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1 PISMO ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY 

Szanowni Akcjonariusze, Drodzy Inwestorzy! 

Działając w imieniu i na rzecz spółki Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie niniejszym 

przekazuję Państwu jednostkowy raport roczny Spółki zawierający jednostkowe roczne 

sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem biegłego 

rewidenta oraz sprawozdaniem zarządu z działalności spółki. 

Bez wątpienia jednym z najważniejszych 

wydarzeń w Spółce był jej debiut giełdowy na 

alternatywnym rynku NewConnect. Niemniej 

powtórzę w tym miejscu, to co powiedziałem 

podczas debiutu – wejście na giełdę nie było celem 

samym w sobie. Było to zamknięcie pewnego 

etapu w rozwoju przedsiębiorstwa, ale 

jednocześnie rozpoczęcie nowych zadań i podjęcie 

wyzwań w celu rozwoju firmy – rozszerzenie 

asortymentu, zwiększenie bazy odbiorców oraz 

wyjście z ofertą poza granice Polski. 

Druga połowa 2018 roku i początek obecnego, 

utwierdza mnie w przekonaniu, że jesteśmy na 

dobrej drodze w rozwoju przedsiębiorstwa. Dzięki 

dobrej woli obydwu stron udało nam się bez 

przeszkód doprowadzić do zawarcia 

porozumienia z Domem Mody Chanel. Ponadto pozyskaliśmy dotacje z funduszy UE na 

promocję marki na rynkach zagranicznych, udział w targach oraz rebranding 

produktów. I w końcu podpisaliśmy kluczową umowę dystrybucyjną z Drogeriami 

Natura, które posiadają niemal 300 punktów sprzedaży w całej Polsce. Natomiast lada 

chwila powinniśmy sfinalizować rozmowy i zakomunikować fakt dystrybucji i sprzedaży 

wszystkich naszych perfum w nowych, bardzo prestiżowych, lokalizacjach. 
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Wedle dostępnych badań wartość rynku luksusowych kosmetyków i perfum w Polsce 

wyniósł w 2018 roku 650 mln zł. To wzrost o 5% w porównaniu do 2017 roku 

(zauważalna jest coraz większa dynamika wzrostu). Największy udział w tej kategorii 

mają perfumy, które stanowią aż 60% ogólnej wartości całego segmentu kosmetycznego 

w wydaniu de luxe. Największy wpływ na zmiany, które zachodzą w tej kategorii, ma 

internet – zapachy są najpopularniejszymi produktami w segmencie dóbr luksusowych 

sprzedawanymi tą drogą. Dla konsumentów dóbr luksusowych ważna jest przede 

wszystkim jakość, dlatego nasze produkty są oparte na najwyższej klasie importowanych 

komponentów. Przykładamy także ogromną wagę do estetyki nie oszczędzając w 

produkcji na estetycznych i wysokiej jakości flakonikach czy nasadkach. 

W stosunku do 2017 roku w ubiegłym roku zwiększeniu uległa suma bilansowa firmy – 

z kwoty 1,663 mln zł do kwoty 2,525 mln zł. Wzrost ten jest głównie zasługą zwiększenia 

należności po stronie aktywów oraz zobowiązań po stronie pasywów. Na koniec 2018 

roku spółka dysponowała wolnymi środkami pieniężnymi w kwocie 77 tys. zł przy 66 tys. 

zł rok wcześniej. 

W 2018 roku Vabun S.A. osiągnęła przychody netto na poziomie 3,022 mln zł wobec 

3,618 mln zł w roku poprzednim. Mniejsze przychody to efekt odchodzenia od 

świadczenia usług niezwiązanych ze sprzedażą produktów marki Vabun. W minionym 

roku spółka odnotowała stratę na poziomie 156 tys. zł przy zysku 71 tys. zł rok wcześniej. 

Strata wynika z ciągłego rozwoju Spółki, ponoszonych nakładów inwestycyjnych oraz 

rozbudowy potencjału magazynowego. Z pewnością na tak konkurencyjnym rynku i przy 

wielomilionowych nakładach wielkich korporacji wynik finansowy należy uznać za 

satysfakcjonujący. Sukces jest jeszcze przed firmą Vabun S.A. wraz z rozwojem portfolio 

jej produktów – widząc dynamiczny rozwój – optymistycznie patrzę w przyszłość. 

Zapraszam do zapoznania się z lekturą Raportu Rocznego za 2018 rok. 

W imieniu Zarządu, 

Radosław Majdan 

Prezes Zarządu 

Vabun S.A. 
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2 WYBRANE DANE FINANSOWE 

Niniejsza część Raportu Rocznego 2018 zawiera wybrane informacje finansowe 

zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na walutę euro) 

podsumowujące sytuację finansową Vabun S.A. w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 

grudnia 2018 roku.  

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy 

Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy: 

a. z dnia 31.12.2018 roku – tabela nr 252/A/NBP/2018, 

b. z dnia 29.12.2017 roku – tabela nr 251/A/NBP/2017. 

Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych 

przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich 

kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień 

każdego zakończonego miesiąca okresu obrotowego: 

a. za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 roku, 

b. za okres 01.01.2017 – 31.12.2017 roku. 

 

Wyszczególnienie 
Kurs euro na dzień bilansowy 

(31 grudnia) 
Średni kurs euro w okresie 
od 1 stycznia do 31 grudnia 

2018 rok                                             4,3000 zł                                              4,2669 zł  

2017 rok                                             4,1709 zł                                              4,2447 zł  
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BILANS 

Bilans 

dane w PLN dane w EUR 

2018 2017 2018 2017 

Aktywa 2 525 498,51 1 663 199,87 587 325,23 398 762,83 

Aktywa trwałe 226 576,93 255 461,26 52 692,31 61 248,47 

Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aktywa obrotowe 2 298 921,58 1 407 738,61 534 632,93 337 514,35 

Należności krótkoterminowe 1 989 165,07 1 017 463,98 462 596,53 243 943,51 

Inwestycje krótkoterminowe 138 951,06 149 770,22 32 314,20 35 908,37 

Pasywa 2 525 498,51 1 663 199,87 587 325,23 398 762,83 

Kapitał własny 812 572,31 969 082,10 188 970,30 232 343,64 

Kapitał podstawowy 490 000,00 490 000,00 113 953,49 117 480,64 

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

1 712 926,20 694 117,77 398 354,93 166 419,18 

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

Rachunek zysków i strat 

dane w PLN dane w EUR 

2018 2017 2018 2017 

Przychody netto ze sprzedaży 3 022 875,85 3 618 524,88 708 447,78 852 480,71 

Koszty działalności operacyjnej 3 205 494,42 3 529 967,36 751 246,67 831 617,63 

Amortyzacja 33 893,33 30 010,08 7 943,31 7 070,01 

Zysk (strata) na sprzedaży -182 618,57 88 557,52 -            42 799 zł  20 863,08 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -132 118,81 98 574,90 -30 963,65 23 223,05 

Zysk (strata) z działalności 
gospodarczej 

-161 583,79 79 937,02 -37 869,13 18 832,20 

Zysk (strata) brutto -161 583,79 79 937,02 -37 869,13 18 832,20 

Zysk (strata) netto -156 509,79 71 394,02 -36 679,98 16 819,57 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

Rachunek przepływów pieniężnych 

dane w PLN dane w EUR 

2018 2017 2018 2017 

Zysk (strata) netto -156 509,79 71 394,02 -36 679,98 16 819,57 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 

84 610,36 -529 828,35 19 829,47 -124 821,15 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej 

-2 814,76 79 333,86 -659,67 18 690,10 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej 

-70 997,57 462 020,38 -16 639,15 108 846,42 

Przepływy pieniężne netto razem 10 798,03 11 825,89 2 530,65 2 786,04 

Środki pieniężne na początek okresu 66 798,69 54 972,69 15 655,09 12 950,90 

Środki pieniężne na koniec okresu 77 596,61 66 798,58 18 185,71 15 736,94 
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3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) Zarząd spółki Vabun S.A. przedstawia 

sprawozdanie finansowe, na które składają się: 

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i 

pasywów wykazuje sumę 2 525 498,51 zł; 

3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. 

wykazujący stratę netto w wysokości 156 509,79 zł; 

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 

grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 156 

509,79 zł w stosunku do roku poprzedniego; 

5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 

r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10 798,03 

zł w stosunku do roku poprzedniego; 

6. dodatkowe informacje i objaśnienia. 
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Spółka jest osobą prawną i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000559284. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26 maja 2015 roku. 

Podstawowym przedmiotem działalności firmy jest: 

• 46.45.Z sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków.  

Pozostałym przedmiotem działalności jest:  

• 20.53.Z produkcja olejków eterycznych,  

• 20.42.Z produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,  

• 20.41.Z produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,  

• 46.42.Z sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,  

• 46.48.Z sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii,  

• 47.75.Z sprzedaż detalicznych kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach,  

• 47.77.Z sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach,  

• 47.91.Z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 

Internet,  

• 72.19.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych.  

Zgodnie z umową czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. 

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości przez co najmniej 

kolejnych 12 miesięcy. Nieznane są żadne okoliczności, które wskazywałyby na 

zagrożenie kontynuowania tej działalności przez Spółkę.  
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Spółka sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe, w skład jednostki nie wchodzą 

żadne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania 

finansowe. 

W roku obrotowym nie wystąpiło połączenie spółek ani nabycie lub łączenie udziałów, w 

związku z czym nie miało to wpływu na sporządzenie sprawozdania finansowego. 

PRZYJĘTE GŁÓWNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI 

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2018 

rok są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku wraz z 

późniejszymi zmianami: 

1. Spółka sporządza porównawczy Rachunek Zysków i Strat. Koszty ujmowane są 

wg miejsc powstania na kontach zespołu „4”. 

Księga Handlowa prowadzona jest w programie komputerowym „RAKS SQL” 

firmy RAKS Spółka z o.o. 

2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały wycenione według 

cen nabycia i pomniejszone o umorzenie. Przyjęte stawki odzwierciedlają 

ekonomiczny okres użytkowania. Odpisy amortyzacyjne, dokonywane wg 

metody liniowej, są zgodne z przepisami prawa podatkowego. Składniki 

majątku o wartości poniżej 3.500,00 zł są amortyzowane jednorazowo w 100% 

w dniu przyjęcia użytkowania. 

3. Udzielone pożyczki krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej 

zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny. Środki pieniężne zostały wycenione 

według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wykazuje się 

w księgach w wartości nominalnej, przeliczonej na złote polskie według 

średniego kursu NBP na dzień wpływu tych środków. 

4. Towary i materiały w magazynach ewidencjonowane są wg cen nabycia. 

Wartość magazynów towarów handlowych i materiałów ustalona została na 

podstawie spisu z natury na dzień bilansowy. Rozchód towarów z magazynu 

odbywa się zgodnie z zasadą FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło). 

Inwentaryzacja towarów jest dokonywana w sposób ciągły. 

5. Zobowiązania zostały wycenione według kwot wymagających zapłaty. 
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6. Należności zostały wycenione w kwotach wymagających zapłaty bez 

uwzględnienia odsetek, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.  

7. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny (wartości) rynkowej 

albo według ceny nabycia albo według skorygowanej ceny nabycia – jeżeli do 

danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a 

krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny 

sposób określonej wartości godzinowej. Skutki wzrostu lub obniżenia wartości 

inwestycji krótkoterminowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub 

kosztów finansowych. Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane 

do instrumentów finansowych wycenia się zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001r.  

W przypadku sprzedaży aktywów, należących do inwestycji 

krótkoterminowych rozchody wyceniane są wg metody FIFO. 

