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I. DANE PODSTAWOWE O EMITENCIE                  

 
 

Firma:                                  ROBINSON EUROPE Spółka Akcyjna 
Nazwa skrócona:                ROBINSON EUROPE S.A.   
Siedziba:                                                     Polska,  Bielsko-Biała 
Adres siedziby:                                         ul. Lajkonika 34, 43-382 Bielsko-Biała 
Forma prawna:                                         Spółka Akcyjna 
Tel/fax:                                                       +48 33 810 08 08, +48 33 810 08 33 
Strona internetowa:                                www. robinsoneuropesa.pl     
Poczta elektroniczna:                             rn@robinson.pl 
Numer KRS:                                               0000364613 
NIP:                                                              547-004-60-25 
REGON:                                                       002429322 
Kapitał zakładowy:                                  1 564 642 PLN 
 
 
SKŁAD OSOBOWY ORGANÓW SPÓŁKI  

 
Zarząd 
 
1) Paweł Busz – Członek Zarządu 
2) Janusz Starko – Członek Zarządu 
3) Sławomir Pszczoła – Członek Zarządu 
 
Rada Nadzorcza 
 
1)  Marcin Gąsiorek - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
2)  Bartosz Starko – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
3)  Anna Pszczoła – Sekretarz  Rady Nadzorczej 
4)  Piotr Busz – Członek Rady Nadzorczej 
5)  Marek Olearczyk – Członek Rady Nadzorczej  
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II. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA ZE WSKAZANIEM 
AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, 
CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 
 
 

Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta na dzień 14.09.2013 r. wynosi 1.564.642,00 
zł i dzieli się na 1 564 642 równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 1,00 zł 
każda, w tym: 

 
 seria A – 1.000.000 akcji 

 seria B – 187.500 akcji 

 seria C – 112.842 akcji 

 seria D – 144.300 akcji  

 seria E – 120.000 akcji 

 

Liczba głosów z akcji: 1.564.642 

 

Akcje serii A, B i D są notowane na rynku NewConnect.  Akcje serii C i E w dniu 

13.08.2013 roku zostały  objęte wnioskiem o wprowadzenie do publicznego obrotu na 

rynku NewConnect.  

Struktura akcjonariatu z wyszczególnieniem akcjonariuszy posiadających 5% i więcej 

walorów przedstawia się następująco: 

 
Tabela 1:  Struktura akcjonariuszy Emitenta dzień 14.09.2013 r. 

 
Akcjonariusz 

 
Liczba 
akcji 

% posiadanych akcji 
ogółem w kapitale 

zakładowym 

 
Liczba głosów z 

akcji 

 
% ogólnej 

liczby głosów 
 
Paweł Busz wraz z osobą 
blisko związaną 
 

 
379.600 

 
24,26 

 
379.600 

 
24,26 

 
Sławomir Pszczoła 
 

 
250.000 

 
15,98 

 
250.000 

 
15,98 

 
Janusz Starko 
 

 
378.055 

 
24,16 

 
378.055 

 
24,16 

 
ABS INVESTMENT S.A.  wraz z 
podmiotem zależnym 
 

 
202.596 

 
12,95 

 
202.596 

 
12,95 
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Paweł Miśkiewicz 
 

 
116.421 

 
7,44 

 
116.421 

 
7,44 

 
Pozostali 
 

 
237.970 

 
15,21 

 
237.970 

 
15,21 

 
Razem 
 

 
1.564.642 

 
100,00 

 
1.564.642 

 
100,00 

 

 
Wykres 1. Struktura Akcjonariatu 

 
 
 
 
 
 

           

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          Akcje serii E   zostały zarejestrowane przez  Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII 
Gospodarczy KRS, w  dniu 29 maja  2013 r. (sygn. akt: BB VIII Ns 
Rej.KRS/003905/13/137). 

379 600 
24,26% 

250 000 
15,98% 

378 055 
24,16% 

202 596 
12,95% 

116 421 
7,44% 

237 970 
15,21% 

Paweł Busz  

Sławomir Pszczoła 

Janusz Starko 

ABS Investment S.A. 

Paweł Miśkiewicz 

Pozostali 
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III. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKAŁD GRUPY 

KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO 
RAPORTEM KWARTALNYM: 
- OUTDOORZY S.A. 
 

