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Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku 

 

Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi  

w § 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje 

bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. 

Funkcję Autoryzowanego Doradcy dla B2BPartner S.A. pełni EBC Solicitors S.A. z siedzibą 

w Warszawie, ul. Grzybowska 4 lok. U9B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000396780. 
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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 

 

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. Jarosław Krawczyk 1 559 547 10,33% 800 000 10,33% 

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

5. Pozostali 2 041 533 13,53% 2 801 080 13,53% 

* IQ Partners S.A. jest 100 proc. udziałowcem IQ VENTURE CAPITAL S.a.r.l, w związku z czym Emitent wchodzi  

w skład Grupy Kapitałowej IQ Partners S.A. 

 

 

3. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego 

 

Niniejszy raport, obejmujący dane za drugi kwartał 2013 roku, nie podlegał badaniu 

ani przeglądowi przez biegłego rewidenta lub przez podmiot uprawniony do 

przeprowadzania kontroli sprawozdań finansowych. 

 

Raport prezentuje wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat, 

obejmujące drugi kwartał 2013 roku oraz dane narastająco za okres od początku 
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roku do dnia 30 czerwca 2013 roku wraz z okresami porównywalnymi obejmującymi 

okresy analogiczne za 2012 rok. 

 

4. Wybrane dane finansowe 

 

Poniżej prezentowane są wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków 

i strat za bieżący okres wraz z danymi porównywalnymi za 2012 rok. Wszystkie dane 

finansowe prezentowane są w PLN. 

 

Rachunek zysków i strat 

Wyszczególnienie 

(PLN) (PLN) 

Za okres od 

01.04.2013 

do 

30.06.2013 

Za okres od 

01.04.2012 

do 

30.06.2012 * 

Za okres od 

01.01.2013 

do 

30.06.2013 

Za okres od 

01.01.2012 

do 

30.06.2012 

Przychody netto ze sprzedaży ogółem 1 778 313,29 2 257 139,29 7 487 420,19 4 705 443,57 

Zysk (strata) ze sprzedaży -57 476,67 -18 815,94 131 601,65 45 230,95 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -53 100,92 -316,57 144 778,76 65 063,99 

Amortyzacja 78 162,70 93 932,14 156 924,04 167 326,30 

Zysk (strata) brutto -75 400,21 -791,99 96 924,33 50 298,36 

Zysk (strata) netto -60 866,77 -791,99 73 720,33 40 057,36 

* zmiana w stosunku do Raportu okresowego za II kwartał  2012 roku – obecna prezentacja uwzględnia fakt, że 

wszelkie dane porównawcze za okres przed połączeniem spółek Zakupy.com S.A. oraz B2BPartner Sp. z o.o. 

(połączenie w dniu 2 kwietnia 2012 roku) obejmują połączone dane obu tych spółek, z uwzględnieniem 

niezbędnych wyłączeń 

 

Bilans 

Wyszczególnienie 

(PLN) 

Stan na 

30.06.2013 

Stan na 

30.06.2012 

Kapitał własny 3 555 774,75 5 461 675,20 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 2 241 486,68 2 949 081,68 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 114 996,70 317 455,87 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 3 421 866,07 3 939 024,39 
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5. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na 

osiągnięte wyniki finansowe 

 

W drugim kwartale 2013 roku B2BPartner S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) wykazała 

stratę netto w kwocie 60 866,77 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy osiemset 

sześćdziesiąt sześć złotych 77/100).  

Oznacza to uzyskanie w całym pierwszym półroczu 2013 roku zysku netto 

w wysokości 73 720,33 PLN (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset 

dwadzieścia złotych 33/100) oraz zysku EBITDA opiewającego na 301 702,80 PLN 

(słownie: trzysta jeden tysięcy siedemset dwa złotych 80/100) – przy przychodach ze 

sprzedaży rzędu 7,5 mln PLN.  

