
 
 

 
 

 

 
 

Sprawozdanie Zarządu z działalności 

 

 

Za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku 

 

 

 

1. Informacje o jednostce 

  

Nazwa Fabryka Formy Spółka Akcyjna  

Siedziba Poznań 

Adres ul. B. Krzywoustego 72, 61-144 Poznań 

Oznaczenie sądu 
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział 
Gospodarczy  

Nr KRS  0000355926 

NIP 7822459260 

REGON 300968873 

Telefon +48 61 874 27 42 

E-mail zarzad@fabryka-formy.pl 

Strona www www.fabryka-formy.pl 

Kapitał zakładowy 2 623 502,00 PLN 
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ZARZĄD SPÓŁKI  

  

Członek Zarządu Izabela Olga Grześkowiak 

Członek Zarządu Michał Marcin Lachowicz 

 
 
 

PROKURENCI  

  

PROKURENT Ireneusz Sęk 
 
 
 

 RADA NADZORCZA 

  

Członek Rady Izabela Walczewska - Schneyder 

Członek Rady Barbara Sobczuk 

Członek Rady Krzysztof Simiński 

Członek Rady Artur Małek 

Członek Rady Grzegorz Sęk 

 

 

2. Informacja o odbytych posiedzeniach i podjętych uchwałach 

2.1 W dniu 21 marca 2013 roku Zarząd Spółki, na wniosek akcjonariuszy zgodnie z art. 334 §2 Kodeksu 

Spółek Handlowych postanowił dokonać konwersji 5.950.000 akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na 

okaziciela serii A. Po zmianie akcje te tracą uprzywilejowanie co do głosu i zostają zamienione na akcje 

zwykłe na okaziciela, z których przysługuje jeden głos na jedna akcję. 

2.2 W dniu 16 kwietnia 2013 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę: 

a) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 1.750.000 akcji zwykłych 

serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym 

systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod 

nazwą NewConnect, 

b) w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie dotyczącym zamiany akcji imiennych serii A na akcje 

zwykłe na okaziciela i zniesienia  uprzywilejowania co do głosu tych akcji. 

2.3 W dniu 30 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę: 
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a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 

roku, 

b) w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 rok, 

c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2012 – 

31.12.2012 roku, 

2.4 W dniu 30 października 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło 

uchwałę: 

a) w sprawie zmiany Statutu Spółki, 

b) w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, 

2.5 W dniu 30 października 2013 roku Członkowie Rady Nadzorczej Spółki podjęli uchwałę w sprawie 

powołania Pani Izabeli Grześkowiak na funkcję Członka Zarządu Spółki oraz w sprawie powołania 

Pana Michała Lachowicza na funkcję Członka Zarządu Spółki. 

2.6 W dniu 31 października 2013 roku Członkowie Zarządu Spółki udzielili prokury samoistnej Panu 

Ireneuszowi Sękowi. 

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.623.502,00 zł  i dzieli się na: 

a) 5.950.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,  

b) 2.550.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,  

c) 7.085.020 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 

d) 2.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 

e) 6.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 

f) 1.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

 

Struktura akcjonariatu na dzień 31.12.2013 r. przedstawiała się następująco: 

Akcjonariusz liczba akcji % akcji liczba głosów % głosów 

Benefit Systems S.A. 11 295 000 43,05% 11 295 000 43,05% 

Ireneusz Sęk 7 774 975 29,64% 7 774 975 29,64% 

Benefit Development sp. z o.o. 6 033 832 23,00% 6 033 832 23,00% 

Pozostali 1 131 213 4,31% 1 131 213 4,31% 

Razem 26 235 020 100,00% 26 235 020 100,00% 
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3. Przedmiot działalności spółki 

Spółka prowadzi działalność w zakresie usług związanych z poprawą kondycji fizycznej. Oferta Spółki 

obejmuje głównie umowy członkowskie, treningi personalne i grupowe. Ponadto Fabryka Formy 

prowadzi działalność w obszarze Wellness & SPA. Dodatkowo w skład kompleksu wchodzi FitBar, 

oferujący zdrowe przekąski i napoje oraz Foremka, czyli strefa kreatywnego spędzania czasu przez 

dzieci. Fabryka Formy angażuje się również w outdoorowe zajęcia oraz eventy o prozdrowotnym, 

prosportowym charakterze. Zarząd Fabryka Formy S.A. podkreśla, że traktuje swoją działalność jako 

edukację społeczeństwa w kierunku myślenia, że fit to sposób na życie. 