W skład grupy kapitałowej od 07 maja 2013 roku wchodzi jeden podmiot zależny. Jest to 
spółka OUTDOORZY S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. 

 

 
 

 
Firma:                       OUTDOORZY Spółka Akcyjna 
Nazwa skrócona:   OUTDOORZY S.A.   
Siedziba:                                                     Polska,  Bielsko-Biała 
Adres siedziby:                                         ul. Grondysa 47/13, 43-300 Bielsko-Biała 
Adres biura sklepu internetowego    ul. Lajkonika 34, 43-382 Bielsko-Biała 
Forma prawna:                                         Spółka Akcyjna 
Tel/fax:                                                       +48 33 810 08 08, +48 33 810 08 33 
Strona internetowa:                                www.outdoorzy.pl     
Poczta elektroniczna:                             bok@outdoorzy.pl 
Numer KRS:                                               0000460796 
NIP:                                                              5472086046 
REGON:                                                       240863123 
Kapitał zakładowy:                                 600 000 PLN 
 
 
Outdoorzy Spółka Akcyjna powstała w wyniku przekształcenia w trybie art. 551-574 
Kodeksu Spółek Handlowych, ze Spółki Cywilnej Outdoorzy Spółka Cywilna Paweł 
Miśkiewicz Łukasz Golonka stosownie do Uchwały wspólników Spółki Cywilnej nr 1 z 
dnia 27.03.2013 roku. 
 
W dniu 7 maja 2013 r. Zarząd  ROBINSON EUROPE  S.A.  zawarł  z Panem Pawłem 
Miśkiewiczem i Panem Łukaszem Golonka umowy nabycia łącznie 600.000 akcji 
imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł spółki OUTDOORZY S.A. z siedzibą w 
Bielsku-Białej, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego, przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, pod numerem: 0000460796. 
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W wyniku zawarcia obu ww. umów nabycia akcji, Emitent stał się jedynym 
akcjonariuszem spółki OUTDOORZY S.A., posiadającym 100% akcji w jej kapitale 
zakładowym oraz głosach na walnym zgromadzeniu. Powyższe zmiany zostały 
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział VIII  Gospodarczy KRS w 
dniu 20.08.2013 roku. 

Spółka zależna zajmuje się sprzedażą internetową - outdoorzy.pl. Portal powstał w 
kwietniu 2008 roku i od tamtej pory odnotowuje dynamiczny rozwój zwiększając z 
miesiąca na miesiąc swój zasięg. Głównym celem sklepu jest umożliwienie fanom 
turystyki i outdooru zakupu sprzętu oraz odzieży uznanych marek w jednym miejscu w 
sieci.  

 

IV. WYBRANE JEDNOSTKOWE I SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE Z 
BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 

 
 
EMITENT 
 
Przy wszystkich danych finansowych zawartych w raporcie kwartalnym prezentuje się dane 
porównywalne za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego i dane finansowe 
narastająco w danym roku obrotowym oraz w roku poprzednim.  
 
 
Tabela 2 – Jednostkowe  wybrane dane finansowe z bilansu Emitenta 

 
Wyszczególnienie 

 
Stan na dzień 31.07.2013 

(w złotych) 
 

 
Stan na dzień 31.07.2012 

(w złotych)  
 

 
Kapitał własny 

 
5 307 051,29 

 
5 028 271,29 

 
Rzeczowe aktywa trwałe 

 
4 220 427,73 

 
4 312 105,43 

 
Należności długoterminowe 

 
0,00 

 
0,00 

 
Należności krótkoterminowe 

 
2 686 874,44 

 
3 222 251,36 

 
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 

 
88 525,56 

 
111 539,63 

 
Zobowiązania długoterminowe 

 
1 250 300,00 

 
1 450 220,00 

 
Zobowiązanie krótkoterminowe 

 
6 410 216,09 

 
6 127 933,38 
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Tabela 3 – Jednostkowe wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat Emitenta 
 
 

Wyszczególnienie 

Za okres 
Od  01.05.2013 do 

31.07.2013 
(III kw. 2013) 

(w złotych)  

Narastająco 
 

Od 01.11.2012 do 
31.07.2013 
(w złotych) 

Za okres 
Od  01.05.2012 
do 31.07.2012 
(III kw. 2012) 

