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Zarząd Spółki na dzień 30.09.2013 r.

Piotr Woźniak – Prezes Zarządu
Lubomir Witoszek – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza na dzień 30.09.2013 r.

Dariusz Janus – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Krakówka – Członek Rady Nadzorczej
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Piotr Brzeski – Członek Rady Nadzorczej
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PROFIL DZIAŁALNOŚCI IN POINT S.A.
IN POINT S.A. („IN POINT”, „Emitent”) koncentruje się na zarządzaniu portfelem inwestycji
kapitałowych, tj. inwestowaniu środków finansowych w spółki z określonej branży. Spółka
rozpoczęła działalność inwestycyjną w 2010 roku w segmencie e-commerce. Wykorzystując
doświadczenia zdobyte w pierwszych projektach e-commerce stworzyła projekt
Globlotto.com. Portal Globlotto.com jest dzisiaj najnowocześniejszą globalną platformą
pośredniczącą w dystrybucji 12 oficjalnych loterii narodowych dzięki doświadczonemu
zespołowi administrującemu Portalem, infrastrukturze oraz bazie danych zbudowanej przez
wcześniejsze inwestycje. Posiadane doświadczenie międzynarodowe zaowocowało szybką
ekspansją projektu Globlotto.com na rynki zagraniczne. Obecnie Globlotto.com odwiedzają
użytkownicy z 94 krajów całego świata. Strona Portalu dostępna jest w pięciu wersjach
językowych: polskiej, angielskiej, czeskiej, rosyjskiej i hiszpańskiej.
Ze względu na niewielkie perspektywy pozyskania nowych i atrakcyjnych projektów z branży
e-commerce Spółka podjęła decyzję o zmianie profilu dotychczasowej działalności i rozpoczęła
działalność w segmencie Oil&Gas.
Zgodnie z nowoprzyjętą strategią rozwoju IN POINT S.A. zamierza specjalizować się
w budowaniu portfela dynamicznie rozwijających się spółek z branży Oil&Gas, które cechuje
wysoka innowacyjność. Planowane inwestycje obejmują wyłącznie inwestycje kapitałowe,
a w szczególności średnioterminowe inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa,
charakteryzujące się dużym potencjałem wzrostu wartości, oferujące produkty i usługi dla
przemysłu wydobywczego gazu i ropy ze złóż niekonwencjonalnych. Wykorzystując posiadaną
wiedzę i doświadczenie w zakresie doradztwa biznesowego, jak również z zakresu technologii
wytwarzania i przetwórstwa wyrobów z ceramiki i materiałów ogniotrwałych, Spółka będzie
aktywnie uczestniczyć w budowaniu strategii biznesowej i produktowej spółek portfelowych.
W najbliższym czasie IN POINT S.A. zamierza skoncentrować się na rozwoju projektu
realizowanego przez BALTIC CERAMICS S.A. („BALTIC CERAMICS”), który w ocenie Zarządu
pozwoli na osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu z inwestycji, przy jednoczesnej kontroli poziomu
ryzyka. Ryzyko to będzie obniżane poprzez stały monitoring realizacji projektu, w którym
aktywnie będą uczestniczyć członkowie Rady Nadzorczej Emitenta, posiadający duże
doświadczenie w prowadzeniu tego typu projektów.
Emitent planuje też korzystać z wiedzy i doświadczenia podmiotów zewnętrznych,
współpracujących na stałe z Emitentem i BALTIC CERAMICS, w zakresie m.in. doradztwa
finansowego, podatkowego, prawnego i technologicznego.
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ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU
RAPORTU
1.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z 2009 roku)
[„Ustawa”] oraz na podstawie Uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia Polityki Rachunkowości.
1.2. Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne,
że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być
bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych
i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym
wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia
pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne
i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich
ekonomicznej użyteczności.
1.3. Środki trwałe
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia pomniejszonych
o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Koszty poniesione
po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty
eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały
poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie
oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego
ponad korzyści przyjmowane pierwotnie w takim przypadku zwiększają one wartość
początkową środka trwałego.
Środki trwałe są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi
ich ekonomicznej użyteczności. Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej
to znaczy poniżej 3,5 tys. PLN odnoszone są jednorazowo w koszty.
Dla celów podatkowych Spółka stosuje stawki podatkowe zgodnie z ustawą o podatku
dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654).
1.4. Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających
w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych,
pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych
w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są
amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.
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1.5. Inwestycje w aktywa finansowe
Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach
rachunkowych na dzień ich nabycia albo powstania, według ceny nabycia albo ceny zakupu,
jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji są nieistotne. Cena nabycia jest
to wartość godziwa poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników
majątkowych.
Akcje, notowane na rynku papierów wartościowych, wyceniane są według wartości godziwej
(cenach rynkowych), z odniesieniem różnic w stosunku do poprzedniej wyceny na kapitał