Odpisy aktualizujące wartość inwestycji krótkoterminowych oraz ich 

rozwiązanie dokonywane są na koniec roku obrotowego. 

8. Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część 

bieżącą i część odroczoną. Bieżące zobowiązania z tytułu podatku 

dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Rezerwy i 

aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy 

uwzględnieniu zasady ostrożności. 

9. Aktywa wyrażane w walutach obcych na dzień sporządzenia bilansu zostały 

przeliczone na polskie złote według kursu średniego ustalonego dla danej 

waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. 

10. Pasywa wyrażone w walutach obcych na dzień sporządzenia bilansu zostały 

przeliczone na polskie złote według kursu średniego ustalonego dla danej 

waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. 

11. Różnice kursowe ewidencjonowane są w pozycji wyników za rok 

obrachunkowy. 

12. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z polskimi przepisami o rachunkowości 

i wykazywany na rachunku zysków i strat sporządzonym zgodnie z 

załącznikiem do ustawy. 
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13. Podstawa opodatkowania ustalana jest zgodnie z polskimi przepisami 

podatkowymi: wynik wykazany w rachunku zysków i strat, z uwzględnieniem 

korekt dla celów podatkowych. 

14. Przychody ze sprzedaży towarów i usług obejmują należne lub uzyskane z tego 

tytułu od kontrahentów kwoty, pomniejszone o należny podatek VAT.  

15. Ponoszone koszty są ewidencjonowane w rachunku wyników w celu 

odniesienia do przychodów w okresie, którego dotyczą. 

16. Zmiany w zasadach prowadzenia polityki księgowej: nie występują. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 31.03.2019 
 
 
 

    

  
 

Biuro Rachunkowe prowadzące księgi  Prezes Zarządu Spółki 
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BILANS 

AKTYWA 

 
  

Rok poprzedni - 
na dzień 

31.12.2017 

Rok bieżący – 
na dzień 

31.12.2018 

A. Aktywa trwałe 255 461,26 226 576,93 

    I. Wartości niematerialne i prawne 225 708,26 191 814,93 

      1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 zł 0,00 zł 

      2. Wartość firmy 0,00 zł 0,00 zł 

      3. Inne wartości niematerialne i prawne 225 708,26 191 814,93 

      4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 zł 0,00 zł 

    II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 

      1. Środki trwałe 0,00 zł 0,00 zł 

        a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 zł 0,00 zł 

        b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 zł 0,00 zł 

        c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 zł 0,00 zł 

        d) środki transportu 0,00 zł 0,00 zł 

        e) inne środki trwałe 0,00 zł 0,00 zł 

      2. Środki trwałe w budowie 0,00 zł 0,00 zł 

      3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 zł 0,00 zł 

    III. Należności długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 

      1. Od jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł 

      2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie 

w kapitale 
0,00 zł 0,00 zł 

      3. Od pozostałych jednostek 0,00 zł 0,00 zł 

    IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 

      1. Nieruchomości 0,00 zł 0,00 zł 

      2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 zł 0,00 zł 

      3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł 

        a) w jednostkach powiązanych 0,00 zł 0,00 zł 

          - udziały lub akcje 0,00 zł 0,00 zł 

          - inne papiery wartościowe 0,00 zł 0,00 zł 

          - udzielone pożyczki 0,00 zł 0,00 zł 

          - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł 

        b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

0,00 zł 0,00 zł 

          - udziały lub akcje 0,00 zł 0,00 zł 
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          - inne papiery wartościowe 0,00 zł 0,00 zł 

          - udzielone pożyczki 0,00 zł 0,00 zł 

          - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł 

        c) w pozostałych jednostkach 0,00 zł 0,00 zł 

          - udziały lub akcje 0,00 zł 0,00 zł 

          - inne papiery wartościowe 0,00 zł 0,00 zł 

          - udzielone pożyczki 0,00 zł 0,00 zł 

          - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł 

      4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 

    V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 29 753,00 zł 34 762,00 zł 

      1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 29 753,00 zł 34 762,00 zł 

      2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł 0,00 zł 

B. Aktywa obrotowe 1 407 738,61 zł 2 298 921,58zł 

    I. Zapasy 182 986,41 zł 170 457,45zł 

      1. Materiały 0,00 zł 0,00 zł 

      2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 zł 0,00 zł 

      3. Produkty gotowe 0,00 zł 0,00 zł 

      4. Towary 182 986,41zł 170 457,45 zł 

      5. Zaliczki na dostawy i usługi 0,00 zł 0,00 zł 

    II. Należności krótkoterminowe 1 017 463,98zł 1 989 165,07 zł 

      1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 zł 357 350,70 zł 

        a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 zł 60 206,20 zł 

          - do 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł 

          - powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł 

        b) inne 0,00 zł 297 144,50 zł 

      2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

297 155,00zł 0,00zł 

        a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 zł 0,00 zł 

          - do 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł 

          - powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł 

        b) inne 297 155,00 zł 0,00 zł 

      3. Należności od pozostałych jednostek 720 308,98 zł 1 631 814,37 zł 

        a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 692 984,27 zł 1 630 642,80 zł 

          - do 12 miesięcy 692 984,27 zł 1 630 642,80 zł 

          - powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł 

        b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 
17 120,00 zł 0,00 zł 

        c) inne 10 204,71 zł 1 171,57 zł 

        d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 zł 0,00 zł 

    III. Inwestycje krótkoterminowe 149 770,22 zł 138 951,06 zł 
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      1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 149 770,22 zł 138 951,06 zł 

        a) w jednostkach powiązanych 0,00 zł 41,322,90 zł 

          - udziały lub akcje 0,00 zł 40 500,00 zł 

          - inne papiery wartościowe 0,00 zł 0,00 zł 

          - udzielone pożyczki 0,00 zł 822,90 zł 

          - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł 

        b) w pozostałych jednostkach 82 971,64 zł 20 031,55 zł 

          - udziały lub akcje 65 500,00 zł 0,00 zł 

          - inne papiery wartościowe 0,00 zł 0,00 zł 

          - udzielone pożyczki 17 471,64 zł 20 031,55 zł 

          - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł 

        c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 66 798,58 zł 77 596,61 zł 

          - środki pieniężne w kasie i na rachunkach       64 960,85 zł       77 596,61 zł 

          - inne środki pieniężne 1 837,73 zł 0,00 zł 

          - inne aktywa pieniężne 0,00 zł 0,00 zł 

      2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 

    IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 57 518,00 zł 348,00 zł 

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 zł 0,00 zł 

D. Udziały (akcje) własne 0,00 zł 0,00 zł 

Aktywa razem:        1 663 199,87zł 2 525 498,51zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
Warszawa, 31.03.2019 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Biuro Rachunkowe prowadzące księgi  Prezes Zarządu Spółki 
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PASYWA 

 
 

Rok poprzedni - 
na dzień  

31.12.2017 

Rok bieżący – 
na dzień 

31.12.2018 

A. Kapitał (fundusz) własny 969 082,10 812 572,31 

    I. Kapitał (fundusz) podstawowy 490 000,00 490 000,00 

    II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 570 844,19 570 844,19 

          - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością 
nominalną udziałów (akcji) 

0,00 zł 0,00 zł 

    III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 zł 0,00 zł 

          - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 zł 0,00 zł 

    IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 zł 0,00 zł 

          - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 zł 0,00 zł 

          - na udziały (akcje) własne 0,00 zł 0,00 zł 

    V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -163 156,11 zł -91 762,09 zł 

    VI. Zysk (strata) netto 71 394,02 zł -156 509,79 zł 

    VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna) 

0,00 zł 0,00 zł 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 694 117,77 zł 1 712 926,20 
zł 

    I. Rezerwy na zobowiązania 89,00 zł 24,00 zł 

      1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 89,00 zł 24,00 zł 

      2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 zł 0,00 zł 

          - długoterminowa 0,00 zł 0,00 zł 

          - krótkoterminowa 0,00 zł 0,00 zł 

      3. Pozostałe rezerwy 0,00 zł 0,00 zł 

          - długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 

          - krótkoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 

    II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 

      1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł 

      2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

0,00 zł 0,00 zł 

      3. Wobec pozostałych jednostek 0,00 zł 0,00 zł 

        a) kredyty i pożyczki 0,00 zł 0,00 zł 

        b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 zł 0,00 zł 

        c) inne zobowiązania finansowe 0,00 zł 0,00 zł 

        d) zobowiązania wekslowe 0,00 zł 0,00 zł 

        e) inne 0,00 zł 0,00 zł 

    III. Zobowiązania krótkoterminowe 686 513,77 zł 1 712 902,20zł 
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      1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 zł 325 564,38 zł 

        a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 zł 245 538,17 zł 

          - do 12 miesięcy 0,00 zł 245 538,17zł 

          - powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł 

        b) inne 0,00 zł 80 026,21 zł 

      2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka 

posiada zaangażowanie w kapitale 
194 323,83 zł 0,00 zł 

        a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 43 802,94 zł 0,00 zł 

          - do 12 miesięcy 43 802,94 zł 0,00 zł 

          - powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł 

        b) inne 150 520,89 zł 0,00 zł 

      3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 492 189,94 zł 1 387 337,82 zł 

        a) kredyty i pożyczki 0,00 zł 153,51 zł 

        b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 zł 0,00 zł 

        c) inne zobowiązania finansowe 0,00 zł 0,00 zł 

        d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 477 097,66 zł 1 379 294,43 zł 

          - do 12 miesięcy 477 097,66 zł 1 379 294,43 zł 

          - powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł 

        e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 zł 0,00 zł 

        f) zobowiązania wekslowe 0,00 zł 0,00 zł 

        g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 

innych tytułów publicznoprawnych 
12 867,36 zł 7 398,44 zł 

        h) z tytułu wynagrodzeń 717,24 zł 0,00 zł 

        i) inne 1 507,68 zł 491,44 zł 

      4. Fundusze specjalne 0,00 zł 0,00 zł 

    IV. Rozliczenia międzyokresowe 7 515,00 zł 0,00 zł 

      1. Ujemna wartość firmy 0,00 zł 0,00 zł 

      2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7 515,00 zł 0,00 zł 

          - długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 

          - krótkoterminowe 7 515,00 zł 0,00 zł 

Pasywa razem  1 663 199,87zł 2 525 498,51zł 

 

 

 
Warszawa, 31.03.2019 

 
 
 

    

  
 

Biuro Rachunkowe prowadzące księgi  Prezes Zarzdu Spółki 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

 

 
 

Na dzień                      
31.12.2017 

Na dzień                      
31.12.2018 

 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 3 618 524,88 zł 3 022 875,85 zł 

      - od jednostek powiązanych 0,00 zł 294 300,00 zł 

     I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 523 380,00 zł 1 931 565,83 zł 

     II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 
zmniejszenie - wartość ujemna) 

0,00 zł 0,00 zł 

     III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 zł 0,00 zł 

     IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów      1 095 144,88 zł      1 091 310,02 zł 

 B. Koszty działalności operacyjnej 3 529 967,36 zł 3 205 494,42 zł 

     I. Amortyzacja 30 010,08 zł 33 893,33 zł 

     II. Zużycie materiałów i energii 28 589,19 zł 36 380,76 zł 

     III. Usługi obce 2 780 102,12 zł 2 160 026,66 zł 

     IV. Podatki i opłaty, w tym: 3 105,25 zł 5 347,34zł 

      - podatek akcyzowy 0,00 zł 0,00 zł 

     V. Wynagrodzenia 2 600,00 zł 34 174,44 zł 

     VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 363,20 zł 976,19 zł 

      - emerytalne 0,00 zł 0,00 zł 

     VII. Pozostałe koszty rodzajowe 22 905,72 zł 82 119,24 zł 

     VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 662 291,80 zł 850 576,46 zł 

