł -18 -472 -40 -573 

6 Zysk/strata netto tys. zł -18 -472 -40 -573 
 
 
 

Wybrane skonsolidowane dane bilansu 
 

L.p. Wyszczególnienie jm 
Stan na 

30.06.2013 
Stan na 

30.06.2012 

1 Kapitał własny tys. zł 4663 2380 

2 Należności długoterminowe tys. zł 0 0 

3 Należności krótkoterminowe tys. zł 7058 8328 

4 
Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

tys. zł 3816 
283 

5 Zobowiązania długoterminowe tys. zł 0 0 

6 Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 12290 11376 
.  

 

 
Wybrane skonsolidowane dane rachunku zysków i strat 

 

L.p. Wyszczególnienie jm 
II kwartał 

2013 r. 
II kwartał 

2012 r. 
I-II kwartał 

2013 r. 
I-II kwartał 

2012 r. 

1 Przychody netto ze sprzedaży tys. zł 6346 5759 10865 10696 

2 Amortyzacja tys. zł 149 87 284 145 

3 Zysk/Strata ze sprzedaży tys. zł 446 -401 881 -511 

4 
Zysk/Strata z działalności 
operacyjnej 

tys. zł 
435 -853 789 -1016 

5 Zysk/Strata brutto tys. zł 259 -962 407 -1228 

6 Zysk/Strata netto tys. zł 259 -962 407 -1228 
 

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

 
 
Emitent tworzy 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. 
 
W II kwartale 2013 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła skonsolidowany przychód netto ze sprzedaży w 
wysokości 6.346 tys. PLN oraz zysk netto na poziomie 259 tys. PLN.   
 
Niewątpliwie dobre wyniki sprzedażowe, a w ślad za tym, dobry wynik finansowy na koniec II 
kwartału 2013 roku, należy przypisać wytężonej pracy przy zdobywaniu nowych kontraktów w III i IV 
kwartale 2012 roku oraz I kwartale 2013 roku (między innymi przetarg na obsługę 50 Jednostek 
Państwowych). Nowe kontrakty, a co za tym idzie, zwiększona ilość pracy, nie wpłynęły w żaden 
sposób na jakość usług oferowanych przez Spółkę – w dalszym ciągu zapewnia ona klientom 
profesjonalną i 24-godzinną obsługę. 
 
W okresie objętym raportem, spółka zależna First Class S.A. realizowała umowy podpisane 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.  
 
Rozpoczęta  od początku roku konsekwentna naprawa rentowności oraz ograniczanie zbędnych 
wydatków w firmie przynosi bardzo wymierne i namacalne skutki. Poszczególne komórki objęte 
działaniami (PKP, Ubezpieczenia, Dział Agencyjny) zostały całkowicie zreorganizowane. Poczynione 
oszczędności to ok. 20 tys. PLN kosztów miesięcznie.  
 
 
Na osiągnięty wynik mają też wpływ usługi dodane, jakie Spółka prowadzi w ramach kompleksowej 
obsługi podróży służbowych. Dobrym wynikiem pochwalić się może dział wyjazdów motywacyjnych 
oraz dział organizacji konferencji i kongresów z przeprowadzoną na początku lipca 2013 roku 
konferencją na zlecenie Akademii Wychowania Fizycznego. 
 
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 znajdują swoje odzwierciedlenie w skonsolidowanych 
wynikach finansowych 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.  
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6. 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. System, o którym 
mowa, Business Travel Manager, to nowoczesna platforma, pozwalająca na samodzielne zarządzanie 
i administrowanie podróżami służbowymi. Narzędzie jest idealnym rozwiązaniem dla osób 
planujących i organizujących podróże służbowe w firmie, 24 godziny na dobę możliwość rezerwacji 
między innymi biletów lotniczych, hoteli czy ubezpieczeń oraz podglądanie statusu tychże.  
Dzięki funkcjonalnościom takim jak możliwość rozliczania i raportowania zamawianych usług w 
oparciu o  indywidualne kryteria wyboru np. Centra Kosztów, Departamenty, Działy, Regiony produkt 
sprawdzi się nawet w korporacji wymagającej najbardziej szczegółowego raportowania.  
 
 
II kwartał 2013 roku był dla spółki First Class S.A. kwartałem wytężonej pracy przy zdobywaniu 
nowych kontraktów na obsługę podróży służbowych oraz na sprzedaż biletów lotniczych.  
 

