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1. Podstawowe informacje o Emitencie 
 

Nazwa (firma): KUPIEC S.A. 

Kraj: Polska 

Siedziba: Tarnów 

Adres siedziby: 33-100 Tarnów, ul. Rolnicza 41 A 

Numer KRS: 0000373682 
Oznaczenie 

Sądu: 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
REGON: 852650451 

NIP: 873-29-41-947 

Telefon: +48 14 6556537 

Fax: +48 14 6283349 

Poczta e-mail: biuro@kupiec.az.pl 

Strona www: www.kupiec.az.pl 

Ilość akcji: 4.414.609 

Zarząd: Prezes Zarządu Leszek Wróblewski 
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2. Pismo Zarządu 
 
 

Szanowni Akcjonariusze! 
W roku 2013 określonym przez prasę czasem zakończenia kryzysu Spółka musiała walczyć ze 

stagnacją w gospodarce UE która wyraźnie przelała się na rynek krajowy. Efektem tego był spadek 
marży na usługach spedycyjnych i mimo wypracowania obrotów na poziome 2012 roku, drastyczne 
zmniejszenie zysku. Zawierucha polityczno-gospodarcza związana z uchwalaniem budżetu UE na lata 
2014-2020 pogorszyła jeszcze sytuację. Już od połowy 2013 roku media bardzo wyraźnie zaczęły 
wskazywać na poprawę koniunktury. Niestety Spółka odczuła ją dopiero w 2014 roku, w I kwartale. 
Jestem człowiekiem aktywnym i nie chciałem marnować tego czasu wiedząc, że najgorsze już mija, a 
gdy gospodarka się obudzi to trzeba być gotowym na rozwój. Dlatego zmodyfikowałem strategie 
poszerzając zakres działalności o spedycję krajową, dotychczas marginalizowaną i uruchomienie 
dodatkowych oddziałów Spółki. Ten kierunek będę kontynuować wiedząc, że w trzech kolejnych 
miesiącach  2014 roku przyniósł on blisko 100% wzrost obrotów miesięcznych. 

Mimo tak trudnego otoczenia cały czas poszukiwałem szybszych dróg rozwoju Spółki. Składało 
się na to utworzenie BVT Sp. z o.o. która miała dysponować około 20 zestawami TIR w całości 
jeżdżącymi pod spedycja Kupiec czy podpisanie listu intencyjnego odnośnie obsługi spedycyjnej dużej 
grupy z branży stalowej. Niestety ze względów na problemy po stronie drugiego udziałowca spółki BVT 
Sp. z o.o., działalności te nie zostały uruchomione. Jednak potencjał 900.000 zł zaangażowany w 
utworzenie BVT postanowiliśmy spożytkować na zmianę profilu BVT i rozpoczęcie działalności w branży 
windykacji należności masowych. Nie jest to kierunek spójny z działalnością Emitenta ale postanowiłem 
w oparciu o doświadczenia wspólników BVT stworzyć firmę w branży bardzo się rozwijającej w 
obecnych czasach. Od samego początku też założyłem wprowadzenie BVT na rynek NC co powinno 
znacząco wpłynąć na jej szybki rozwój. Ten kierunek rozwoju Emitenta jako inkubatora dobrze 
prosperujących firm działających później na rynku alternatywnym bardzo mi się spodobał. Kupiec S.A. 
ma możliwości i doświadczenie które może w tym pomóc. To będzie drugi obok spedycji kierunek 
rozwoju Spółki. 

 
 

 
 

Z poważaniem 

Prezes Zarządu  
Leszek Wróblewski 
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3. Oświadczenia Zarządu 
 
 
 Zarząd KUPIEC S.A. („Emitent") oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne 
sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami 
obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że 
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową 
emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera 
prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 
 

      Prezes Zarządu  

Leszek Wróblewski 

 
 
 
 
 Zarząd KUPIEC S.A. („Emitent") oświadcza, że podmiot uprawniony do badania 
sprawozdań finansowych, tj. „Biuro Rachunkowości i Rewizji Sprawozdań Ryszard Szybczyński” z 
siedzibą w Tarnowie przy ul. Fąfary 8/37, dokonujący badania rocznego sprawozdania 
finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli 
rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia 
bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa 
krajowego. 
 

            
    Prezes Zarządu  

Leszek Wróblewski 
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4. Wybrane dane finansowe 
 
 Poniższe tabele przedstawiają wybrane dane finansowe Emitenta za lata 2013 i 2012. 
Dane te powinny być analizowane w oparciu o informacje dotyczące czynników wpływających na 
prowadzoną przez Emitenta działalność oraz w kontekście sprawozdań finansowych 
zamieszczonych w niniejszym raporcie. Dane finansowe prezentowane zgodnie z ustawą o 
rachunkowości pochodzą ze zbadanego sprawozdania finansowego. 
 