 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 88 557,52 zł -182 618,57 zł 

 D. Pozostałe przychody operacyjne 10 957,87 zł 51 818,74 zł 

     I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 zł 0,00 zł 

     II. Dotacje 10 252,00 zł 51 813,28 zł 

     III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 zł 0,00 zł 

     IV. Inne przychody operacyjne 705,87 zł 5,46 zł 

 E. Pozostałe koszty operacyjne 940,49 zł 1 318,98 zł 

     I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 zł 0,00 zł 

     II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 zł 0,00 zł 

     III. Inne koszty operacyjne 940,49 zł 1 318,98 zł 

 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 98 574,90 zł -132 118,81 zł 

 G. Przychody finansowe 1 488,78 zł 72 240,36 zł 

     I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 zł 0,00 zł 

         a) od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 zł 0,00 zł 

              - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 zł 0,00 zł 

         b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 zł 0,00 zł 
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              - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 zł 0,00 zł 

     II. Odsetki, w tym: 1 488,78 zł 240,36 zł 

      - od jednostek powiązanych 0,00 zł 129,57 zł 

     III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 zł 0,00 zł 

      - w jednostkach powiązanych 0,00 zł 0,00 zł 

     IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 zł 72 000,00 zł 

     V. Inne 0,00 zł 0,00 zł 

 H. Koszty finansowe 20 126,66 zł 101 705,34 zł 

     I. Odsetki, w tym: 626,66 zł 4 705,34 zł 

      - dla jednostek powiązanych 0,00 zł 2 640,14 zł 

     II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 zł 0,00 zł 

      - w jednostkach powiązanych 0,00 zł 0,00 zł 

     III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 19 500,00 zł 97 000,00 zł 

     IV. Inne 0,00 zł 0,00 zł 

 I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) 79 937,02 zł -161 583,79 zł 

 J. Podatek dochodowy 8 543,00 zł - 5 074,00 zł 

 K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 

straty) 
0,00 zł 0,00 zł 

 L. Zysk (strata) netto (I-J-K) 71 394,02 zł -156 509,79 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 
Warszawa, 31.03.2019 

 
 
 

    

  
 

Biuro Rachunkowe prowadzące księgi  Prezes Zarządu Spółki 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

  
  

    Rok poprzedni 

- na dzień  

31.12.2017 

Rok bieżący 
– na dzień 

31.12.2018 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 586 107,58 969 082,10 

 -  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  0,00 0,00 

 -  korekty błędów  0,00 0,00 

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach  586 107,58 969 082,10 
   

 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 465 000,00 490 000,00 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 25 000,00 0,00 

a) zwiększenie ( z tytułu) 25 000,00 0,00 

- emisji akcji 25 000,00 0,00 

b) 

- 

zmniejszenie (z tytułu) 

umorzenia akcji 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 490 000,00 490 000,00 
   

 

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 284 263,69 284 263,69 

2.1. Zmiana kapitału (funduszu) zapasowego 286 580,50 570 844,19 

a) zwiększenie (z tytułu) 287 500,00 0,00 

- 

- 

emisji akcji powyżej wartości nominalnej  

inne zwiększenia – przeksięgowanie zysku z roku 2015 

287 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

b) zmniejszenie ( z tytułu) 919,50 0,00 

- pokrycia straty  0,00 0,00 

- kosztów pozyskania kapitału 919,50 0,00 

2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 570 844,19 570 844,19 
   

 

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany 
przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 

0,00 0,00 

3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

b) zmniejszenie ( z tytułu) 0,00 0,00 

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu  0,00 0,00 
   

 

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00 

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 
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b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu  0,00 0,00 
   

 

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 -163 156,11 

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - korekty  0,00 0,00 

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  0,00 0,00 

- korekty błędów  0,00 0,00 

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 -163 156,11 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu  0,00 -163 156,11 

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  0,00 0,00 

- korekty błędów  0,00 0,00 

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  0,00 -163 156,11 

a) zwiększenie (z tytułu) -163 156,11 0,00 

- przeniesienia straty z roku ubiegłego -163 156,11 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 71 394,02 

- pokrycie straty zyskiem z roku poprzedniego 0,00 71 394,02 

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -163 156,11 -91 762,09 

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu  -163 156,11 -91 762,09 
   

 

6. Wynik netto 71 394,02 -156 509,79 

a) zysk netto 71 394,02 0,00 

b) strata netto  0,00 -156 509,79 

c) odpisy z zysku  0,00 0,00 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 969 082,10 812 572,31 

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego zysku 

(pokrycia straty) 
969 082,10 812 572,31 

 

 

 

Warszawa, 31.03.2019 
 
 
 

    

  
 

Biuro Rachunkowe prowadzące księgi  Prezes Zarządu Spółki 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

  
  

    Rok poprzedni - na 

dzień 31.12.2017 

Rok bieżący – na 

dzień 31.12.2018 

A. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej   

I. Zysk (strata) netto  71 394,02 -156 509,79 

II. Korekty razem -600 922,37 241 120,15 

1.  Amortyzacja 30 010,08 33 893,33 

2. Zyski (straty) z tyt. różnic kursowych  0,00 0,00 

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -830,31 98,85 

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 25 000,00 

5. Zmiana stanu rezerw 79,00 -65,00 

6. Zmiana stanu zapasów -102 931,95 12 528,96 

7. Zmiana stanu należności -308 266,77 -971 711,59 

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 

kredytów 
-165 361,24 1 096 729,60 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -53 621,18 44 646,00 

10. Inne korekty 0,00 0,00 

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -529 828,35 84 610,36 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej    

I. Wpływy 127 762,90 28 357,55 

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych  

0,00 0,00 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

3. Z aktywów finansowych, w tym: 20 411,32 557,55 

a/ 

- 

- 

w jednostkach powiązanych 

zbycie aktywów finansowych 

odsetki 

0,00 

0,00 

0,00 

106,67 

0,00 

106,67 

b/ w pozostałych jednostkach 20 411,32 450,88 

- zbycie aktywów finansowych 19 500,00 0,00 

- dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 

- odsetki 911,32 450,88 

- inne wpływy z aktywów finansowych  0,00 0,00 

4. Inne wpływy inwestycyjne 107 351,58 27 800,00 

II. Wydatki 48 429,04 31 172,31 

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 

4 660,00 0,00 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 
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3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 10,50 

a/ 

- 

w jednostkach powiązanych 

nabycie aktywów finansowych 

0,00 10,50 

10,50 

b/ w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

- nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 

4. Inne wydatki inwestycyjne 43 769,04 31 182,81 

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 79 333,86 -2 814,76 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 
 

 

I.  Wpływy 755 111,63 32 015,56 

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

311 580,50 0,00 

2. Kredyty i pożyczki 443 531,13 32 015,56 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 

 

II. 

 

Wydatki 

 

293 091,25 

 

103 013,13 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 

4. Spłaty kredytów i pożyczek 293 010,24 102 356,73 

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00 

8. Odsetki 70,77 656,40 

9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 462 020,38 -70 997,57 

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 11 825,89 10 798,03 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0,00 0,00 

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 

F. Środki pieniężne na początek okresu 54 972,69 66 798,69 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 66 798,58 77 596,61 

- o ograniczonej możliwości dysponowania 1 837,73 0,00 

 

 

Warszawa, 31.03.2019 
 
 
 

    

  
 

Biuro Rachunkowe prowadzące księgi  Prezes Zarządu Spółki 
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

1. Zmiany stanu wartości brutto aktywów trwałych oraz zmiany stanu umorzenia i 

amortyzacji: Nie występują. 

 

2. Firma nie posiada praw do użytkowania wieczystego gruntów. 

 

3. Zmiany stanu wartości brutto niematerialnych i prawnych. 

 

Zmiana wartości niematerialnych i prawnych 
(wg grup rodzajowych) 

Inne wartości 
niematerialne i prawne 

Wartości 
niematerialne i 
prawne – razem 

Wartość brutto WNiP na początek okresu 305 660,00 305 660,00 

Zwiększenia – zakup 0,00 0,00 

Zmniejszenia – sprzedaż 0,00 0,00 

Wartość brutto WNiP na koniec okresu 305 660,00 305 660,00 

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek 
okresu 

79 951,74 79 951,74 

Amortyzacja za okres  33 893,33 33 893,33 

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec 
okresu 

113 845,07 113 845,07 

Wartość netto WNIP na koniec okresu 191 814,93 191 814,93 

 

4. Należności długoterminowe. 

Nie występują. 

 

5. Inwestycje długoterminowe. 

Nie występują. 

 

6. Zapasy 

Na dzień 31.12.2018 wartość magazynu towarów wyniosła 170 457,45 zł. 

 

7. Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług. 

Na dzień 31.12.2018 wszystkie należności z tytułu dostaw i usług dotyczyły 

pozostałych jednostek z terminem spłaty do 12 miesięcy i wynosiły 

1 690 849,00zł. 
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8. Inwestycje krótkoterminowe 

8.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych 

 
 

2017 2018 

- Udziały lub akcje 

- odpis aktualizujący wartość inwestycji krótkoterminowych 

0,00 

0,00 

137 500,00 

-97 000,00 

- Inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

- Udzielone pożyczki 0,00 822,90 

- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 
    
  RAZEM: 0,00 41 322,90 

 

8.2 Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach  

 
2017 2018 

- Udziały lub akcje 

- odpis aktualizujący wartość inwestycji krótkoterminowych 

137 500,00 

-72 000,00 

0,00 

0,00 

- Inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

- Udzielone pożyczki 17 471,64 20 031,55 

- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 
    

  RAZEM: 82 971,64 20 031,55 

 

8.3 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne. 

Na dzień środki w kasie i na rachunkach bankowych wyniosły łącznie 

77 596,61 zł. 

 

8.4 Inne inwestycje krótkoterminowe  

Nie występują. 

 

9. Kapitał podstawowy 

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 490 000,00 zł i dzieli się na      

3 300 000 akcji zwykłych i 1 600 000 uprzywilejowanych o wartości nominalnej 0,10 

zł każda. 

  



 

 
  Jednostkowy Raport Roczny spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie za 2018 rok   

 

 
 

 Vabun S.A.  ul. Fryderyka Chopina 41/2  20-023 Lublin  
 tel: (+48) 22 350 70 98  fax: (+48) 22 350 70 13  biuro@vabun.pl  www.vabun.pl  

 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
 KRS: 0000559284  NIP: 952-21-37-211  REGON: 361597490  Ticker: VAB  Kapitał zakładowy: 490.000 PLN  

 Konto bankowe: mBank S.A.  25 1140 2062 0000 4734 1700 1001  

 
Strona 28 z 82 

Struktura kapitału zakładowego na dzień bilansowy 

Seria  akcje  

ilość (szt.) / udział procentowy 

głosy 

ilość (szt.) / udział procentowy 

A (uprzywilejowane) 1 600 000 32,65% 3 200 000 49,23% 

B 1 410 000 28,78% 1 410 000 21,69% 

C 120 000 2,45% 120 000 1,85% 

D 120 000 2,45% 120 000 1,85% 

E 1 250 000 25,51% 1 250 000 19,23% 

F 150 000 3,06% 150 000 2,31% 

G 250 000 5,10% 250 000 3,84% 

Suma 4 900 000 100,00% 6 500 000 100,00% 

  
 

Zmiany w akcjonariacie w roku obrotowym 

Nazwa lub dane akcjonariusza Stan na początek okresu Stan na koniec okresu 

Liczba akcji Ilość głosów Liczba akcji Ilość głosów 

Radosław Majdan 1 600 000 3 200 000 

 

1 600 000 3 200 000 

 MBF Group SA  2 660 000 2 660 000 2 660 000 2 660 000 

Pozostali (akcjonariusze posiadający 
poniżej 5% głosów) 

640 000 640 000 640 000 640 000 

Ogółem 4 900 000 6 500 000 4 900 000 6 500 000 

                                       

10. Kapitały zapasowe, rezerwowe i z aktualizacji wyceny. 

Kapitał zapasowy Spółki na dzień 31.12.2018 wynosił 570 844,19 zł i w stosunku 

do roku poprzedniego nie uległ zmianie. 