z aktualizacji wyceny.
Skutki przeszacowania aktywów finansowych do wartości godziwej, powodujące wzrost ich
wartości do poziomu cen rynkowych zwiększać będą kapitał z aktualizacji wyceny. Natomiast
w przypadku obniżenia ich ceny rynkowej w pierwszej kolejności różnice pokrywać się będzie
z poprzednio ustalonej nadwyżki ceny rynkowej nad ceną nabycia, ujętej w kapitale
z aktualizacji wyceny. Jeżeli jej nie było lub nie wystarczy na pokrycie zmniejszenia wartości
inwestycji, to odpisuje się ją w pozostałe koszty finansowe. Wzrost wartości danego aktywa
bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów
finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów, jako przychody finansowe.
Jeżeli posiadane aktywa finansowe nie są notowane na rynku lub rynek przestał być aktywny
wówczas Spółka wycenia akcje w cenie nabycia i ocenia czy nastąpiła utrata ich wartości.
Różnica między wyższą ceną nabycia, a niższą cena rynkową obciąża koszty finansowe (nie są
to koszty podatkowe). Jeżeli wartość niesprzedanych aktywów finansowych wzrośnie
to zwiększy on wartość księgową aktywów, ale tylko do wysokości ceny nabycia i odniesiona
zostanie na przychód finansowy (przychód niepodatkowy)
Jeżeli aktywa finansowe są długoterminowe i nie posiadają terminu wykupu zaliczać się będą
do aktywów dostępnych do sprzedaży i wyceniane będą w wartości godziwej. Skutki
odnoszone będą na wynik finansowy.
Jeżeli jednak ustalenie w sposób wiarygodny wartości godziwej nie będzie możliwe,
to wyceniać się je będzie w cenie nabycia z uwzględnieniem trwałej utraty wartości.
Odpisu wyrażającego trwałą utratę wartości inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych
dokonuje się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego.
1.6. Należności krótko- i długoterminowe
Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy
aktualizujące. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa
ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość
należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów
finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy
aktualizujące ich wartość.
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Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów
aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się
odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
1.7. Transakcje w walucie obcej
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie
przy zastosowaniu kursu NBP obowiązującego w dniu poprzedzającego dzień zawarcia
transakcji, lub kursu określonego w towarzyszącym danej transakcji kontrakcie terminowym
typu „forward”.
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są
przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu średniego NBP. Powstałe z przeliczenia
różnice kursowe ujmowane są w odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów
finansowych.
1.8. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu
zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej.
1.9. Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych
okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są
w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
1.10. Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze
sądowym. Różnice między wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością nominalną akcji są
ujmowane w kapitale zapasowym ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej.
W przypadku wykupu akcji, kwota zapłaty za akcje obciąża kapitał własny i jest wykazywana
w bilansie w pozycji akcji własnych.
1.11. Rezerwy
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny
lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce
prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków
uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania
kwoty tego zobowiązania.
1.12. Kredyty bankowe i pożyczki
W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu,
stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania
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kredytu / pożyczki. Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań
przeznaczonych do obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia
(zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Zobowiązania przeznaczone do obrotu są wyceniane według wartości godziwej. Zysk
lub strata z tytułu przeszacowania do wartości godziwej są ujmowane w rachunku zysków
i strat bieżącego okresu.
1.13. Koszty finansowania zewnętrznego
Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu
lub ulepszenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przez okres
budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów, jeśli
zobowiązania te zostały zaciągnięte w tym celu.
Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat.
1.14. Uznawanie przychodów
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska
korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
1.15. Sprzedaż towarów i produktów
Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa
własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują
należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).
1.16. Świadczenie usług
Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia
usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można
wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług, przychody
ze świadczenia usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu.
1.17. Odsetki
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.
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BILANS NA DZIEŃ 30.09.2013 ROKU
AKTYWA [w zł]
A. AKTYWA TRWAŁE