 Kwoty prezentowane w PLN przeliczone zostały na Euro wg następujących zasad: 

Przeliczenia kursu 2013 2012 

Kurs euro na dzień bilansowy 4,1472 4,0882 

Średni kurs euro w okresie 4,2110 4,1198 

 
 
a. poszczególne pozycje bilansu wg stanu przeliczono po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego na 

dany dzień bilansowy.  
b. poszczególne   pozycje   rachunku  zysków  i  strat przeliczono wg kursu ustalonego poprzez obliczenie średniej 

arytmetycznej z średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca.  
 

 

Bilans 
PLN EUR 

Wg stanu na 
dzień 

31-12-2013r. 

Wg stanu na 
dzień 

31-12-2012r. 

Wg stanu na 
dzień 

31-12-2013r. 

Wg stanu na 
dzień 

31-12-2012r. 
Kapitał własny 6.915.050,51 6.810.690,12 1.667.402,25 1.665.938,58 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 
Należności krótkoterminowe 4.432.886,60 4.471.763,99 1.068.886,62 1.093.822.22 

Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

1.108.815,79 158.293,16 267.364,92 38.719,52 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 849.940,09 0,00 207.900,81 
Zobowiązania 

krótkoterminowe 
4.502.122,68 2.191.331,21 1.085.581,28 536.013,70 

Aktywa trwałe 5.736.617,26 5.124.822,99 1.383.250,69 1.253.564,65 
Aktywa obrotowe 5.701.147,02 4.748.909,20 1.374.697,87 1.161.613,72 

Aktywa/Pasywa razem 11.437.764,28 9.873.732,19 2.757.948,56 2.415.178,36 
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5. Informacje na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, o których 
mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”: 

 
 Podsumowanie stosowania „Dobrych Praktyk” przez spółkę KUPIEC S.A. w 2013 roku: 
 

  ZASADA ZAKRES KOMENTARZ 

1 Przejrzysta i efektywna polityka 
informacyjna 

CZĘŚCIOWO 
 

Z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia z 
wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i 
upublicznienia go na stronie internetowej.  
W opinii Zarządu koszty z tym związane są niewspółmierne do 
potencjalnych korzyści.  

2 Efektywny dostęp do informacji 
niezbędnych dla oceny sytuacji i 
perspektyw 

TAK 
 

3 Korporacyjna strona internetowa-
zakres udostępnionych informacji TAK  

3.1 podstawowe informacje o spółce TAK  
3.2 opis działalności, wskazanie rodzaju 

działalności z której emitent uzyskuje 
najwięcej przychodów 

TAK 
 

3.3 opis rynku, na którym działa emitent, jego 
pozycja na rynku CZĘŚCIOWO 

 

Na stronie internetowej spółki informacja ta nie jest 
zamieszczona wprost. Opis rynku przedstawiony został w 
dokumencie informacyjnym  

3.4 życiorysy zawodowe członków organów 
spółki 

NIE 
 

Spółka nie widzi zasadności stosowania tej praktyki.  
 

3.5 informacje o powiązaniach członków RN 
z akcjonariuszem >5% głosów na WZ NIE 

 
Powyższa zasada nie będzie stosowana przez Zarząd Spółki, 
ponieważ Zarząd Spółki nie otrzymuje takich oświadczeń od 
członków Rady Nadzorczej.  

3.6 dokumenty korporacyjne spółki TAK  
3.7 zarys planów strategicznych spółki 

CZĘŚCIOWO 
 

Na stronie internetowej spółki informacja ta nie jest 
zamieszczona wprost. Zarys planów strategicznych spółki 
zawarty jest w dokumencie informacyjnym i raportach 
kwartalnych dostępnych na stronie internetowej  

3.8 prognozy wyników finansowych na NIE Spółka nie publikuje prognoz finansowych 

Rachunek Zysków i Strat 
PLN EUR 

Narastająco wg 
stanu na dzień 

31-12-2013r. 

Narastająco wg 
stanu na dzień 

31-12-2012r. 

Narastająco wg 
stanu na dzień 

31-12-2013r. 

Narastająco wg 
stanu na dzień 
31-12-2012r. 