Kapitały rezerwowe i z aktualizacji wyceny nie występują. 

 

11. Nabycie akcji własnych 

Nie wystąpiło. 

 

12. Proponowany podział zysku  
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Zarząd jednostki na podstawie art. 396 par.1 Kodeksu Spółek Handlowych 

proponuje pokryć stratę netto w wysokości 156 509,79 zł z zysków lat przyszłych. 

 

13. Spółka nie udzielała gwarancji ani poręczeń. 

 

14. Zobowiązania długoterminowe 

Nie występują. 

 

15. Zobowiązania krótkoterminowe 

Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych wyniosły 

325 564,38 zł. 

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek wyniosły łącznie 

1 387 337,82 zł.  

W tym zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 

bilansowy, wyniosły 80 179,72zł. 

 

16. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów 

 

Rozliczenie międzyokresowe przychodów i kosztów  2017 2018 
    

1. Długoterminowe / krótkoterminowe  
  

a/ Czynne 87 271,00 87 271,00 

- abonament wirtualnego biura 270,00 348,00 

- aktywo z tyt. odroczonego podatku dochodowego  29 753,00 34 762,00 

-  koszty wejścia Spółki na giełdę, finansowane z dotacji unijnej w 2018 
roku 

57 248,00 0,00 

b/ Bierne 7 515,00 0,00 

- zaliczka z tytułu dotacji unijnych, do rozliczenia w 2018 roku 7 515,00 0,00 

 

17. Zobowiązania zabezpieczone na majątku trwałym 

Nie występują. 

 

18. Zobowiązania warunkowe ciążące na jednostce 
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Nie występują. 

 

19. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) 

przychodów ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów. 

 

Struktura przychodów ze 
sprzedaży w roku 2018  

Terytorium kraju Eksport (także 
transakcje 

wewnątrzunijne) 

Łącznie 

Przychody ze sprzedaży 
towarów 

Przychody ze sprzedaży usług 

1 091 310,02 

 

1 931 563,83  

0,00 

 

0,00 

1 091 310,02 

 

1 931 563,83  

Razem 3 022 875,85 

 

0,00 3 022 875,85 

 

 

20.  Przychody finansowe 

Struktura przychodów finansowych    2018 

- otrzymane odsetki  

- odsetki naliczone na dzień bilansowy 

- odpis aktualizujący wartość aktywów finansowych 

 557,55 

-317,19 

72 000,00 

RAZEM:  
 

   72 240,36 

 

21.  Koszty finansowe 

Struktura kosztów finansowych   2018 

- odsetki od pożyczek, bankowe – zapłacone  656,40 

- odsetki od nieterminowych płatności  1 583,38 

- odsetki naliczone na dzień bilansowy  2 465,56 

- odpis aktualizujący wartość aktywów finansowych  97 000,00 

RAZEM:  
 

 
 

       101 705,34   

 

22. Odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych 

Nie występują. 

 



 

 
  Jednostkowy Raport Roczny spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie za 2018 rok   

 

 
 

 Vabun S.A.  ul. Fryderyka Chopina 41/2  20-023 Lublin  
 tel: (+48) 22 350 70 98  fax: (+48) 22 350 70 13  biuro@vabun.pl  www.vabun.pl  

 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
 KRS: 0000559284  NIP: 952-21-37-211  REGON: 361597490  Ticker: VAB  Kapitał zakładowy: 490.000 PLN  

 Konto bankowe: mBank S.A.  25 1140 2062 0000 4734 1700 1001  

 
Strona 31 z 82 

23. Informacje o działalności zaniechanej w roku obrotowym 

Nie występują. 

 

24. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych 

 
Struktura odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych  2017 

- rozwiązanie aktywa (utworzone w 2017r.) z tyt. podatku odroczonego -13 680,00 

- rozwiązanie rezerwy z tyt. podatku odroczonego z 2017 roku 84,00 

- utworzenie aktywa - odpis aktualizujący wartość inwestycji krótkoterminowych 14 550,00 

- utworzenie aktywa - naliczenie odsetek od pożyczek udzielonych 370,00 

- utworzenie aktywa - rozliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych 3 769,00 

- utworzenie rezerwy na podatek odroczony - naliczenie odsetek od 
pożyczek udzielonych 

-19,00 

RAZEM (wartość podatku odroczonego):  
 

     5 074,00 

 

Ze względów ostrożnościowych Spółka utworzyła aktywo z tytułu podatku odroczonego 
na straty z lat ubiegłych. Kwota niewykorzystanych strat podatkowych na koniec 2018 
roku wyniosła 28 460,43 zł. 

 

25. Pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób 

prawnych od wyniku finansowego 

 

Lp. Treść  
 

Dane na 31.12.2018r. 

1. Zysk / Strata  brutto  -156 509,79 
   

2. Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodu 
 

192 747,05 
 

- amortyzacja niebędąca kosztem uzyskania przychodu 

- wydatki na reprezentację 

- koszty wejścia Spółki na GPW, finansowane z dotacji unijnej 

- koszty finansowane środkami FRR w ramach POPW 2014-2020 

- odpis aktualizujący aktywa finansowe 

- odsetki od nieterminowych płatności 

- składki na ubezpieczenia społeczne, zapłacone po terminie 

- naliczone odsetki od zaciągniętych pożyczek 

- pozostałe koszty operacyjne NKUP 

10 000,00 

10 765,63 

44 298,28 

25 500,00 

97 000,00 

1 583,38 

-181,60 

2 465,56 

1 315,80 
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3. Przychody, niebędące przychodami podatkowymi 

- wyksięgowane odsetki naliczone od udzielonych pożyczek 

- wyksięgowany odpis aktualizujący aktywa finansowe z 2017 roku 

71 682,81 

-317,19 

72 000,00 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

Dochód do opodatkowania / Strata podatkowa (1 + 2 – 3) 

Strata z lat ubiegłych 

Dochody wolne od opodatkowania (dotacje otrzymane z budżetu państwa 
lub jednostek samorządowych) 

Podstawa opodatkowania 

-35 445,55 

0,00 

51 813,28 

 

0,00 

8. Podatek dochodowy należny (7 x 15%) po zaokrągleniu 0,00 

 
 

26. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone pracownikom 

Nie występują. 

 

27. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych 

lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i 

nadzorujących Spółkę 

Wynagrodzenie Zarządu Spółki w roku 2018 wyniosło łącznie 15 000,00 zł netto. 
 

28. Informacje o pożyczkach osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i 

nadzorujących Spółkę 

Nie występują. 

 

29. Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym 

Nie występują. 

 

30. Znaczące zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansu, a nie uwzględnione w 

sprawozdaniu finansowym 

Nie występują. 

 

31. Wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji 

Nie występują. 

 

32. Wybór biegłego rewidenta 
Na posiedzeniu w dniu 30.01.2018 roku  Rada Nadzorcza Uchwałą nr 1/2018 wybrała 
do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego przez kolejne dwa lata 
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obrotowe biegłego rewidenta p. Roberta Mellera (nr biegłego 13333, nr firmy 
audytorskiej 4152). 
 
Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego wynosi 
3 500,00 zł netto. Inne usługi poświadczające, usługi doradztwa podatkowego na rzecz 
Spółki przez biegłego nie były wykonywane. 
 

33. Informacje o transakcjach z jednostkami, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale 

33.1 Inwestycje długoterminowe w jednostkach powiązanych 

Nie występują. 

33.2 Należności długoterminowe od jednostek powiązanych 

Nie występują. 

33.3 Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych 

 
Jednostki powiązane          Z tyt. dostaw i usług Inne 

MBF Group SA 60 206,20 297 155,00 

MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. 0,00 0,00 

RAZEM: 60 206,20 297 155,00 

 

33.4 Inwestycje krótkoterminowe w jednostkach powiązanych 

 
Jednostki powiązane Udziały lub akcje Inne papiery 

wart. 
Udzielone 
pożyczki 

Inne krótkoterm. 
aktywa finansowe 

MBF Group SA 40 500,00 0,00 0,00 0,00 

MBF Inwestycje Kapitałowe 
Sp. z o.o. 

0,00 0,00 822,90 0,00 

RAZEM: 40 500,00 0,00 822,90 0,00 

 

33.5 Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych 

Nie występują. 

 

33.6 Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych 

 

 
Jednostki powiązane Z tyt.dostaw i usług Inne 

MBF Group SA 254 538,17 79 008,06 

MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. 0,00 1 018,15 
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RAZEM: 254 538,17 80 026,21 

 

33.7 Przychody ze sprzedaży od jednostek powiązanych 

 
Jednostki powiązane Wartość sprzedaży w 2018 (netto) 

MBF Group SA 294 300,00 

MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o.   0,00 

RAZEM: 294 300,00 

 

33.8 Zakupy od jednostek powiązanych 

 
Jednostki powiązane Wartość zakupów w 2018 (netto) 

MBF Group SA 403 336,95 

MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. 0,00 

RAZEM: 403 336,95 

 

34. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% 

udziałów 

Nie występują. 

 

35. Informacje na temat instrumentów finansowych 

Na dzień 31.12.2018 w Spółce wystąpiły następujące instrumenty finansowe: 
 

Rodzaje instrumentów finansowych Wartość na dzień 31.12.2018 

Udziały i akcje  40 500,00 

Pożyczki udzielone 20 854,45 

Środki pieniężne 77 596,61 

RAZEM: 138 951,06 
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36. W roku obrotowym nie wystąpiło połączenie spółek ani nabycie lub łączenie 

udziałów z innymi spółkami. 

 

37. Spółka sporządza sprawozdanie przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości przez co najmniej kolejnych 

12 miesięcy. Nieznane są żadne okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie 

kontynuowania działalności przez Spółkę.  

 

38. Inne informacje niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób 

wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Spółki. 

Nie występują. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 31.03.2019 

 

 

 

    

  

 

Biuro Rachunkowe prowadzące księgi  Prezes Zarządu Spółki 
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4 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

INFORMACJE O SPÓŁCE 

Siedziba: 

Vabun Spółka Akcyjna 

ul. Fryderyka Chopina 41/2 

20-023 Lublin 

Oddział Warszawa: 

Vabun Spółka Akcyjna o/W-wa 

ul. Bysławska 82 lok. 415 

04-994 Warszawa 

Dane rejestrowe: 

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000559284. 

REGON: 243190950 

NIP: 5272732949 

 

Kapitał zakładowy spółki wynosi: 490.000,00 zł (słownie: czterysta 

dziewięćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy) i dzieli się na 4.900.000 (słownie: 

cztery miliony dziewięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 

dziesięć groszy) każda. 

 

Dane kontaktowe: 

Telefon: 22 350 7098 

Faks: 22 350 7013 

E-mail: biuro@vabun.pl 

Strona internetowa: www.vabun.pl  

 

mailto:biuro@vabun.pl
http://www.vabun.pl/
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Numer kodu PKD przeważającej działalności: 

46.45.Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 

 

Zgodnie z postanowieniami § 17 Statutu Spółki – Zarząd Spółki składa się z 1 

(jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu 

składającego się z co najmniej 2 (dwóch) członków – z Prezesa Zarządu i 

Wiceprezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę nadzorczą na 

wspólną trzyletnią kadencję. 