30.09.2013

30.09.2012

805 874,47

1 966 159,89

0,00

0,00

7 071,32

17 678,44

III. Należności długoterminowe

653 007,15

1 242 402,00

IV. Inwestycje długoterminowe

134 596,00

639 596,00

11 200,00

66 483,45

3 436 497,46

376 615,35

0,00

0,00

II. Należności krótkoterminowe

2 955 100,92

358 667,35

III. Inwestycje krótkoterminowe

321 204,59

17 737,50

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

160 191,95

210,50

4 242 371,93

2 342 775,24

I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy

SUMA AKTYWÓW

PASYWA [w zł]

30.09.2013

30.09.2012

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

3 805 640,14

1 734 361,78

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

652 533,40

502 533,40

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

0,00

0,00

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

0,00

0,00

2 809 369,63

1 475 861,68

V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny

0,00

0,00

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

0,00

0,00

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

0,00

0,00

343 737,11

–244 033,30

0,00

0,00

436 731,79

608 413,46

44 774,72

59 073,39

0,00

0,00

391 957,07

549 340,07

0,00

0,00

4 242 371,93

2 342 775,24

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

VIII. Wynik finansowy netto roku obrachunkowego
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość
ujemna)
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
SUMA PASYWÓW
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.07.2013 - 30.09.2013
01.07.13
30.09.13

01.01.12
30.09.12

01.07.12
30.09.12

168 000,00

51 000,00

204 000,00

51 000,00

168 000,00

51 000,00

204 000,00

51 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168 000,00

51 000,00

204 000,00

51 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124 849,08

32 656,59

563 356,72

118 463,91

43 150,92

18 343,41

-359 356,72

-67 463,91

G. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk ze zbycia niefinansowych
aktywów trwałych
II. Dotacje

20,00

0,00

9 014,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Inne przychody operacyjne

20,00

0,00

9 014,61

0,00

2 269,40

102,15

31 109,09

17 197,95

0,00

0,00

0,00

17 121,95

0,00

0,00

0,00

0,00

2 269,40

102,15

31 109,09

76,00

40 901,52

18 241,26

-381 451,20

-84 661,86

362 810,20

251 100,97

21 639,37

7 003,56

0,00

0,00

0,00

0,00

24 859,02

8 149,79

21 639,37

7 003,56

337 951,18

242 951,18

0,00

0,00

IV. Aktualizacja wartości inwestycji

0,00

0,00

0,00

0,00

V. Inne

0,00

0,00

0,00

0,00

K. Koszty finansowe

6 353,95

2 316,05

43 150,43

12 785,57

I. Odsetki, w tym:

6 353,95

2 316,05

26 028,48

12 785,57

[w zł]
A. Przychody ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów, w tym:
I. Przychody netto ze sprzedaży
produktów, usług
II. Przychody netto ze sprzedaży
towarów i materiałów
B. Koszty sprzedanych produktów,
towarów i materiałów, w tym:
I. Koszt wytworzenia sprzedanych
produktów, usług
II. Wartość sprzedanych towarów i
materiałów
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)
D. Koszty sprzedaży
E. Koszty ogólnego zarządu
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)