(w złotych) 

Narastająco 
 

Od 01.11.2011 
do 31.07.2012 

(w złotych) 

 
amortyzacja 

 
35 763,29 

 
104 663,73 

 
28 157,30 

 
89 270,51 

 
Przychody netto ze sprzedaży 

 
3 324 427,96 

 
8 766 809,41 

 
3 426 946,61 

 
9 476 628,47 

 
Zysk /strata na sprzedaży 

 
249 088,00 

 
246 484,25 

 
294 968,63 

 
720 913,37 

 
Zysk/strata na działalności 
operacyjnej 

 
219 575,02 

 
178 001,02 

 
253 006,96 

 
580 074,33 

 
Zysk/strata brutto 

 
116 028,95 

 
-116 658,44 

 
148 308,67 

 
251 178,24 

 
Zysk/strata  netto 

 
116 028,95 

 
-116 658,44 

 
129 126,67 

 
231 996,24 

 
 

GRUPA KAPITAŁOWA 
 

Tabela 4 – Skonsolidowane wybrane dane finansowe z bilansu Grupy Kapitałowej Emitenta 
 

Wyszczególnienie 
 

Stan na dzień 31.07.2013 
(w złotych)* 

 
 
Kapitał własny 

 
5 315 091,30 

 
Rzeczowe aktywa trwałe 

 
4 255 833,77 

 
Należności długoterminowe 

 
0,00 

 
Należności krótkoterminowe 

 
3 101 427,39 

 
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 

 
70 615,46 

 
Zobowiązania długoterminowe 

 
1 300 280,00 

 
Zobowiązanie krótkoterminowe 

 
6 737 451,75 

*Podmiot zależny jako spółka kapitałowa została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej w dniu 30 kwietnia 2013 roku. 
Od tego dnia podmiot zależny prowadzi księgi handlowe. Wobec powyższego podmiot zależny nie 
posiada danych historycznych. Emitent nie jest wstanie zaprezentować danych porównywalnych za 
analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego i dane finansowe narastające w  roku 
poprzednim, z uwagi na brak istnienia Grupy Kapitałowej w tym okresie, a tym samym brak 
konsolidowania wyników finansowych. 
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Tabela 5 – Skonsolidowane wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej 
Emitenta 

 
 

Wyszczególnienie 

Za okres 
Od  07.05.2013 do 31.07.2013 

(III kw. 2013) 
(w złotych) * 

 
amortyzacja 

 
35 763,29 

 
 
Przychody netto ze sprzedaży 

 
3 712 611,43 

 
Zysk /strata na sprzedaży 

 
259 699,70 

 
Zysk/strata na działalności operacyjnej 

 
229 561,99 

 
Zysk/strata brutto 

 
126 010,96 

 
Zysk/strata  netto 

 
124 068,96 

*07 maja 2013 roku Emitent stał się jedynym akcjonariuszem spółki OUTDOORZY S.A., posiadającym 
100% akcji w jej kapitale zakładowym oraz głosach na walnym zgromadzeniu i od tego dnia 
konsoliduje wyniki  finansowe. 
 
 
 

V. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY 
        WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 

 
 
EMITENT 
 

Spółka za III kwartał 2013 roku wypracowała zysk netto w wysokości 116 028,95 zł, 
czyli o 10,2% niższy niż w III kwartale 2012 r. Przychody Spółki w III kwartale 2013 
roku ukształtowały się na poziomie 3 324 427,96 zł i były minimalnie niższe niż w 
analogicznym okresie roku poprzedniego o 3% , kiedy to został wypracowany przychód  
netto 3 426 946,61 zł. 
Minimalny spadek w analizowanym okresie w stosunku do analogicznego okresu 2012 
roku był spowodowany: 
-  fatalną pogodą w maju i czerwcu ( obfite opady deszczu, które spowodowały wysokie 
stany wód), która ma istotny wpływ na sprzedaż w segmencie sprzedaży krajowej 
(wędkarstwo) w skali całego sezonu. 
 