Fabryka Formy stawia nie tylko na profesjonalną kadrę, nowoczesną przestrzeń i sprzęt. Angażuje się 

również w szereg inicjatyw związanych z edukacją w zakresie zdrowego stylu życia. Rozwija też 

umiejętności świadomego ćwiczenia: poprzez badania wydolnościowe, strefę funkcjonalną, trening 

typu cross fit czy istotną asystę trenera personalnego, zawsze dostępnego w klubie. Jako pierwszy polski 

klub sportowy uruchomiła także innowacyjny system telemetryczny MYZONE oraz trening EMS – 

iMpuls_30. W ośrodkach sygnowanych marką spółki klubowicze mogą korzystać m.in. z treningu 

siłowego i cardio, brać udział w zajęciach grupowych o szerokim stopniu zróżnicowania, korzystać ze 

studia masażu, sauny i profesjonalnych salonów kosmetycznych. Dzięki temu klienci mają możliwość 

kompleksowego dbania o własne zdrowie i urodę, a przede wszystkim otrzymują dawkę energii, która 

pomaga im potem spełniać życiowe cele i marzenia. 

Fabryka Formy od 2011 r. jest notowana na rynku NewConnect. Przyjęty model biznesowy zakłada 

budowę nowoczesnej sieci centrów fitness pod nazwą Fabryka Formy. Tytuł Profesjonalnego Klubu 

Fitness (przyznany w 2011 roku przez magazyn BodyLife  i fit.pl) jest dla Spółki wyzwaniem, dlatego też 

z myślą o świadczeniu usług najwyższej jakości stale wdrażane są procesy standaryzacji pracy i obsługi 

Klienta. 

 
4. Komentarz dotyczący aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej 

W zakończonym roku obrotowym 2013 przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 

11.891.102,45 zł, co stanowi 102% wzrost w stosunku do wyniku roku poprzedniego. Największy wzrost 

przychodów ze sprzedaży wystąpił z tytułu podpisanych umów klubowych dotyczących usług fitness 

oraz z tytułu usług wellness w dziale "Fabryka Przyjemności". Koszty działalności operacyjnej wyniosły 

w 2013 roku 11.015.891,15 zł i były wyższe o 124,8% w stosunku do 2012 roku. Otwarcie w 2013 roku 

dwóch następnych klubów fitness: w Poznaniu w budynku „GREENPOINT” oraz w Gorzowie 

Wielkopolskim w Centrum Handlowym „PANORAMA”, obciążyło wynik Spółki  kosztami początkowymi 

otwarcia obiektu, z których najistotniejsze to: zakup wyposażenia, rekrutacja i szkolenie kadry, 

marketing i reklama. Realizacja nowych inwestycji w kolejnych obiektach odzwierciedla poziom wyniku 

netto Spółki, który w 2013 roku wyniósł 132.241,34 zł i uległ pogorszeniu o 455.969,20 zł w stosunku 

do roku poprzedniego. 
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Bilans Spółki na koniec 2013 roku wykazał sumę aktywów i pasywów w kwocie 20.999.291,70 zł, co 

stanowi wzrost względem roku poprzedniego o 25,3%. Dominującą pozycją w strukturze aktywów na 

dzień 31.12.2013 roku były aktywa trwałe, które stanowiły 70,3% aktywów ogółem, a wśród nich 

największy przyrost nastąpił w związku z inwestycją budowlaną w obce środki trwałe oraz zakupem 

sprzętu fitness i wyposażenia na potrzeby prowadzenia kolejnych klubów fitness Fabryka Formy S.A. 