H. Pozostałe koszty operacyjne
I. Strata ze zbycia niefinansowych
aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów
niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej
(F+G–H)
J. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w
tym:
II. Odsetki, w tym:
III. Zysk ze zbycia inwestycji

01.01.13
30.09.13
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II. Strata ze zbycia inwestycji

0,00

0,00

17 121,95

0,00

III. Aktualizacja wartości inwestycji

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. Inne
L. Zysk (strata) z działalności
gospodarczej (I+J–K)
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–
M.II.)
I. Zyski nadzwyczajne

0,00

0,00

0,00

0,00

397 357,77

267 026,18

-402 962,26

-90 443,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

397 357,77

267 026,18

-402 962,26

-90 443,87

53 620,66

19 548,90

-25 239,05

-16 697,46

0,00

0,00

0,00

0,00

343 737,11 247 477,28

-377 723,21

-73 746,41

II. Straty nadzwyczajne
N. Zysk (strata) brutto (L+M)
O. Podatek dochodowy
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia
zysku (zwiększenia straty)
R. Zysk (strata) netto (N–O–P)
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.07.2013 30.09.2013

[w zł]
I. Kapitał (fundusz) własny na
początek okresu (BO)
I.a. Kapitał (fundusz) własny na
początek okresu (BO) po
korektach
II. Kapitał (fundusz) własny na
koniec okresu (BZ)
III. Kapitał (fundusz) własny, po
uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia straty)

01.07.2013
30.09.2013

01.01.2013
30.09.2013

01.07.2012
30.09.2012

01.01.2012
30.09.2012

3 263 119,03

1 199 276,79

2 203 972,72

1 113 872,72

3 263 119,03

1 199 276,79

2 203 972,72

1 113 872,72

3 805 640,14

542 521,12

1 734 361,78

–313 215,46

3 805 640,14

542 521,12

1 734 361,78

–313 215,46
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 01.07.2013 - 30.09.2013
01.07.2013
01.01.2013
30.09.2013
30.09.2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
0,00
377 723,21
II. Korekty razem
-1 425 230,28
-599 445,11
III. Przepływy pieniężne netto z
-1 425 230,28
-221 721,89
działalności operacyjnej (I+II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
861 624,50
856 746,45
II. Wydatki
1,00
-333 293,31
III. Przepływy pieniężne netto z
861 623,50
1 190 039,76
działalności inwestycyjnej (I–II)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH [w zł]

01.07.2012
30.09.2012

01.01.2012
30.09.2012

-244 033,30
-100 141,73

-104 304,82
1 519 741,62

-344 175,03

1 415 436,80

22 000,00
0,00

-2 161 360,00
-1 600 640,61

22 000,00

-560 719,39

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
II. Wydatki
III. Przepływy pieniężne netto z
działalności finansowej (I–II)
D. Przepływy pieniężne netto
razem (A.III.+B.III+C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu
środków pieniężnych, w tym:
F. Środki pieniężne na początek
okresu
G. Środki pieniężne na koniec
okresu (F+D)