 

Słabsze wyniki drugiego w relacji do pierwszego kwartału roku są bezpośrednio 

związane z sezonowością sprzedaży generowanej przez projekty mające obecnie 

decydujący udział w portfelu.  Fakt ten ma wyraźne odzwierciedlenie w wysokości 

przychodów ze sprzedaży w poszczególnych kwartałach. W całym pierwszym 

półroczu kluczowym czynnikiem wpływającym na osiągnięte przychody i wyniki był 

przewidywany wcześniej pozytywny rozwój współpracy w ramach kontraktu z PVS 

Fulfillment-Service GmbH na dostawę nagród do programu Payback. Szczególnie 

wysokie były obroty pierwszych dwóch miesięcy roku, co miało związek z działaniami 

marketingowymi organizatora programu mającymi na celu intensyfikację 

wykorzystania punktów przez uczestników. Inne istotne źródła przychodów to 

utrzymujące się na stabilnym poziomie zamówienia na dostawę nagród do 

programu Lotos Navigator oraz obroty generowane na portfelu średnich i mniejszych 

projektów - kompleksowo obsługiwanych programów motywacyjnych 

i lojalnościowych.  

 

6. Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym 

raportem podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności 

 

Należy wziąć pod uwagę, że przy ponoszonych obecnie zoptymalizowanych 

wcześniej kosztach stałych, uzyskiwanych marżach oraz kosztach finansowania 
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zewnętrznego, przychody rzędu między 5 a 7 mln PLN oznaczają balansowanie 

wokół progu rentowności na poziomie wyniku netto. Stąd niezmiennie priorytetem 

Spółki pozostaje zwiększenie wolumenu sprzedaży, który, dzięki pozytywnemu 

efektowi dźwigni operacyjnej, pozwoli na maksymalizację rentowności biznesu.  

 

W pierwszym rzędzie udało się osiągnąć zadowalający poziom współpracy z PVS 

oraz Lotos, ale jednocześnie w coraz to większym stopniu widoczne są efekty działań 

sprzedażowych ukierunkowanych na rozwój portfela średnich i małych klientów – 

obecnie z każdym miesiącem mają miejsce kolejne wdrożenia. Należy mieć jedynie 

tutaj na względzie, że w przypadku nowouruchamianych programów pojawienie się 

pierwszych istotniejszych przychodów zazwyczaj trwa kilka miesięcy ze względu na 

czas potrzebny na zgromadzenie punktów w ramach programu przez uczestników. 

 

7. Stanowisko Zarządu Emitenta na temat prognoz 

 

Zarząd Emitenta podtrzymuje wcześniejszą decyzję o niepublikowaniu prognoz. 

 

8. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na 

ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym  

 

Emitent nie posiada jednostek zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej. 

Jednocześnie Emitent wskazuje, że jest w posiadaniu akcji następujących spółek: 

1/ 2.500.000 akcji Mobile Partners S.A. o wartości bilansowej 250 tys. zł, 

stanowiących 1,98 proc. udziału w kapitale zakładowym Mobile Partners S.A. oraz 

1,98 proc. udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu; 

2/ 1.827.000 akcji Tylko Pracownicy S.A. o wartości bilansowej 195 tys. zł, 

stanowiących 25,38  proc. udziału w kapitale zakładowym Tylko Pracownicy S.A. 

oraz 25,38  proc. udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu. 

3/ 2.000.000 akcji Stereo.pl S.A. o wartości bilansowej 0 tys. zł (całkowity odpis 

utworzony w 2012 roku), stanowiących 4,22 proc. udziału w kapitale zakładowym 

Stereo.pl S.A. oraz 4,22 proc. udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu. 
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9. Oświadczenie Zarządu Emitenta 

 

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

informacje finansowe za II kwartał 2013 roku sporządzone zostały zgodnie 

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

zawiera rzetelny obraz rozwoju jak i sytuacji finansowej Spółki. 

 