Zarząd analizował każdy miesiąc kwartału i na bieżąco podejmował  decyzje, które 
miały zredukować konsekwencje utraconej sprzedaży. Jednym z działań Zarządu w  III 
kwartale 2013 roku była zmiana proporcji sprzedaży w sklepach typowo 
specjalistyczno-wędkarskich (spadek) na rzecz sprzedaży w sieciach handlowych 
(wzrost). Spowolnienie na rynku i zła pogoda najbardziej odbiła się w segmencie sklepy 
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specjalistyczno-wędkarskie. Oferowany tam sprzęt jest profesjonalny, a co za tym idzie 
lepszej jakości i droższy. Dlatego Zarząd postanowił położyć większy nacisk na sprzedaż  
w marketach. W centrach handlowych oferuje się sprzęt „wakacyjny”, amatorski 
przeznaczony dla masowego odbiorcy, amatora wakacyjnego wędkowania.  
 
Kolejne działanie to konsekwentny wzrost sprzedaży w segmencie eksport,  którą 
realizuje się na mniejszych marżach, w relacji do sprzedaży krajowej.   
Zwiększenie sprzedaży eksportowej jest świadomą realizacją przyjętej długofalowej 
strategii Zarządu Spółki, która realizowana była w II kwartale 2013 roku oraz będzie 
realizowana w następnych kwartałach. Pomimo realizowania mniejszych marż w 
wypadku eksportu, daje to perspektywy szerszej działalności na rynkach światowych, co 
w konsekwencji przekłada się na budowaniu prestiżu i wartości  marki. Wzrost 
sprzedaży eksportowej w porównaniu do III  kwartału roku 2012  wyniósł 37 % . 
 
Wyniki z eksportu są bardzo zadowalające, pomimo, że w krajach ościennych jak Czechy, 
Słowacja, Niemcy czy Węgry sytuacja była również  trudna ze względu na aurę i 
powodzie. Emitent zanotował spadek sprzedaży eksportowej narastająco do  krajów 
Unii Europejskiej o 25% w relacji do analogicznego okresu 2012 roku. Jednakże Spółka 
zintensyfikowała działania, w następstwie których pozyskała nowych klientów w Rosji. 
Nowe kontrakty nie tylko „zniwelowały” spadek  eksportu do krajów UE, ale pozwoliły 
na wypracowanie wzrostu o 34% w eksporcie narastająco rok do roku. 
 
Przychody ze sprzedaży narastająco  za trzy kwartały 2013 roku wyniosły  8 766 809,41 

zł. Spadek obrotów w analizowanym okresie o 7,5 % w stosunku do analogicznego 
okresu 2012 roku jest konsekwencją niekorzystnego wyniku za I kwartał 2013 roku, 
gdzie zanotowaliśmy spadek 18%. Słabsza sprzedaż jest efektem krótszego sezonu 
wędkarskiego jaki miał miejsce w tym roku. 
 
Sytuacja finansowa Spółki jest stabilna. Zarząd dba o bezpieczną strukturę finansowania 
działalności. Kapitał własny finansuje działalność firmy w 41%, natomiast kredyty 
bankowe i zobowiązania handlowe w 59%.  Zarząd kładzie ogromny nacisk na redukcję 
kosztów  finansowych, które są istotną pozycją w rachunku wyników.  
Dzięki wysiłkom Zarządu Spółka odnotowała spadek odsetek od kredytów w III 
kwartale  2013 roku  o 11,3 % w stosunku III kwartału 2012 roku, czyli z  kwoty 
88 811,29 zł odsetki spadły do kwoty 78.793,40 zł. Obecnie trwają  negocjacje z bankiem 
o odnowienie linii kredytowej na jeszcze  korzystniejszych warunkach niż w ubiegłym 
roku. W ocenie Zarządu sytuacja finansowa na koniec III kwartału 2013 jest  bezpieczna 
i porównywalna z III kw. ubiegłego roku. 
 
Dzięki skutecznej polityce finansowej w Spółce odnotowaliśmy spadek zobowiązań 
długoterminowych  kwotowo o 13,8 % (199 920 zł), tj.  z kwoty 1 450 220 zł  spadły do 
kwoty 1 250 300,00 zł. W pozycji zobowiązania krótkoterminowe nastąpił minimalny 
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wzrost z kwoty 6 127 933,38 zł  do kwoty 6 410 216,09 zł.  Jedną z głównych pozycji 
zobowiązań Spółki są zobowiązania handlowe, stanowiące 60,3% zobowiązań 
krótkoterminowych oraz 50,5 % zobowiązań ogółem. Jest to związane z profilem 
działalności Emitenta.  
 