 

Od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, zarząd spółki przedstawiał się 

następująco: 

 Prezes Zarządu – Radosław Majdan. 

 

Zgodnie z postanowieniami § 19 Statutu Spółki – sposób reprezentacji Spółki jest 

następujący: 

a) Prezes Zarządu działający samodzielnie lub, 

b) Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie lub, 

c) Członek Zarządu działający łącznie z: Prezesem Zarządu lub 

Wiceprezesem Zarządu. 

 

Rada Nadzorca spółki na dzień 1 stycznia 2018 roku przedstawiała się 

następująco: 

Przewodniczący RN – Robert Krassowski 

Członek RN – Mariusz Witkowski 

Członek RN – Piotr Ciszewski 

Członek RN – Zbigniew Krassowski 

Członek RN – Katarzyna Czub 
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W dniu 3 września 2018 r. powziął informację o złożeniu rezygnacji z pełnionej 

funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta przez Pana Zbigniewa Krassowskiego. 

W treści oświadczenia o rezygnacji wskazane zostało, iż rezygnacja złożona zostaje 

z powodów osobistych oraz zawodowych i wchodzi w życie z datą 1 września 2018 

r. 

 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku, skład Rady Nadzorczej przedstawiał się 

następująco: 

Przewodniczący RN – Robert Krassowski 

Członek RN – Mariusz Witkowski 

Członek RN – Piotr Ciszewski 

Członek RN – Katarzyna Czub 

Członek RN – vacat 
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OPIS DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2018 

Podstawowym przedmiotem działalności firmy jest sprzedaż hurtowa oraz detaliczna 

kosmetyków i perfum marki Vabun S.A. Dodatkowym obszarem działalności spółki, 

mającym zapewnić firmie stały dopływ środków pieniężnych była działalność 

szkoleniowa z zakresu autoprezentacji, wystąpień w mediach i public relations. 

Polski rynek kosmetyków jest jednym z szybciej rozwijającym się w Europie. Resort 

Gospodarki podaje, że w roku 2014 produkcję kosmetyków była za około 3,4 mld euro.  

W Polsce znajduje się 100 dużych i średnich oraz 300 małych i bardzo małych 

producentów kosmetyków, jak również firmy badawcze, laboratoria, chemiczne, 

biotechnologiczne oraz producenci opakowań. Firmy te mogą stworzyć produkt, od 

pomysłu do produktu finalnego. Polscy producenci postawi na nowe technologie, działy 

badań i doskonalenie kadr. Co pozwoliło stworzyć produkt o wysokiej jakości. Mogą łatwo 

dostosować się do wymagań zmieniającego się rynku, ponieważ posiadają krótkie linie 

produkcyjne co umożliwia szybkie zmiany w procesie produkcyjnym. Firmy nie tylko 

udoskonalają same produkty, ale także opakowania i komunikacje marketingową. 

Dane GUS pokazują wartość sprzedanych 

wyrobów kosmetycznych i toaletowych w 

latach 2013-2015. Pomimo niewielkich wahań 

w sprzedaży segment wyrobów 

kosmetycznych jest ceniony na rynku. Jednym 

z istotnych bodźców dla rozwoju rynku 

kosmetyków, to nowa perspektywa finansowa 

UE na lata 2014-2016. Programy krajowe i 

regionalne sprawiają, że dofinansowania 

pozyskać mogą podmioty o zróżnicowanym 

profilu działalności, niezależnie od miejsca, 

które zajmują w łańcuchu wartości szerokorozumianego rynku kosmetycznego. 

W marcu 2017 roku zadebiutowały dwa nowe produkty pod marką Vabun – perfumy 

damskie: Vabun for Lady No.1 ora Vabun for Lady No.5. W pierwszym etapie nawiązano 

współpracę dystrybucyjną z firmą Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o., dzięki 

czemu ww. asortyment pojawił się na półkach drogerii Hebe. Dodatkowo latem ubiegłego 

roku asortyment męski został uzupełniony o perfumy męskie Vabun Classic, wobec czego 
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drogerie Hebe posiadają pełną ofertę produktową w zakresie perfum męskich i damskich 

marki Vabun. 

Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z 

o.o. to firma należąca do grupy Jerónimo 

Martins. Działalność Jerónimo Martins w 

Polsce to ponad 2650 sklepów Biedronka 

zlokalizowanych w około 1000 

miejscowościach oraz sieć drogerii z 

kosmetykami Hebe. Grupa posiada 

kilkanaście biur i centrów 

dystrybucyjnych na terenie całego kraju. 

W ramach spółki JMDF działalność handlową prowadzi sieć sklepów Hebe oraz Aptek Na 

Zdrowie. 

Najistotniejszym zdarzeniem w II kw. 2018 r. z punktu widzenia rozwoju Spółki, było 

zakończenie procesu jej upublicznienia. W dniu 1 czerwca 2018 r. Zarząd Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 561/2018 w sprawie wprowadzenia 

do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect łącznie 3.300.000 akcji 

zwykłych na okaziciela serii B, C, D, E, F i G spółki Vabun S.A., o wartości nominalnej 0,10 

zł każda. Następnie, w dniu 21 czerwca 2018 r. na podstawie Uchwałę Nr 637/2018 

Zarządu GPW S.A. wyznaczono datę debiutu giełdowego Spółki na dzień 28 czerwca 2018 

r. 

W dniu 11 lipca 2018 roku Emitent zawarł umowę lock-up z największym akcjonariuszem 

- spółką MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie. Niniejsza umowa zobowiązuje 

akcjonariusza do czasowego wyłączenia zbywalności wszystkich posiadanych akcji 

Emitenta. Przedmiotem ww. umowy jest 2.445.256 sztuk akcji Emitenta, wprowadzonych 

do obrotu na rynku NewConnect, stanowiących 37,62% udziału w głosach na Walnym 

Zgromadzeniu i 49,90% udziału w kapitale zakładowych Spółki.  

Na mocy powyższej umowy spółka MBF Group S.A. bezwarunkowo zobowiązała się, iż w 

okresie jej obowiązywania nie obciąży, nie zastawi, nie zbędzie, ani w inny sposób nie 

przeniesie własności całości lub części akcji, jak również nie zobowiąże się do dokonania 

takich czynności na rzecz jakiejkolwiek osoby, chyba że zgodę w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności na taką czynność wyrazi Emitent. Umowa obowiązuje przez okres 

12 miesięcy, nie dłużej jednak niż do dnia wprowadzenia akcji do obrotu na rynku 
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regulowanym. Szczegółowe informacje dotyczące zawartej umowy zostały opisane w 

raporcie bieżącym ESPI nr 9/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. 

W dniu 13 lipca 2018 roku Spółka zawarła istotną umowę ramową ze spółką Ptak Warsaw 

Expo Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie w zakresie świadczenia usług sprzedażowych, 

targowych i konferencyjnych. Na mocy wzmiankowanej umowy jej strony zobowiązały 

się do wzajemnego świadczenia usług m.in. w zakresie aktywnego poszukiwania nowych 

kanałów sprzedażowych, świadczenia usług doradczych i consultingowych w zakresie 

wzajemnej promocji marek, profesjonalnej organizacji targów i konferencji oraz 

doradztwa w zakresie handlu detalicznego i hurtowego w branży kosmetycznej, 

perfumeryjnej oraz drogeryjnej. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z 30-

dniowym okresem wypowiedzenia. 

W opinii Zarządu zawarcie wzmiankowanej umowy z tak silnym partnerem biznesowym 

umocni pozycję Spółki na rynku krajowym oraz przyczyni się do jej jeszcze większej 

rozpoznawalności wśród klientów i kontrahentów, korzystających z usług Ptak Expo.  

W dniu 18 lipca 2018 roku Spółka podpisała z firmą agencyjną umowę ramową w zakresie 

świadczenia przez ten podmiot na rzecz Emitenta usług doradczych oraz sprzedażowych. 

We współpracy Zarząd Spółki upatruje możliwość dynamicznego rozwoju prowadzonej 

działalności, który realizować ma się przede wszystkim poprzez wejście na rynki 

zagraniczne, co nawiązuje do strategii rozwoju Vabun S.A. opisanej w pkt 4.12.2. 

Dokumentu Informacyjnego Spółki z dnia 21 maja 2018 r. 

Na mocy wzmiankowanej umowy kontrahent zobowiązał się m. in. do poszukiwania 

nowych kanałów sprzedażowych dla produktów marki RM Vabun oraz przeprowadzenia 

analiz, konsultacji i rozmów handlowych z kontrahentami w zakresie handlu detalicznego 

i hurtowego ze szczególnym uwzględnieniem eksportu produktów Emitenta, prac nad 

rozpoczęciem, a następne zwiększeniem sprzedaży produktów marki RM Vabun na 

rynkach zagranicznych, a także wyselekcjonowania asortymentu wobec konkurencji 

występującej na danym rynku. Zgodnie z postanowieniami ww. umowy firma agencyjna 

będzie wynagradzana za konkretne efekty podjętych działań, tj. m.in. podpisanie 

kontraktów na sprzedaż produktów Emitenta ("success-fee") oraz dodatkowo 

prowizyjnie od każdej zrealizowanej i opłaconej dostawy. 

W III kwartale 2018 roku spółka odnotowała śladową stratę w kwocie 9.654 zł. Z kolei 

przychód Spółki za ten okres z tytułu sprzedaży towarów wyniósł 154.527 zł. Firma nie 

prowadziła w tym okresie działalności szkoleniowej, co jest zgodne z opublikowanymi 
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informacjami m.in. w Dokumencie Informacyjnej, gdzie wskazano, że ten rodzaj 

działalności będzie systematycznie wygaszany na rzecz sprzedaży kosmetyków i perfum 

marki Vabun. 

Wyniki Emitenta w III kwartale w żaden sposób nie odbiegają od szacowanych na ten 

okres. Okres wakacyjny nie sprzyja zwiększeniu wolumenu sprzedaży, a dodatkowo 

Spółka cały czas prowadziła działalność prace rozwojowe, z którymi związane są nakłady 

finansowe. Niejako żniwa i skokowy wzrost przychodów spodziewany jest z końcem IV- i 

początkiem I-kwartału bieżącego roku. 

W zakresie działań operacyjnych, w dniu 5 lipca 2018 roku Emitent zawarł list intencyjny 

z dystrybutorem zajmującym się umieszczaniem towarów do sprzedaży w placówkach 

Poczty Polskiej. Zamiarem stron, wyrażonym w treści niniejszego listu, była możliwość 

nawiązania strategicznej współpracy w zakresie dystrybucji i sprzedaży produktów 

Emitenta w wybranych placówkach Poczty Polskiej. List intencyjny określał warunki, 

wstępne terminy oraz zasady współpracy. W wyniku powstałego szumu medialnego, a 

także powielania nieprawdziwych informacji Spółka nie wyklucza, iż nie dojdzie do 

porozumienia między zainteresowanymi stronami. Zarząd Emitenta nie wycofuje się z 

planów ekspansji na rynku krajowym, także za pośrednictwem alternatywnych punktów 

sprzedaży, jednak zdaje sobie sprawę, że dalsze procedowanie ustaleń i warunków 

współpracy może być zawieszone, włącznie z rozwiązaniem wszelkich ustaleń między 

Spółką a dystrybutorem.  