213 527,56
6 890,80

-1 370 363,24
-25 293,69

339 878,68
0,00

-856 531,36
-19 498,23

206 636,76

-1 345 069,55

339 878,68

-837 033,13

-356 970,02

-376 751,68

17 703,65

17 684,28

-13 232,91

-33 014,57

17 703,65

17 684,28

19 815,51

19 781,66

33,85

19,37

6 582,60

-13 232,91

17 737,50

17 703,65
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CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W
OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH
CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE,
MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI
W okresie, którego dotyczy raport, spółka IN POINT S.A. („Emitent”, „Spółka”, „IN POINT”)
osiągnęła przychody ze sprzedaży w kwocie 51 000,00 zł. W okresie koszty ogólnego zarządu
wyniosły 32 656,59 zł, przy 118 463,91 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk
netto w III kwartale 2013 roku wyniósł 247 477,28 zł, zaś w ujęciu narastającym od początku
roku wyniósł on 343 737,11 zł. Dla porównania po trzech kwartałach poprzedniego roku
obrotowego Spółka notowała stratę netto w wysokości 377 723,21 zł.
Zgodnie z informacjami przekazanymi w poprzednich raportach w bieżącym roku Emitentowi
udało się utrzymać rentowność na działalności operacyjnej jak i na poziomie ogólnego zysku
netto. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że tradycyjnie w II i III kwartale roku zauważalne jest
zmniejszenie aktywności użytkowników Portalu Globlotto.com, co związane jest z jej
sezonowością. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na spadek zainteresowania Portalem
wynikał z braku wysokich kumulacji w tym okresie. Czynniki te związane są z ryzykiem
prowadzenia tego rodzaju działalności i nie są w żaden sposób przewidywalne.
Poniżej zaprezentowane zostały podstawowe dane dotyczące portalu Globlotto.com.
osiągnięte w III kwartale 2013 roku.
Podstawowe dane charakteryzujące Portal Globlotto.com
Lipiec
2013
Liczba użytkowników na początek okresu
Liczba nowych użytkowników
Liczba użytkowników na koniec okresu
Przychody ze sprzedaży w okresie (w zł)

Sierpień
2013

Wrzesień
2013

III kwartał
2013

112 659

113 564

114 499

112 659

905

935

651

2 491

113 564

114 499

115 150

115 150

47 217,64

48 883,96

52 369,83

148 471,43

ROZWÓJ PORTALU GLOBLOTTO.COM
W III kwartale bieżącego roku konsekwentnie realizowano rozpoczęte działania mające na celu
utrzymanie dynamicznego rozwoju Portalu Globlotto.com i przyciąganie kolejnych
użytkowników.
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Na początku lipca 2013 roku na portalu Globlotto.com zarejestrowanych było 112 659
użytkowników. W ciągu III kwartału liczba użytkowników wzrosła o kolejne 2 491. Osłabienie
dynamiki przyrostu nowych użytkowników Portalu, zaobserwowane w ostatnich miesiącach,
związane jest z brakiem intensywnych kampanii marketingowych prowadzonych przez Portal
w tym okresie.
Liczba użytkowników portalu Globlotto.com w III kwartale 2013 roku

116 000

115 150

114 000

112 659
112 000

110 000
01.07.2013 15.07.2013 01.08.2013 15.08.2013 01.09.2013 15.09.2013 30.09.2013
Liczba użytkowników Portalu
Źródło: Dane własne Spółki

STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH
PROGNOZ WYNIKÓW NA
DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW
ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM
W roku obrotowym 2013 Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz
wyników finansowych.

OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ
HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