W III kwartale 2013 roku Zarząd poczynił starania zmierzające do redukcji stanów 
magazynowych towarów handlowych. Przemyślana gospodarka magazynowa  dała już 
pierwsze efekty. W analizowanym okresie stan towarów spadł o 7% w stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzedniego. 
 
Zarząd Spółki w dalszym ciągu zamierza kontynuować strategię działalności przyjętą w 
poprzednich kwartałach jako skuteczną i rozwojową w osiągnięciu zysku w 
nadchodzącym IV kwartale 2013 roku. 
 
 
 
GRUPA KAPITAŁOWA 
 
Emitent  tworzy Grupę kapitałową od 07 maja 2013 roku. 
 
Podmiot zależny jako spółka kapitałowa został zarejestrowany w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej w 
dniu 30 kwietnia 2013 roku. Od tego dnia podmiot zależny prowadzi księgi handlowe. 
Wobec powyższego podmiot zależny nie posiada danych historycznych. Emitent  nie jest 
w stanie zaprezentować danych porównywalnych za analogiczny kwartał poprzedniego 
roku obrotowego i danych finansowych narastających w  roku poprzednim. 
 
Wobec powyższego komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały 
wpływ na osiągnięte wyników  finansowych Grupy Kapitałowej ograniczył się tylko do 
III kwartału 2013 roku, bez porównań z analogicznym okresem ubiegłego roku. 
 
Grupa Kapitałowa Emitenta zakończyła III kwartał 2013 r. zyskiem netto w wysokości  
124.068,96 zł. Narastająco zysk netto wyniósł – 108 618,43 zł. Podmiot zależny 
wypracował w tym czasie zysk netto w wysokości 8 040,01 zł.   
 
Przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w III kwartale 2013 r. ukształtowały 
się na poziomie 3 712 611,43 zł. Obroty generowane przez podmiot zależny 
OUTDOORZY S.A. osiągnęły w tym czasie  388 183,47 zł, co stanowi 10,5 % całości 
przychodów netto ze sprzedaży całej Grupy Kapitałowej. 
 
Zarząd uważa, iż  sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej jest stabilna. Saldo zadłużenia 
Grupy Kapitałowej na koniec III kwartału wyniosło łącznie 8 037 731,75 zł, z czego 
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podmiot zależny na koniec III kwartału 2013 r. nie posiadał żadnych zobowiązań 
długoterminowych.  
W kwestii wysokości zobowiązań krótkoterminowych Zarząd wyjaśnia, iż mają one 
związek z bieżącą działalnością Emitenta  jak i całej Grupy Kapitałowej.  
Zobowiązania krótkoterminowe podmiotu zależnego kształtowały się na poziomie 
177 346,04 zł  to jest niecałe 3 % całości zobowiązań krótkoterminowych Grupy, w tym: 
- kredy przeznaczony na obsługę działalności bieżącej to kwota 55 395,41 zł.  
- zobowiązania z tytułu dostaw to kwota 111 040,97 zł. Wartość ta wynika  z długich 
terminów płatności jakie wynegocjował  podmiot zależny u kontrahentów. 
 
Zarząd Spółki dominującej zamierza kontynuować strategię przyjętą w poprzednich 
kwartałach, jako rozwojową oraz wspierać swoją spółkę wchodzącą w skład Grupy 
Kapitałowej w osiąganiu zysków w nadchodzącym IV kwartale 2013 roku. 
 
 
VI.    INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU  

              PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM 
 
EMITENT 

 

W minionym kwartale Zarząd Spółki podjął szereg działań mających na celu  
zapewnienie jej dalszego rozwoju. 

 
W okresie objętym raportem do najistotniejszych wydarzeń zaliczyć należy: 
 

 Kontynuację skupu akcji własnych, który Zarząd będzie realizował w terminie do 
15.04.2015 roku. W III kwartale 2013 roku Emitent skupił 1 990 (słownie: jeden 
tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt) sztuk akcji własnych, co stanowi 0,127 % w 
kapitale zakładowym Spółki oraz 0,127 % w ogólnej liczbie głosów na WZA 
Emitenta, średnia cena zakupu wynosi 6,49 złotych. 