W dniu 11 lipca 2018 roku Emitent zawarł umowę lock-up z największym akcjonariuszem 

- spółką MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie. Niniejsza umowa zobowiązuje 

akcjonariusza do czasowego wyłączenia zbywalności wszystkich posiadanych akcji 

Emitenta. Przedmiotem ww. umowy jest 2.445.256 sztuk akcji Emitenta, wprowadzonych 

do obrotu na rynku NewConnect, stanowiących 37,62% udziału w głosach na Walnym 

Zgromadzeniu i 49,90% udziału w kapitale zakładowych Spółki.  

Na mocy powyższej umowy spółka MBF Group S.A. bezwarunkowo zobowiązała się, iż w 

okresie jej obowiązywania nie obciąży, nie zastawi, nie zbędzie, ani w inny sposób nie 

przeniesie własności całości lub części akcji, jak również nie zobowiąże się do dokonania 

takich czynności na rzecz jakiejkolwiek osoby, chyba że zgodę w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności na taką czynność wyrazi Emitent. Umowa obowiązuje przez okres 

12 miesięcy, nie dłużej jednak niż do dnia wprowadzenia akcji do obrotu na rynku 
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regulowanym. Szczegółowe informacje dotyczące zawartej umowy zostały opisane w 

raporcie bieżącym ESPI nr 9/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. 

W dniu 13 lipca 2018 roku Spółka zawarła istotną umowę ramową ze spółką Ptak Warsaw 

Expo Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie w zakresie świadczenia usług sprzedażowych, 

targowych i konferencyjnych. Na mocy wzmiankowanej umowy jej strony zobowiązały 

się do wzajemnego świadczenia usług m.in. w zakresie aktywnego poszukiwania nowych 

kanałów sprzedażowych, świadczenia usług doradczych i consultingowych w zakresie 

wzajemnej promocji marek, profesjonalnej organizacji targów i konferencji oraz 

doradztwa w zakresie handlu detalicznego i hurtowego w branży kosmetycznej, 

perfumeryjnej oraz drogeryjnej. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z 30-

dniowym okresem wypowiedzenia. 

W opinii Zarządu zawarcie wzmiankowanej umowy z tak silnym partnerem biznesowym 

umocni pozycję Spółki na rynku krajowym oraz przyczyni się do jej jeszcze większej 

rozpoznawalności wśród klientów i kontrahentów, korzystających z usług Ptak Expo.  

W dniu 18 lipca 2018 roku Spółka podpisała z firmą agencyjną umowę ramową w zakresie 

świadczenia przez ten podmiot na rzecz Emitenta usług doradczych oraz sprzedażowych. 

We współpracy Zarząd Spółki upatruje możliwość dynamicznego rozwoju prowadzonej 

działalności, który realizować ma się przede wszystkim poprzez wejście na rynki 

zagraniczne, co nawiązuje do strategii rozwoju Vabun S.A. opisanej w pkt 4.12.2. 

Dokumentu Informacyjnego Spółki z dnia 21 maja 2018 r. 

Na mocy wzmiankowanej umowy kontrahent zobowiązał się m. in. do poszukiwania 

nowych kanałów sprzedażowych dla produktów marki RM Vabun oraz przeprowadzenia 

analiz, konsultacji i rozmów handlowych z kontrahentami w zakresie handlu detalicznego 

i hurtowego ze szczególnym uwzględnieniem eksportu produktów Emitenta, prac nad 

rozpoczęciem, a następne zwiększeniem sprzedaży produktów marki RM Vabun na 

rynkach zagranicznych, a także wyselekcjonowania asortymentu wobec konkurencji 

występującej na danym rynku. Zgodnie z postanowieniami ww. umowy firma agencyjna 

będzie wynagradzana za konkretne efekty podjętych działań, tj. m.in. podpisanie 

kontraktów na sprzedaż produktów Emitenta („success-fee”) oraz dodatkowo 

prowizyjnie od każdej zrealizowanej i opłaconej dostawy. 

Zgodnie z decyzją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na podstawie uchwały 

nr 452/2007 Zarządu GPW z dnia 3 lipca 2007 r. z późn. zm., po sesji 25 lipca 2018 r. lista 
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uczestników indeksu NCIndex została uzupełniona o pakiet 854.000 akcji spółki Vabun 

S.A. 

W dniu 22 sierpnia 2018 roku Emitent zawarł ze spółką Support Management Sp. z o.o. z 

siedzibą we Wrocławiu umowę ramową w zakresie świadczenia przez ten podmiot usług 

doradczych oraz sprzedażowych produktów marki RM Vabun na terenie Federacji 

Rosyjskiej. We współpracy Spółka upatruje możliwość dynamicznego rozwoju 

prowadzonej działalności, który realizować ma się przede wszystkim poprzez wejście na 

rynki zagraniczne, co nawiązuje do strategii rozwoju Vabun S.A. opisanej w pkt 4.12.2. 

Dokumentu Informacyjnego Spółki z dnia 21 maja 2018 r. Na mocy wzmiankowanej 

Umowy Zleceniobiorca zobowiązał się do przygotowania nowych kanałów 

sprzedażowych dla produktów marki RM Vabun oraz przeprowadzenia rozmów 

handlowych w zakresie handlu detalicznego i hurtowego z potencjalnymi kontrahentami 

na terenie Federacji Rosyjskiej. 

W dniu 3 września 2018 r. Emitent powziął informację o złożeniu rezygnacji z pełnionej 

funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta przez Pana Zbigniewa Krassowskiego. W treści 

oświadczenia o rezygnacji wskazane zostało, iż rezygnacja złożona zostaje z powodów 

osobistych oraz zawodowych i wchodzi w życie z datą 1 września 2018 r. 

Z początkiem listopada br. Spółka powzięła informację o końcowym rozliczeniu projektu 

przez instytucję finansującą oraz zaksięgowaniu na koncie Spółki końcowej płatności w 

związku ze skuteczną realizacją projektu w ramach unijnych dotacji. Projekt o nazwie 

„Profesjonalne wsparcie doradcze dla Vabun S.A. w pozyskaniu kapitału i inwestorów” 

finansowany był w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 

3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej 

działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka, poddziałanie 3.1.5 

Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock. 

Projekt obejmował pozyskanie przez Spółkę specjalistycznych usług doradczych, 

świadczonych przez wykfalifikowany i uprawniony do tego podmiot, związanych z 

opracowaniem dokumentacji w celu pozyskania inwestorów i dokapitalizowania Spółki. 

W ramach jego wdrożenia opracowano osiem dokumentów: raport due-diligence, wycena 

spółki, dokument informacyjny, teaser inwestycyjny, prezentacja inwestorska, dokument 

ofertowy, procedura obiegu informacji poufnych oraz polityka informacyjna. Komplet 

dokumentacji posłużył do przeprowadzenia emisji i sprzedaży akcji w trybie oferty 

prywatnej. Całkowita wartość projektu wyniosła 226.320,00 zł, z czego wydatki 
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kwalifikowane stanowiły 184.000,00 zł. Poziom dofinasowania został ustalony na 

poziomie 45,38% 

W dniu 7 listopada 2018 roku Emitent otrzymał pismo od kancelarii prawnej spółki 

Chanel SARL z siedzibą w Genewie, Szwajcaria, dotyczące sprzedaży oraz zastrzeżeń co 

do wyglądu oraz nazewnictwa wybranego produktu marki Vabun - perfum damskich 

Vabun for Lady No.5 („Sporne Oznaczenie No.5”). 

We wzmiankowanym dokumencie Emitent został poinformowany, że „istnieje wysokie 

prawdopodobieństwo, że używanie Spornego Oznaczenia No.5 doprowadzi do konfuzji. 

Wywoła wśród klientów przekonanie, że produkty spółki Vabun pod Spornym 

Oznaczeniem No.5 są produktami” marki Chanel lub w jakiś sposób powiązane z Chanel, 

w związku z czym druga strona oczekuje m.in. zaprzestania sprzedaży produktów 

zawierających Sporne Oznaczenie No.5. 

Jako producent perfum i kosmetyków Spółka w pełni popiera zasady dotyczące ochrony 

praw własności przemysłowej oraz uczciwej konkurencji. W żaden sposób nie popiera 

niedozwolonego prawem naśladownictwa, kopiowania cudzej własności intelektualnej 

czy łamania postanowień Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Zarząd Emitenta informuje, że projektując i zlecając do produkcji ww. produkt nigdy nie 

miał na celu powielanie obecnych na rynku produktów i marek. Co istotne i co wskazywać 

może na poparcie tego faktu, perfumy Vabun for Lady No.5 posiadają zupełnie inny znak 

towarowy, inny wygląd flakonika, inną nasadkę, inną barwę perfum oraz inną woń 

zapachu. Opakowanie oraz oznaczenia i opis produktu wykonane są innym kolorem na 

odmiennym tle oraz inną czcionką zarówno na opakowaniu, jak i na flakonie. Także samo 

Sporne Oznaczenie No.5 zapisane jest odmiennym stylem w stosunku do produktu firmy 

Chanel, a pełna nazwa znaku towarowego to „for Lady No.5”. 

Niezależnie od powyższego, Zarząd Emitenta, po skierowaniu sprawy do szczegółowej 

analizy prawnej, rozważy polubowne rozwiązanie sporu zaproponowane przez nadawcę 

Pisma, polegające na wycofaniu ze sprzedaży perfum ze Spornym Oznaczeniem No.5. Nie 

wyklucza się przy tym zastosowania rebrandingu w związku z planowanymi zmianami w 

wyglądzie całej linii kosmetyków i perfum. Wszelkie dalsze decyzje będą podjęte w trosce, 

o dobro Spółki i komunikowane raportami bieżącymi ESPI. 
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W dniu 7 listopada 2018 roku Emitent powziął informację od Polskiej Agencji Rozwoju 

Przemysłu o pozytywnym wyborze do dofinansowania projektu Emitenta pn. „Rozwój 

spółki Vabun S.A. poprzez wejście na rynki zagraniczne”. 

Projekt współfinansowany będzie i uzyskał wsparcie w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.2 

Internacjonalizacja MŚP. Całkowita wartość Projektu wynosi 269.242.57 zł, z czego na 

wydatki kwalifikowane przeznaczono kwotę 218.894,50 zł. Uzyskane dofinansowanie 

wynosi 186.061,94 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych. 

Celem Projektu jest rozwój Emitenta poprzez internacjonalizację w oparciu o wdrożenie 

wybranego modelu biznesowego. Realizacja działań określonych w Projekcie będzie 

miała pozytywny wpływ na zwiększenie poziomu eksportu, nawiązanie relacji z 

zagranicznymi partnerami i zwiększenie rozpoznawalności marki na rynkach 

zagranicznych. Zaproponowane rynki docelowe, tj.: Europa Płd.-Wsch. (Czechy, Słowacja, 

Węgry, Rumunia), Europa Zachodnia (Niemcy, Austria, Wielka Brytania) oraz Bliski 

Wschód (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar), należą do atrakcyjnych rynków branży 

kosmetycznej. W ocenie Zarządu, eksport produktów Emitenta wpłynie pozytywnie na 

jego konkurencyjność, powiększy bazę odbiorców oraz uniezależni Spółkę od wahań 

koniunkturalnych na rynku krajowym. 

Dzięki otrzymanemu wsparciu Emitent pozyskał fundusze potrzebne na wizualizacje, 

zaprojektowanie i produkcję nowego designu perfum i kosmetyków, także z 

uwzględnieniem rynków lokalnych (usługa opracowania wzornictwa produktu). Spółka 

weźmie także udział w zagranicznych targach i misjach handlowych, największych i 

najważniejszych wydarzeniach branży kosmetycznej w Europie i Azji, tj.: Cosmoprof 

Worldwide we Włoszech, BeautyWorld Middle East w Zjednoczonych Emiratach 

Arabskich oraz Beyond Beauty w Tajlandii. Udział w targach zapewni skuteczny sposób 

prezentacji marki Vabun. 