Przychody netto ze sprzedaży 13.001.320,42 12.999.546,82 3.087.466,26 3.179.772,72 

Zysk (strata) ze sprzedaży -262.533,21 467.219,80 -62.344,62 114.284,97 

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej -46.585,97 511.651,61 -11.062,92 125.153,27 

Amortyzacja 66.959,72 8.127,89 15.901,14 1.988,13 

Zysk (strata) brutto 52.761,58 545.592,75 12.529,46 133.455,49 

Zysk (strata) netto 52.761,58 469.402,75 12.529,46 114.818,93 
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bieżący rok obrotowy  
3.9 struktura akcjonariatu TAK  
3.10 dane oraz kontakt do osoby 

odpowiedzialnej za relacje inwestorskie TAK  

3.12 opublikowane raporty bieżące i okresowe TAK  
3.13 kalendarz publikacji dat (kalendarium) 

CZĘŚCIOWO 
 

Spółka nie sporządza kalendarza dotyczącego planowanych 
dat walnych zgromadzeń, spotkań z inwestorami i analitykami 
oraz konferencji prasowych. Harmonogram publikacji raportów 
okresowych zawarty był w raporcie bieżącym zamieszczonym 
na stronie internetowej.  

3.14 informacje na temat zdarzeń 
korporacyjnych TAK 

Spółka przekazuje informacje komunikatorem EBI i zamieszcza 
je również na stronie internetowej.  
 

3.16 pytania akcjonariuszy dot. spraw objętych 
porządkiem obrad WZ NIE 

Spółka nie stosuje zasady z powodów formalnych, w związku z 
koniecznością dodatkowego protokołowania pytań.  
 

3.17 informacje na temat powodów odwołania, 
zmiany terminu, porządku obrad WZ NIE DOTYCZYŁO 

Spółka publikuje przedmiotowe informacje w raportach 
bieżących dostępnych na stronie internetowej.  
 

3.18 informacja o przerwie w obradach WZ i 
powodach przerwy NIE DOTYCZYŁO 

Spółka publikuje przedmiotowe informacje w raportach 
bieżących dostępnych na stronie internetowej.  
 

3.19 informacje na temat Autoryzowanego 
Doradcy TAK  

3.20 informacje na temat Animatora akcji 
emitenta TAK  

3.21 dokument informacyjny (prospekt 
emisyjny) TAK  

4 Strona internetowa w języku polskim 
lub angielskim TAK  

5 Wykorzystanie sekcji relacji 
inwestorskich na stronie 
GPWInfoStrefa NIE 

W opinii zarządu Spółka publikuje obecnie wszelkie istotne 
informacje dla inwestorów za pośrednictwem giełdowych 
systemów informacyjnych oraz korporacyjnej strony 
internetowej.  
 

6 Utrzymywanie kontaktów z 
przedstawicielami AD TAK  

7 Niezwłoczne informowanie AD o 
istotnym zdarzeniu TAK  

8 Zapewnienie dostępu AD do 
dokumentów i niezbędnych informacji TAK  

9 Informacje o wynagrodzeniach 
członków organów emitenta i 
Autoryzowanego Doradcy 

TAK/NIE 
Z wyjątkiem wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy w związku z 
poufnością informacji. 

10 Uczestnictwo członków zarządu i rady 
nadzorczej w obradach WZ TAK  

11 Publicznie dostępne spotkanie z 
inwestorami, analitykami, mediami 

NIE 

W opinii zarządu Spółka publikuje obecnie wszelkie istotne 
informacje dla inwestorów za pośrednictwem giełdowych 
systemów informacyjnych oraz korporacyjnej strony 
internetowej. Ponadto Emitent kontaktuje się z mediami i 
odpowiada na bieżąco na pytania inwestorów, które napływają 
do spółki. W przyszłości zarząd rozważy możliwość 
organizowania spotkań publicznych w momencie, gdy 
poweźmie wyraźną informację o takim zapotrzebowaniu.  
 

12 Informacje zawarte w uchwale w 
sprawie emisji akcji z prawem poboru NIE DOTYCZYŁO  

13 Zapewnienie odpowiedniego odstępu 
czasowego pomiędzy decyzjami a 
datami w zw. z prawami akcjonariuszy 

NIE DOTYCZYŁO 
 

13a Zwołanie NWZ przez akcjonariuszy NIE DOTYCZYŁO  
14 Wymogi dot. dnia ustalenia praw do 

dywidendy i dnia jej wypłaty NIE DOTYCZYŁO  

15 Wymogi dot. uchwały w sprawie 
wypłaty dywidendy warunkowej NIE DOTYCZYŁO  
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16 Raporty miesięczne 

NIE 

W opinii zarządu informacje o bieżącej działalności spółki 
dostępne na stronie internetowej oraz publikowane raporty 
kwartalne w wystarczający sposób informują inwestorów i 
akcjonariuszy o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.  
 

16a Uzasadnienie naruszenia obowiązku 
informacyjnego NIE DOTYCZYŁO  

6. Informacje na temat wynagrodzeń.  
 

6.1. Wynagrodzenie Członków Zarządu w roku 2013 wyniosło 19.200,00 zł brutto, 
 

6.2. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej roku 2013 wyniosło 1.500,00 zł brutto. 
 