Jednocześnie Emitent informuje, iż w obecnej chwili (na dzień 14.09.2013 r.) posiada 
11 367 (słownie: jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) sztuk akcji 
własnych, co stanowi 0,726 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,726 % w ogólnej 
liczbie głosów na WZA Emitenta, średnia cena nabytych akcji  wynosi 7,92 złotych. 

 
 W maju Emitent podpisał umowę dotyczącą sponsoringu Kadry Narodowej 

Polski w Wędkarstwie Spiningowym. W ramach umowy sponsoringowej drużyna 
wspierana jest przez Firmę sprzętem. 
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 W III kwartale 2013 roku Spółka nadal  sponsorowała Kadrę Narodową Polski w 

wyczynowym wędkarstwie spławikowym. W ramach umowy sponsoringowej 
drużyna wspierana jest przez Firmę sprzętem.  

 
 W czerwcu Emitent  uczestniczył  w targach Efttex 2013 w Wiedniu – największe 

europejskie targi wędkarskie (własne stoisko). Jest to nieodzowny element 
działalności Spółki, który ma zapewnić pozyskiwanie nowych partnerów 
handlowych oraz umacnianie prestiżu firmy i marki własnej ROBINSON na 
międzynarodowym rynku. 

 
 W III kwartale 2013 roku Zarząd sfinalizował postanowienia umowy zawartej w 

dniu 23.07.2012 roku z  firmą OUTDOORZY S.C. Paweł Miśkiewicz i Łukasz 
Golonka. 07 maja 2013 roku Emitent stał się jedynym akcjonariuszem spółki 
OUTDOORZY S.A., posiadającym 100% akcji w jej kapitale zakładowym oraz 
głosach na walnym zgromadzeniu. Wartość transakcji wyniosła łącznie 
600.000,00 zł.  
Zawarcie ww. umowy pozwoliło Spółce rozpocząć realizację strategii polegającej 
na budowie grupy kapitałowej, w skład której będą wchodziły spółki z 
pokrewnych branż związanych z szeroko pojętą turystyką, sportem i rekreacją, a 
także znacznie poszerzyło ofertę handlową i umożliwiło wejście na nowy rynek 
handlu internetowego. 

 
 W dniu 29 maja 2013 roku nastąpiła Rejestracja przez Sąd Rejonowy w Bielsku-

Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
ROBINSON EUROPE S.A.  Zostały zarejestrowane akcje serii E    (sygn. akt: BB VIII 
Ns Rej.KRS/003905/13/137). 

 
 
 
GRUPA KAPITAŁOWA 
 
 
Pozyskanie w III kwartale 2013 roku do swojej Grypy Kapitałowej spółki z branży 
sprzedaży internetowej pozwoli  na znacznie lepszy monitoring zapotrzebowania 
odbiorców  indywidualnych  na produkty  sportowe i turystyczne. Działania te powinny 
przynieść oczekiwane korzyści również w zakresie modyfikowania oferty hurtowej.  
 
Przedmiotem działalności spółki OUTDOORZY S.A. jest sprzedaż internetowa sprzętu 
outdoorowo-turystycznego, za pośrednictwem portalu www.outdoorzy.pl.   
 

http://www.outdoorzy.pl/


          

                                                 
Skonsolidowany raport za III kwartał 2013 roku  

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-382), ul. Lajkonika 34, Tel/fax +48/33/810 08 08 

www.robinsoneuropesa.pl,   rn@robinsoneuropesa.pl 
NIP: 547-004-60-25 REGON: 002429322 

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000364613,  kapitał zakładowy 1.564.642 zł, w całości opłacony. 

 

St
ro

n
a1

4
 

OUTDOORZY S.A. to znany sklep na mapie polskiego outdooru internetowego. W ocenie 
Zarządu spółka oscyluje wokół TOP 5, jeśli chodzi o specjalistyczne sklepy online 
związane z outdoorem i turystyką.  
 
W III kwartale 2013 r.  spółka zależna. została wyróżniona laurem Bezpieczny eSklep 
2013.  Nagroda ta utwierdza, że obrana strategia rozwoju i podejście do biznesu jest 
słuszna. Oznacza to, że OUTDOORZY S.A. obsługują klientów profesjonalnie i działają 
według norm prawnych określonych dla sprzedaży w internecie. Ponadto nagroda ta 
oznacza, że zakupy na outdoorzy.pl są bezpieczne oraz, że sposób korzystania ze sklepu 
online jest przyjazny dla internauty. 
 