I

INWESTYCJI

EMITENTA

ORAZ

Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji dotyczących opisu planowanych
działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji (o którym mowa w §10 pkt 13a
Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu).
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INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA, W TYM W ZAKRESIE
WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
NOWA STRATEGIA ROZWOJU
Zarząd IN POINT S.A. w dniu 01 października 2013 roku przyjął nową strategię rozwoju Spółki.
Ze względu na niewielkie perspektywy pozyskania nowych i atrakcyjnych projektów z branży
e-commerce Emitent podjął decyzję o zmianie profilu dotychczasowej działalności
w segmencie e-commerce i rozpoczęciu działalność w segmencie Oil&Gas.
Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Emitent zamierza specjalizować się w budowaniu portfela
dynamicznie rozwijających się spółek z branży Oil&Gas, które cechuje wysoka innowacyjność.
Planowane przez Emitenta inwestycje obejmują wyłącznie inwestycje kapitałowe,
a w szczególności średnioterminowe inwestycje małe i średnie przedsiębiorstwa z branży
Oil&Gas, charakteryzujące się dużym potencjałem wzrostu wartości, oferujące produkty
i usługi dla przemysłu wydobywczego gazu i ropy ze złóż niekonwencjonalnych.
Strategia zakłada nabycie przez Spółkę 100% akcji BALTIC CERAMICS S.A., która realizuje
projekt inwestycyjny polegający na budowie nowoczesnego i zaawansowanego
technologicznie zakładu produkcji proppantów ceramicznych. Produkt ten jest
wykorzystywany w procesie wydobywania ropy i gazu ze złóż niekonwencjonalnych, w tym ze
skał łupkowych i w istotny sposób podnosi efektywność eksploatacji tych złóż,
stąd zapotrzebowanie rynkowe na ten produkt stale rośnie.
W związku z przyjętą strategią Zarząd Spółki zwołał na dzień 28 października 2013 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym Akcjonariusze Spółki podjęli uchwałę o emisji
nowych akcji (seria J, K oraz L), dzięki którym możliwe będzie przejęcie przez Spółkę 100% akcji
BALTIC CERAMICS S.A.
Zarząd Emitenta uważa, że transakcja przejęcia BALTIC CERAMICS S.A. i dalszy rozwój tego
projektu przez IN POINT S.A. znacząco wpłynie na wzrost wartości Spółki i stanowić będzie
najważniejszym element działalności IN POINT S.A.
Inwestycja realizowana przez BALTIC CERAMICS cieszy się szczególnym zainteresowaniem
wśród inwestorów prywatnych i instytucjonalnych. Inwestorzy, którzy chcą zainwestować
środki finansowe w projekt BALTIC CERAMICS przywiązują jednak szczególną wagę do tego,
aby akcje, które obejmą w zamian za przekazane środki finansowe były przedmiotem
notowania na GPW, co da im możliwość uzyskania każdego dnia aktualnej wyceny tych akcji.
W związku z powyższym, Zarząd INPOINT podjął decyzję o przejęciu wszystkich akcji BALTIC
CERAMICS od LST CAPITAL S.A., LZMO S.A. oraz pozostałych akcjonariuszy. Docelowo BALTIC
CERAMICS będzie jedynym aktywem IN POINT, który obejmie 100% udziałów w tej Spółce.
Struktura taka wymuszona jest posiadanymi przez BALTIC CERAMICS dotacjami oraz
przygotowaniami do pozyskania kolejnych dotacji.
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Ze względu na kluczowe znaczenie proppantów ceramicznych przy produkcji gazu i ropy
łupkowej możliwa jest sprzedaż projektu już w trakcie budowy inwestorowi branżowemu.
W przypadku sprzedaży projektu, uzyskane środki zostaną wypłacone akcjonariuszom
IN POINT S.A. w formie dywidendy.
ZMIANY W ZAKRESIE STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ
W III kwartale br. w związku ze zmianą strategii oraz profilu prowadzonej działalności Emitenta
zaszły znaczące zmiany w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta.
W dniu 12 września 2013 r. rezygnację ze stanowiska Prezesa Zarządu złożył Pan Kamil Kuchta.
Informacja ta została przekazana w raporcie bieżącym w raporcie nr 17/2013.
W dniu 16 września 2013 roku Zarząd Emitenta otrzymał od członków Rady Nadzorczej Spółki,
Pana Piotra Kulczyckiego oraz Pana Wojciecha Pawińskiego oświadczenia o rezygnacji
z członkostwa w Radzie Nadzorczej.
W wyniku złożonych rezygnacji, Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 17 września
2013 roku powołała w skład Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Krakówkę oraz Pana Artura
Sławińskiego. Wybór nowych członków Rady Nadzorczej nastąpił w trybie kooptacji
przewidzianej w Statucie Spółki. Jednocześnie podczas tego posiedzenia Rady Nadzorczej
rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożył Pan Piotr Woźniak.
Następnie, również w dniu 17 września 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki w uzupełnionym
składzie podjęła - w oparciu o § 10 ust. 3 Statutu - uchwałę w sprawie powołania Pana Macieja
Marchwickiego w skład Rady Nadzorczej.
18 września 2013 r. rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej złożyła także Pani Aneta
Kuchta, jako powód rezygnacji wskazała przyczyny zawodowe.
25 września 2013 roku Rada Nadzorcza Emitenta dokonała kooptacji do jej składu Pana Piotra
Brzeskiego.
W związku z tymi zmianami nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 października 2013
roku powołało Radę Nadzorczą na nową kadencję w następującym składzie:
1. Pan Dariusz Janus,
2. Pan Andrzej Krakówka,
3. Pan Maciej Marchwicki,
4. Pan Artur Sławiński,
5. Pan Piotr Brzeski.
W dniu 17 września 2013 r. na funkcję Prezesa Zarządu został powołany Pan Piotr Woźniak.
Powołanie Pana Piotra Woźniaka na stanowisko Prezesa Zarządu IN POINT S.A. jest związane
z intensyfikacją działań związanych z nową strategią dla Spółki, która zakłada również
realizację projektów inwestycyjnych niezwiązanych z rynkiem e-commerce. Nowa strategia
jest opracowywana i rozbudowywana z aktywnym udziałem LST CAPITAL S.A., głównego
akcjonariusza Spółki.
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SUBSKRYPCJA PRYWATNA AKCJI
W dniu 23 września zakończyła się subskrypcja prywatna akcji zwykłych na okaziciela serii I,
która miała charakter subskrypcji prywatnej. W jej ramach objętych zostało 500 000 akcji serii
I o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Akcje zostały objęte po cenie emisyjnej
wynoszącej 0,40 zł za każdą akcję. Cena emisyjna akcji serii I została ustalona przez Zarząd
Emitenta uchwałą nr 1 z dnia 19 września 2013 roku, na podstawie upoważnienia udzielonego
w uchwale nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2013 roku.
W ramach subskrypcji umowy objęcia akcji zostały zawarte z 2 (dwoma) osobami prawnymi,
z których jedna, tj. LST CAPITAL S.A. wpisana do rejestru inwestorów kwalifikowanych,
o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o ofercie, objęła 408 500 akcji zwykłych na okaziciela
serii I.
PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
Dnia 28 października odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podczas którego
podjęto uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego na drodze emisji:
- 25 816 526 akcji serii J po cenie emisyjnej 0,80 zł,
- 9 517 440 akcji serii K po cenie emisyjnej 1,032 zł,
- nie więcej niż 2 922 700 akcji serii L.