Emitent przewidział również działania usługowe i doradcze dotyczące analizy 

przedcertyfikacyjnej dla wybranych rynków zagranicznych, w tym przygotowanie Spółki 

do uzyskania certyfikacji, koncesji, akredytacji i/lub innych typów dokumentów 

niezbędnych dla prowadzenia sprzedaży produktów na rynku zagranicznym, w tym 

ustalenie niezbędnych dokumentów pozwalających na prowadzenie sprzedaży na danym 

rynku, procedury importowe oraz przygotowanie produktów do rozpoczęcia sprzedaży. 
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W IV kwartale 2018 roku nasza Spółka wypracowała przychód w kwocie 1,44 mln zł 

wobec 0,59 mln zł rok wcześniej. Narastająco oznacza to przychód netto ze sprzedaży na 

poziomie 3,02 mln zł wobec 3,61 mln zł rok wcześniej. Powyższy wynik potwierdza 

niejako dużą sezonowość sprzedaży towarów z kategorii dóbr luksusowych, który 

przypada przede wszystkim na IV oraz I kwartał każdego roku. 

Z ogromną satysfakcją natomiast możemy pochwalić się znakomitym wynikiem na 

poziomie zysku netto, który za IV kwartał br. wyniósł aż 262 tys. zł (wobec straty 51 tys. 

zł rok wcześniej). Co istotne osiągnięty zysk został odnotowany przy cały czas 

ponoszonych nakładach na rozwój nowych produktów, inwestycjach w badania oraz 

rozwijaniem magazynu w odpowiedni stan zatowarowania. 

Wynik za IV kwartał praktycznie zniwelował wszelkie jednorazowo ponoszone koszta (a 

co za tym idzie skumulowaną stratę) przez cały 2019 rok w związku z inwestycjami w 

markę i produkty Vabun. 

Odnotować też musimy solidny wzrost sumy bilansowej z 1,66 mln zł na koniec 2017 roku 

do 2,64 mln zł na koniec roku bieżącego. 

Z początkiem listopada 2018 r. Spółka powzięła informację o końcowym rozliczeniu 

projektu „Profesjonalne wsparcie doradcze dla Vabun S.A. w pozyskaniu kapitału i 

inwestorów” oraz zaksięgowaniu na koncie Spółki końcowej płatności w związku z jego 

skuteczną realizacją. Wspomniany projekt był finansowany w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w 

przedsiębiorstwach, działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z 

wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka, poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w 

dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock. 

Projekt obejmował pozyskanie przez Spółkę specjalistycznych usług doradczych, 

świadczonych przez wykfalifikowany i uprawniony do tego podmiot, związanych z 

opracowaniem dokumentacji w celu pozyskania inwestorów i dokapitalizowania Spółki. 

W ramach jego wdrożenia opracowano osiem dokumentów: raport due-diligence, wycena 

spółki, dokument informacyjny, teaser inwestycyjny, prezentacja inwestorska, dokument 

ofertowy, procedura obiegu informacji poufnych oraz polityka informacyjna. Komplet 

dokumentacji posłużył do przeprowadzenia emisji i sprzedaży akcji w trybie oferty 

prywatnej. Całkowita wartość projektu wyniosła 226.320,00 zł, z czego wydatki 

kwalifikowane stanowiły 184.000,00 zł. Poziom dofinasowania został ustalony na 

poziomie 45,38% 
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W dniu 7 listopada 2018 roku Emitent otrzymał pismo od kancelarii prawnej spółki 

Chanel SARL z siedzibą w Genewie, Szwajcaria, dotyczące sprzedaży oraz zastrzeżeń co 

do wyglądu oraz nazewnictwa wybranego produktu marki Vabun - perfum damskich 

Vabun for Lady No.5. Zdaniem nadawcy używane przez Emitenta oznaczenie może 

prowadzić do konfuzji oraz wywołać wśród klientów przekonanie, że wspomniany 

produkt spółki Vabun jest produktem marki Chanel lub w jakiś sposób powiązany z 

Chanel, w związku z czym druga strona oczekuje m.in. zaprzestania sprzedaży tego 

produktu. 

Jako producent perfum i kosmetyków Spółka w pełni popiera zasady dotyczące ochrony 

praw własności przemysłowej oraz uczciwej konkurencji. W żaden sposób nie popiera 

niedozwolonego prawem naśladownictwa, kopiowania cudzej własności intelektualnej 

czy łamania postanowień Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Zarząd Emitenta informuje, że projektując i zlecając do produkcji ww. produkt nigdy nie 

miał na celu powielanie obecnych na rynku produktów i marek. Co istotne i co wskazywać 

może na poparcie tego faktu, perfumy Vabun for Lady No.5 posiadają zupełnie inny znak 

towarowy, inny wygląd flakonika, inną nasadkę, inną barwę perfum oraz inną woń 

zapachu. Opakowanie oraz oznaczenia i opis produktu wykonane są innym kolorem na 

odmiennym tle oraz inną czcionką zarówno na opakowaniu, jak i na flakonie. Także samo 

Sporne Oznaczenie No.5 zapisane jest odmiennym stylem w stosunku do produktu firmy 

Chanel, a pełna nazwa znaku towarowego to „for Lady No.5”. 

Niezależnie od powyższego, Zarząd Emitenta, po skierowaniu sprawy do szczegółowej 

analizy prawnej, rozważy polubowne rozwiązanie sporu zaproponowane przez nadawcę 

Pisma, polegające na wycofaniu ze sprzedaży perfum ze Spornym Oznaczeniem No.5. Nie 

wyklucza się przy tym zastosowania rebrandingu w związku z planowanymi zmianami w 

wyglądzie całej linii kosmetyków i perfum.  

W dniu 7 listopada 2018 roku Emitent powziął informację od Polskiej Agencji Rozwoju 

Przemysłu o pozytywnym wyborze do dofinansowania projektu Emitenta pn. „Rozwój 

spółki Vabun S.A. poprzez wejście na rynki zagraniczne”. 

Projekt współfinansowany będzie i uzyskał wsparcie w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.2 

Internacjonalizacja MŚP. Całkowita wartość Projektu wynosi 269.242.57 zł, z czego na 

wydatki kwalifikowane przeznaczono kwotę 218.894,50 zł. Uzyskane dofinansowanie 

wynosi 186.061,94 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych. 
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Celem Projektu jest rozwój Emitenta poprzez internacjonalizację w oparciu o wdrożenie 

wybranego modelu biznesowego. Realizacja działań określonych w Projekcie będzie 

miała pozytywny wpływ na zwiększenie poziomu eksportu, nawiązanie relacji z 

zagranicznymi partnerami i zwiększenie rozpoznawalności marki na rynkach 

zagranicznych. Zaproponowane rynki docelowe, tj.: Europa Płd.-Wsch. (Czechy, Słowacja, 

Węgry, Rumunia), Europa Zachodnia (Niemcy, Austria, Wielka Brytania) oraz Bliski 

Wschód (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar), należą do atrakcyjnych rynków branży 

kosmetycznej. W ocenie Zarządu, eksport produktów Emitenta wpłynie pozytywnie na 

jego konkurencyjność, powiększy bazę odbiorców oraz uniezależni Spółkę od wahań 

koniunkturalnych na rynku krajowym. 

Dzięki otrzymanemu wsparciu Emitent pozyskał fundusze potrzebne na wizualizacje, 

zaprojektowanie i produkcję nowego designu perfum i kosmetyków, także z 

uwzględnieniem rynków lokalnych (usługa opracowania wzornictwa produktu). Spółka 

weźmie także udział w zagranicznych targach i misjach handlowych, największych i 

najważniejszych wydarzeniach branży kosmetycznej w Europie i Azji, tj.: Cosmoprof 

Worldwide we Włoszech, BeautyWorld Middle East w Zjednoczonych Emiratach 

Arabskich oraz Beyond Beauty w Tajlandii. Udział w targach zapewni skuteczny sposób 

prezentacji marki Vabun. 

Emitent przewidział również działania usługowe i doradcze dotyczące analizy 

przedcertyfikacyjnej dla wybranych rynków zagranicznych, w tym przygotowanie Spółki 

do uzyskania certyfikacji, koncesji, akredytacji i/lub innych typów dokumentów 

niezbędnych dla prowadzenia sprzedaży produktów na rynku zagranicznym, w tym 

ustalenie niezbędnych dokumentów pozwalających na prowadzenie sprzedaży na danym 

rynku, procedury importowe oraz przygotowanie produktów do rozpoczęcia sprzedaży. 

W dniu 4 grudnia 2018 r. do siedziby Spółki wpłynęła obustronnie podpisana umowa 

ramowa o współpracy w zakresie dystrybucji, sprzedaży i marketingu zawarta z firmą 

Mar-Kos Chemia Kosmetyki Hurt-Detal z siedzibą w Płocku. Na mocy wzmiankowanej 

umowy kontrahent zobowiązała się do sprzedaży kosmetyków i perfum marki RM Vabun 

we wszystkich swoich punktach, przygotowania nowych kanałów sprzedaży oraz 

przeprowadzania rozmów handlowych dotyczących rozszerzenia dystrybucji. Umowę 

zawarto na czas nieokreślony z możliwością zakończenia współpracy z zachowaniem 30-

dniowego okresu wypowiedzenia.  
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W tym samym dniu do siedziby Spółki wpłynął obustronnie podpisany aneks do umowy 

sprzedaży z dnia 21 kwietnia 2016 roku zawarty ze spółką Jeronimo Martins Drogerie i 

Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie. 

Na mocy wzmiankowanego Aneksu Emitent przystąpił do zaproponowanej przez JMDiF 

akcji rabatowej mającej na celu zwiększenie potencjału sprzedaży perfum marki RM 

Vabun we wszystkich drogeriach sieci Hebe, a tym samym wzrost przychodów Spółki ze 

sprzedaży towarów. W szczególności, lecz niewyłącznie, strony określiły poziomy 

poszczególnych rabatów promocyjnych oraz front i retro. Zarząd Emitenta szacuje, że po 

wdrożeniu stosownych postanowień aneksu sprzedaż perfum marki RM Vabun na rzecz 

JMDiF zwiększy się o ok. 25% r/r.  

Z dniem 14 grudnia 2018 r. Emitent otrzymał informacje od spółki MBF Group S.A. z 

siedzibą w Warszawie, o podjęciu czynności przez Prokuraturę Rejonową Warszawa – 

Praga, w związku ze złożeniem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

przez tą spółkę. 

Wzmiankowane doniesienie dotyczy podejrzenia popełnienia oszustwa, tj. czyn z art. 286 

§ 1 k.k. oraz przestępstwa z art. 299 § 1 k.k. Sprawa związana jest z zawarciem przez 

spółkę MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 26 stycznia 2018 r. umowy 

sprzedaży 38.000 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy) akcji Emitenta ("Umowa"). Zgodnie 

z jej postanowieniami prawo własności do akcji przejść miało na kupującego w momencie 

zapłaty całkowitej ceny wszystkich akcji. W związku z bezskutecznym upływem terminu 

Umowa stała się bezwzględnie nieważna w dniu 26 kwietnia 2018 r. ze skutkiem od dnia 

jej zawarcia. Niezależnie od powyższego Zarząd MBF Group S.A. powziął informację, iż 

kupujący, nie mając prawa własności do ww. akcji Emitenta, dokonał ich sprzedaży na 

rynku giełdowym NewConnect (spółka MBF Group S.A. działając w dobrej wierze 

przekazała Emitentowi informację o dokonaniu wzmiankowanej transakcji sprzedaży 

akcji). 