Dzięki wejściu do grupy kapitałowej ROBINSON RUEOPE S.A.  Zarząd pokłada nadzieje, 
że dokapitalizowanie spółki OUTDOORZY S.A. pozwoli na utrzymanie tempa rozwoju 
oraz realizację nowych celów biznesowych.  
 
Pierwsze efekty konsolidacji w grupie  można już odnotować, a mianowicie w III 
kwartale 2013 roku podmiot zależny  w ramach prowadzenia sklepu internetowego 
zajmował się również sprzedażą  marki NEVERLAND – jest to własna marka ROBINSON 
EUROPE S.A.  i na jej rozwój Emitent obecnie kładzie największy nacisk.  
 
W III kwartale  kontynuowana była  współpraca w zakresie dystrybucji szwedzkiej 
marki Klättermusen oraz Satila. Coraz częściej marki klasy Premium, znajdują swoich 
klientów również w Polsce. Zarząd w dalszym ciągu będzie mocno skupiał się nad 
propagowaniem tych marek. 
 
W III kwartale 2013 roku Grupa Kapitałowa odnotowała  spory sukces rozpoczynając 
współpracę z największym  portugalskim koncernem SONAE, który działa na rynku od 
1959 roku. Fakt, że ROBINSON EUROPE S.A. jest spółką notowaną na NewConnect, 
niewątpliwie przyczynił się do wzmożonego zainteresowania u tak potężnego partnera i 
zaowocował podjęciem wspomnianej współpracy. Korporacja SONAE posiada firmy z 
branży telekomunikacyjnej, spożywczej, developerskiej, nieruchomości, hotelarskiej, aż 
po budowę największych centrów handlowych Europy, czy też branżę sportową. W 
branży sportowej koncern SONAE posiada między innymi marki handlowe jak brend 
outdoorowy BERG. Ta marka posiada 11-letnie doświadczenie a jej potencjał zawarty 
jest w  szerokiej gamie produktów - od rowerów poprzez namioty, śpiwory, plecaki, 
odzież, a na butach kończąc. 
W tej marce w perspektywie 3-4 lat  Zarząd pokłada duże nadzieje na rozwój, aby 
wypełnić letnią lukę w sprzedaży artykułów sportowych jak i poszerzenie asortymentu 
zimowego. 
 
Grupa jest w trakcie przygotowywania się do sezonu zimowego. W ofercie zimowej 
znajdują się  oprócz  marki NEVERLAND między innymi marki: SATILA – wysokiej 
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jakości czapki zimowe ze Szwecji, ATSKO – amerykańskie impregnaty i MIVIDA – 
włoskie kaski narciarskie i snowboardowe. 
 
Spółka zależna kontynuowała w III kwartale 2013 r. przyjętą wcześniej strategię, tj. 
ciągłe poszukiwanie partnerów handlowych i produktów wysokiej jakości w oparciu o 
własne statystyki sprzedaży, statystyki wyszukiwanych i przeglądanych produktów na 
stronie sklepu, wg najpopularniejszych słów kluczowych oraz w oparciu o własne 
doświadczenie. 
 
 
 

VII. WSKAZANIE PRZYCZYN SPORZĄDZANIA PRZEZ EMITENTA 
SKONSOLIDOWANEGO  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

 
Emitent zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, nie ma obowiązku 
sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, bowiem dane spółek 
spełniają dwa z trzech warunków wyłączenia konsolidacji (łączna suma bilansowa nie 
przekroczyła równowartości 7.500.000 euro, a łączne przychody netto ze sprzedaży 
oraz operacji finansowych nie przekroczyły równowartości 15.000.000 euro).  
 
Zważywszy jednak na zapisy § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu alternatywnego 

systemu obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym 

systemie obrotu na rynku NewConnect”, Emitent sporządza skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe począwszy od sprawozdań finansowych za III kwartał 2013 

roku. 

 

 

VIII. STANOWISKO ZARZĄDU SPÓŁKI DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGNOZ 

FINANSOWYCH. 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego, Emitent nie publikował 
prognoz wyników finansowych. 
 