Aktywa obrotowe wycenione w kwocie 6.245.243,38 stanowiły 29,7% sumy aktywów. W pasywach 

Spółki 47,47% stanowił kapitał własny, 52,53% stanowiły zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, 

wśród których zobowiązania długoterminowe wynosiły 6.402.931,68 zł, a zobowiązania 

krótkoterminowe 3.457.205,21 zł. 

 

Podstawowe wskaźniki rentowności i płynności finansowej za 2013 rok przedstawia tabela: 

Wskaźnik Wartość 

Zyskowność sprzedaży 7,4% 

Rentowność majątku (ROA) 0,7% 

Rentowność kapitału własnego (ROE) 1,4% 

Pokrycie zobowiązań należnościami 4,07  

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia 1,06 

Wskaźnik płynności finansowej II stopnia 1,02 

 

W ocenie Zarządu, Spółka zarządza dostępnymi zasobami finansowymi w sposób racjonalny i 

optymalny. Wykorzystuje przy tym kredyty bankowe, umowy leasingowe, pożyczki oraz środki 

pieniężne. Instrumenty te pozwalają na finansowanie działalności Spółki i bieżące regulowanie 

zobowiązań wobec dostawców. 

 
5. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, które wystąpiły w roku 

obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego 

 
W 2013 roku, dzięki bardzo dobrej renomie na poznańskim rynku usług fitness, Zarząd Spółki dokonał 

zakupu działającego już na rynku klubu fitness. Negocjacje ze sprzedającymi miały miejsce w IV kwartale 

2012 r., a zakup klubu (FITPOINT zlokalizowany jest przy ulicy Hetmańska 91 w Poznaniu) został 

zrealizowany w styczniu 2013 roku. W październiku 2013 roku otwarty został następny klub fitness 

Fabryka Formy w Centrum Handlowym „Panorama” w Gorzowie Wielkopolskim.  W czwartym kwartale 

2013 roku Zarząd Spółki, konsekwentnie realizując strategie rozwoju, podpisał dwie umowy najmów 

lokalów, które zaadaptowane zostaną na kolejne kluby Fitness Fabryka Formy w Zielonej Górze i w 

Kaliszu. 
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6. Przewidywania dotyczące rozwoju jednostki 

 

Zarząd Spółki planuje kolejne inwestycje w kluby fitness, które mają przyczynić się do rozwoju spółki w 

najbliższych latach. W 2014 roku planowane jest otwarcie co najmniej sześciu nowych lokalizacji, na 

terenie Polski. 

Zgodnie z informacja opublikowaną w raporcie bieżącym nr 1/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. 

akcjonariusze Spółki Fabryka Formy S.A. zawarli memorandum inwestycyjne określające wstępny 

harmonogram czynności związanych z procesem negocjacyjnym oraz generalne zasady na jakich 

dokonane zostanie połączenie spółek będących operatorami sieci klubów Fabryka Formy, Calypso 

Fitness oraz Fitness Academy jak również spółki Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. będącej operatorem 

systemu BeAcvtive. Stronami memorandum są Benefit Systems S.A., Ireneusz Sęk, Mikołaj Nawacki, 

Lobavio Enterprise Limited oraz spółki Cal Capital sp. z o.o. oraz Fitness Investment sp. z o.o. 

(kontrolowane przez Jamesa Van Bergh). 

W przypadku realizacji memorandum, nie jest wykluczone podjęcie działań zmierzających do ogłoszenia 

wezwania na akcje Spółki i wycofania Spółki z obrotu na rynku NewConnect 

 
7. Informacje dotyczące nabyciu udziałów (akcji) własnych, a zwłaszcza o celu ich nabycia, 

liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, 

cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia 

 

W roku 2013 r. Emitent nie nabywał akcji własnych. 

 
8. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest na 

nie narażony 

 
W działalności Spółki aktualne są czynniki ryzyka opublikowane w Dokumencie informacyjnym. 

 

Podpisy Członków Zarządu 

 
 

 