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ
Na dzień 30 września 2013 r. Emitent posiadał udziały w następujących podmiotach:
 Fezi sp. z o.o.
Spółka z siedzibą w Warszawie. Działa w sektorze usług e-commerce. Emitent posiadał 50,00%
udziału w kapitale zakładowym i głosach spółki.
 LOCITECH sp. z o.o.
Spółka z siedzibą w Łodzi. Działa w sektorze usług geolokalizacyjnych i e-commerce. Emitent
posiadał 21,09% udziału w kapitale zakładowym i głosach spółki.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent posiada udziały w następujących
podmiotach:
 Fezi sp. z o.o.
Spółka z siedzibą w Warszawie. Działa w sektorze usług e-commerce. Emitent posiadał 50,00%
udziału w kapitale zakładowym i głosach spółki. Emitent przewiduje, że w 2014 roku sprzeda
wszystkie udziały w spółce Fezi sp. z o.o.
 LOCITECH sp. z o.o.
Spółka z siedzibą w Łodzi. Działa w sektorze usług geolokalizacyjnych i e-commerce. Emitent
posiadał 21,09% udziału w kapitale zakładowym i głosach spółki. Emitent przewiduje,
że jeszcze w 2013 roku sprzeda wszystkie udziały w spółce Locitech sp. z o.o.
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 BALTIC CERAMICS S.A.
Spółka z siedzibą w Lubsku. Działa w sektorze Oil&Gas. Na dzień publikacji niniejszego raportu
Emitent posiada 97,12% udziału w kapitale zakładowym spółki i dają prawo do 99,90% głosów
w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BALTIC CERAMICS. Docelowo IN POINT
będzie 100% inwestorem w BALTIC CERAMICS. Emitent planuje osiągnąć 100% udział
w projekcie w ciągu najbliższych tygodni.