Wśród kontraktów jakie Spółka pozyskała w II kwartale 2013 roku należy wymienić między innymi :  

 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, szacunkowa wartość zamówienia: ok. 500.000,00 zł 

 Katolicki Uniwersytet Lubelski, szacunkowa wartość zamówienia: 169.708,00 zł 

 Wrocławskie Centrum Badań EIT + Sp. z o.o., szacunkowa wartość zamówienia: 739.083,50 zł 

 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, szacunkowa wartość zamówienia: 
596.550,00 zł 

 Wojskowa Akademia Techniczna, szacunkowa wartość zamówienia: 984.000,00 zł 

 Instytut Niskich Temperatur Wrocław, szacunkowa wartość zamówienia: 186.146,20 zł 
 
Spółka First Class S.A. startowała również w konkursach i przetargach, których rozstrzygnięcia 
spodziewa się w przyszłym III kwartale 2013 roku. 
 
Dzięki dokładnym analizom kosztów w III oraz IV kwartale 2012 roku, Spółka może kontynuować 
politykę zmian, mających na celu zwiększenie wydajności obszarów, które nie były do tej pory 
zadowalające dla Zarządu. Przykładem może być tu rzeszowski oddział First Class S.A., który dzięki 
pozytywnym zmianom podniósł swoje obroty oraz poprawił znacznie dotychczasowe wyniki.  
 
Mając też na uwadze rozwijanie aktywności, w których Spółka pokłada nadzieję na rozwój oraz 
wysokie marże, postanowiono zbudować nowy portal rezerwacji wycieczek katalogowych oraz tzw. 
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wyjazdów Tailor Made. Portal firmowany brandem Euroreisen jest już użytkowany przez pierwszych 
klientów.  
 
Turystyka indywidualna to dział wysokomarżowy. W powiązaniu z wyrobioną, doskonale znaną 
marką Euroreisen Spółka ma szansę na sprzedaż oferty katalogowej polskich i zagranicznych 
touroperatorów już nie tylko w Warszawie, Rzeszowie i Krakowie, ale i na terenie całego kraju.  
Euroreisen jako brand istnieje od 1991 roku, przez 22 lata na rynku usług turystycznym  biuro dało się 
poznać jako bezpieczne, zatrudniające profesjonalistów biuro podróży.  Wysokie gwarancje i polisy 
oraz najważniejsze certyfikaty mogą  tylko uwierzytelnić i tak wyrobioną już, nieskazitelną markę.  
 
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. 
 
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, zawęziła w II kwartale 2013 roku swoją działalność dedykowaną 
dotychczasowemu kierunkowi rozwoju.  
 
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 
rozpoczęła obsługę informatyczną tychże podmiotów. W II kwartale 2013 roku Spółka NetShops.pl  
Sp. z o.o. dokonała audytu wewnętrznego Grupy MNI obejmującego zagadnienia IT, który został 
rozpoczęty z końcem 2012 roku. 
 
Spółka NetShops.pl Sp. z o.o. zaplanowała na rok 2013 zostać dostawcą sprzętu komputerowego i 
biurowego. Spółka kontynuowała w II kwartale 2013 roku budowę 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. 
 
NetShops.pl Sp. z o.o. został zarejestrowany jako resseler domen oraz certyfikatów SSL i od momentu 
rejestracji przenosi pod swoją opiekę wszystkie domeny i certyfikaty spółek z Grupy MNI oraz 
realizuje sprzedaż nowych.  
 
Administratorzy i webmasterzy audytują i analizują obecnie posiadane przez Grupę MNI strony 
internetowe, portale, a następnie zajmują się odpowiednimi aktualizacjami i modernizacjami. 
Pracownicy NetShops.pl Sp. z o.o. rozpoczęli prace nad dążeniem do tego, aby serwery i inny sprzęt 
wszystkich spółek z Grupy MNI był jak najbardziej homogeniczny. Zostali wybrani główni dostawcy i 
producenci sprzętu, z którymi spółka NetShops.pl Sp. z o.o. chce współpracować, aby zapewnić 
Grupie MNI jak najlepsze środowisko informatyczne do realizacji prac poszczególnych spółek.  
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Współpraca NetShops.pl ze spółkami z Grupy MNI przynosi wymierne efekty dla obydwu stron oraz 
świadomość iż NetShops.pl Sp. z o.o. dokonał właściwego wyboru podczas podejmowania decyzji o 
zmianach na przełomie 2012 oraz 2013 roku. 
 

7. Oświadczenie Zarządu 
 

Zarząd Internetowych Biur Sprzedaży Netshops.pl S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, 
wybrane informacje finansowe za II kwartał 2013 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. 