WSKAZANIE PRZYCZYN I PODSTAWY PRAWNEJ NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Emitent nie dokonał konsolidacji sprawozdań finansowych wyżej wymienionych jednostek
na podstawie następujących przepisów:
Konsolidacja sprawozdania finansowego spółki Fezi sp. z o.o. nie została dokonana
na podstawie zapisów art. 57 pkt 1 Ustawy o Rachunkowości. Aktywo to jest ujmowane
w księgach rachunkowych Emitenta jako przeznaczone do sprzedaży w najbliższym roku
obrotowym. W III kwartale Emitent zbył 50% posiadanych udziałów w tej spółce.
Konsolidacja sprawozdania finansowego spółki LOCITECH sp. z o.o. nie została dokonana na
podstawie zapisów art. 57 pkt 2 Ustawy o Rachunkowości. Emitent nie posiada wystarczającej
liczby udziałów w kapitale zakładowym, nie ma możliwości powoływania w skład Zarządu
LOCITECH sp. z o.o. wskazanych przez siebie osób, ani też w żaden inny sposób zapewnionej
możliwości do swobodnego dysponowania aktywami spółki stowarzyszonej, w szczególności
wypracowanym przez nią zyskiem netto. Spółka LOCITTECH sp. z o.o. zgodnie założeniami
nowej strategii rozwoju również jest aktywem przeznaczonym do sprzedaży.
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INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA
Na dzień przekazania niniejszego raportu struktura własnościowa w Spółce kształtowała się
następująco:
Akcjonariat Spółki na dzień przekazania niniejszego raportu
Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale
zakładowym

Udział w liczbie
głosów na WZ

LST CAPITAL S.A.

4 970 298

82,49%

82,49%

Pozostali

1 055 036

17,51%

17,51%

RAZEM

6 025 334

100,00%

100,00%

Źródło: Dane własne Spółki

Akcjonariat IN POINT S.A. na dzień przekazania niniejszego raportu
17,51%

82,49%

LST CAPITAL S.A.

Pozostali

Źródło: Dane Zarządu Spółki
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ZMIANY W STRUKTURZE AKCJONARIATU
W III kwartale bieżącego roku zaszły znaczące zmiany w strukturze właścicielskiej Emitenta
wynikające ze zmiany strategii.
Dnia 04 września Zarząd Emitenta otrzymał informację o zbyciu wszystkich posiadanych akcji
przez spółkę Blue Soft sp. z o.o. W wyniku transakcji Blue Soft sp. z o.o. nie posiada żadnych
akcji IN POINT S.A., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym 09/2013
z dn. 05 września 2013 r.
W dniu 05 września 2013 roku Emtrid sp. z o.o. poinformowała o sprzedaży wszystkich
posiadanych akcji Emitenta, w związku z czym nie jest już akcjonariuszem Spółki IN POINT.
Zarząd Emitenta informował o tym w raporcie bieżącym nr 07/2013.
12 września 2013 r. Pan Kamil Kuchta poinformował Zarząd Emitenta o zbyciu wszystkich
posiadanych akcji Spółki IN POINT, o czym informowano w raporcie bieżącym nr 12/2013.
W dniu 12 września 2013 r. Wevino Limited poinformował Zarząd Emitenta o zbyciu
wszystkich posiadanych akcji Spółki IN POINT i nie jest już jej akcjonariuszem. Zarząd Emitenta
informował o tym w raporcie bieżącym nr 11/2013.
Stroną kupującą w transakcjach opisanych powyżej była spółka LST CAPITAL S.A.

INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA
Na koniec III kwartału 2013 roku Emitent zatrudniał łącznie 3 osoby w przeliczeniu na pełne
etaty.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
Zarząd IN POINT S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy wybrane informacje
finansowe i dane porównywalne zawarte w niniejszym kwartalnym sprawozdaniu finansowym
sporządzone
zostały
zgodnie
z
przepisami
obowiązującymi
Spółkę
oraz,
że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową
Spółki oraz jej wynik finansowy.

……..…………………………………
Piotr Woźniak
Prezes Zarządu

……..…………………………………
Lubomir Witoszek
Wiceprezes Zarządu
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