Na podstawie dokumentacji przekazanej przez MBF Group S.A., Zarząd Emitenta uznaje, 

że nie doszło do skutecznego zawarcia umowy sprzedaży akcji. Zarząd Spółki zaznacza 

przy tym, że nie jest stroną w niniejszym postępowaniu oraz nie ma bezpośredniego 

wpływu na transakcje zawierane przez akcjonariuszy Spółki.  

Czynności dochodzeniowo-śledcze prowadzone są przez Komendę Rejonową Policji 

Warszawa VII, Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją (syg. PGK-DŚ-
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5877/18/TK). O wszelkich rozstrzygnięciach Spółka będzie informowała w raportach 

bieżących. 

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż 

potencjalnie może mieć ona wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta 

notowanych w alternatywnym systemie obrotu. 

W dniu 19 grudnia 2018 r. Emitent zawarł umowę partnerską w zakresie świadczenia 

usług pośrednictwa i sprzedaży produktów marki Vabun ze spółką Sabras Trading Sp. z 

o.o. z siedzibą w Katowicach, na mocy której strony ustaliły zasady współpracy, której 

celem będzie znaczące zwiększenie wolumenu sprzedaży produktów marki Vabun w 

sieciach handlowych oraz niezrzeszonych drogeriach i sklepach z kosmetykami na terenie 

całego kraju. Ponadto ST podjął zobowiązanie przygotowania dystrybucji i sprzedaży 

towarów poza granice Polski. 

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że kontrahent zobowiązał się do 

przeprowadzenia serii negocjacji handlowych, prezentacji oferty i przygotowania nowych 

kanałów sprzedaży dotyczących rozszerzenia dystrybucji. Wszelkie działania ze strony 

ST odbędą się na podstawie posiadanego przez ST portfolio kontrahentów. 

Strony przyjęły, iż wiążącym celem na 2019 rok będzie sprzedaż kosmetyków i perfum 

marki Vabun na poziomie nie mniejszym niż 500.000 zł netto (nowe kanały dystrybucyjne 

uruchomione przy kooperacji z ST, wliczając sprzedaż na eksport). Natomiast sprzedaż 

ponad wymieniony cel będzie dodatkowo gratyfikowana przez Emitenta. Umowa została 

zawarta na czas nieokreślony z możliwością zakończenia współpracy z zachowaniem 30-

dniowego okresu wypowiedzenia. Wartość podpisanej umowy przekracza 20% wartości 

kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu 

finansowym. 

W dniu 11 lutego 2019 roku do warszawskiego oddziału siedziby Spółki wpłynął oryginał 

obustronnie podpisanej istotnej umowy ramowej datowanej na dzień 18 stycznia 2019 

roku zawartej ze spółką Natura Sp. z o.o. z siedzibą Łodzi. 

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie wzajemnych zobowiązań stron w zakresie 

dostawy produktów marki Vabun na rzecz Drogerii Natura i dalszej sprzedaży tych 

towarów w ramach sieci handlowej Natura oraz w zakresie świadczenia przez Drogerie 

Natura usług na rzecz Emitenta. Ponadto na mocy Umowy Spółka zobowiązuje się 
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sprzedawać i dostarczać spółce Natura perfumy i kosmetyki marki Vabun określone 

każdorazowo w zamówieniu. 

W celu jak najlepszego wykorzystania wzajemnej synergii obydwu przedsiębiorstw, na 

mocy wzmiankowanej Umowy Strony ustaliły, że w pierwszej kolejności do sprzedaży w 

punktach sieci Drogerii Natura trafią produkty Emitenta: 

 Woda perfumowana męska Vabun Classic EDP 100ml 

 Woda perfumowana męska Vabun Gold EDP 100ml 

 Woda perfumowana męska Vabun Sport EDP 100ml 

 Woda perfumowana damska Vabun for Lady No.1 EDP 50ml 

Jednocześnie niewykluczone jest wprowadzenia kolejnych produktów marki Vabun, w 

tym perfum i kosmetyków, które będą objęte najbliższym rebrandingiem, na który 

Emitent pozyskał środki pieniężne z funduszy UE. Umowę zawarto na czas nieokreślony 

z możliwością zakończenia współpracy przez dowolną ze Stron z zachowaniem 3-

miesięcznego okresu wypowiedzenia. Spodziewany wzrost przychodów z tytułu 

realizacji umowy szacowany jest na ok. +160% w skali r/r. Skalę wzrostu przychodów ze 

sprzedaży perfum i kosmetyków oszacowano na bazie dotychczasowych wyników 

sprzedaży w sieciach i punktach sprzedaży towarów Spółki. 

W opinii Zarządu Emitenta zawarcie Umowy ze spółką Natura Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 

stanowi dowód na uznanie wysokiej jakości produktów marki Vabun, ich rosnącego 

potencjału sprzedaży oraz umocnieniu rozpoznawalności i ekspansji na polskim rynku 

kosmetyków i perfum. 
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PLANY NA KOLEJNE LATA 2019-2022 

Z badania firmy PMR wynika, że wartość polskiego rynku kosmetycznego w 2016 

roku wyniosła 22,1 mld zł, co w porównaniu z 2015 rokiem oznacza wzrost o 

6,25%. Perspektywy rozwoju rynku również są optymistyczne, szacuje się, że jego 

wartość w 2017 roku wyniesie 23,0 mld, czyli o 4,07% więcej niż w roku ubiegłym. 

Wynika to przede wszystkim ze zwiększenia wydatków konsumentów na artykuły 

kosmetyczne oraz zmiany przyzwyczajeń, co do używania kosmetyków ze średniej 

i wyższej półki cenowej, a także większej ilości placówek dyskontów spożywczych 

i sieci drogerii, dodatkowego źródła dochodu gospodarstw domowych, jakim jest 

program 500+ oraz pojawienia się nowego typu masowych konsumentów 

kosmetycznych, mianowicie mężczyzn i pokolenia 65+. 

Prognozuje się, iż pomimo przewidywanego spowolnienia tempa wzrostu, 

przemysł kosmetyczny w Polsce nadal będzie się rozwijał szybciej niż inne, 

czołowe rynki kosmetyczne w Europie. Kategorie produktowe kosmetyków do 

pielęgnacji włosów i perfum nieznacznie stracą swój udział, ale będzie to 

wymuszone przez wzrost zużycia kosmetyków do pielęgnacji skóry i kosmetyków 

męskich. Te ostatnie stanowią obecnie jeden z najdynamiczniej wzrastających 

segmentów, co owocuje stale rosnącą na polskim rynku ofertą produktową. 

W ujęciu nominalnym Polska zajmuje 6-ste miejsce w Europie zarówno pod 

względem wartości sprzedaży, jak i eksportu.  Polskie produkty trafiają do ponad 

130 krajów, a wartość eksportu w ostatnich latach rosła średnio o 5% rocznie. 

Niemal co drugi kosmetyk wyprodukowany w Polsce trafia na eksport. 

Prognozuje się, że w 2020 roku wartość rynku luksusowych kosmetyków i perfum 

przekroczy 700 mln zł. Największą część tego rynku w Polsce stanowią luksusowe 

perfumy, które odpowiadają za blisko 61% wartości całego segmentu. Pozostałymi 

kategoriami są luksusowe kosmetyki do pielęgnacji ciała czy luksusowe kosmetyki 

kolorowe. 
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Wartość polskiego rynku kosmetycznego (mld zł). Źródło: PMR, 2017 

 

Struktura polskiego rynku kosmetycznego. Źródło: analizarynku.eu 

 

Głównym celem strategii rozwoju Emitenta jest wzrost wartości Vabun S.A. i jej 

pozycji konkurencyjnej. Emitent zakłada, iż przedmiotowe działania zostaną 

osiągnięte poprzez realizację między innymi następujących celów: 

1. Rozwinięcie sieci dystrybucji na rynku polskim. 

Spółka planuje rozwinięcie sieci dystrybucji na krajowym rynku poprzez 

wzmożone akcje marketingowe (m. in. akcje promocyjne oraz reklamy w 

prasie, internecie i social media), a także rozwój działu sprzedaży (m.in. 

poprzez zwiększenie zasobów kadrowych). 

2. Rozwinięcie sieci sprzedaży na rynkach zagranicznych. 
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Spółka zamierza prowadzić działania marketingowe, akcje promocyjne 

oraz reklamę w internecie i prasie zagranicznej, w pierwszej kolejności 

m.in. w następujących krajach: Niemcy, Czechy oraz Włochy. 

3. Opracowanie i wprowadzenie czwartej linii perfum i perfumowanych żeli 

dla mężczyzn oraz 3-ciej linii perfum dla kobiet. 

W celu poszerzenia gamy oferowanych kosmetyków Spółka zamierza 

opracować receptury oraz projekty opakowań, a także przeprowadzić 

dodatkowe akcje marketingowe związane z nowymi liniami perfum. 

Zamiarem Emitenta jest posiadania czterech linii kosmetyków dla 

mężczyzn i trzech linii kosmetyków dla kobiet. 

4. Uczestnictwo w targach w kraju i za granicą. 

W ramach tego celu Spółka zamierza brać udział w targach w kraju i 

zagranicą. Działania te mają na celu rozwinięcie dystrybucji na terenie kraju 

i na rynkach zagranicznych. 

5. Wprowadzenie serii kosmetyków dla klienta masowego. 

Spółka rozważa wprowadzenie serii produktów dla klienta masowego (z 

tzw. niższej półki). W ramach tego celu środki pieniężne zostaną 

wydatkowane na: prace badawczo-rozwojowe, testy, receptury, projekty 

opakowań, produkcję. Ideą Emitenta jest dotarcie do większej liczby 

potencjalnych klientów. 

 

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI 

Ryzyko związane z celami strategicznymi 

Głównym celem strategii rozwoju Emitenta jest wzrost wartości Vabun S.A. i jej 

pozycji konkurencyjnej. Emitent zakłada, iż przedmiotowe cele osiągnięte zostaną 



 

 
  Jednostkowy Raport Roczny spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie za 2018 rok   

 

 
 

 Vabun S.A.  ul. Fryderyka Chopina 41/2  20-023 Lublin  
 tel: (+48) 22 350 70 98  fax: (+48) 22 350 70 13  biuro@vabun.pl  www.vabun.pl  

 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
 KRS: 0000559284  NIP: 952-21-37-211  REGON: 361597490  Ticker: VAB  Kapitał zakładowy: 490.000 PLN  

 Konto bankowe: mBank S.A.  25 1140 2062 0000 4734 1700 1001  

 
Strona 56 z 82 

m.in. poprzez rozwinięcie sieci dystrybucji na rynku polskim i na rynkach 

zagranicznych, opracowanie kolejnych linii kosmetyków oraz wprowadzenie serii 

kosmetyków dla klienta masowego. Strategia ta realizowana będzie w najbliższych 

latach. Niniejsza strategia uzależniona jest od zdolności Spółki do adaptacji 

warunków branży kosmetycznej, w ramach której działa Emitent. Zachowania 

Spółki, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia rynkowego bądź 

nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia, mogą 

mieć niekorzystny wpływ na sytuację finansową Spółki. Dla ograniczenia 

przedmiotowego ryzyka Zarząd Spółki na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć 

potencjalnie niekorzystny wpływ na działalność i wyniki Emitenta, a w razie 

konieczności podejmuje niezbędne decyzje i działania w tym zakresie. 

Ryzyko związane z osiąganymi wynikami finansowymi 

W 2015 r. Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w kwocie 241.684,37 zł 

oraz zysk netto w kwocie 37.437,39 zł. W 2016 r. Emitent wygenerował przychody 

netto ze sprzedaży w kwocie 2.068.562,92 zł oraz stratę netto w kwocie 

163.156,11 zł. W 2017 r. Vabun S.A. osiągnął przychody netto ze sprzedaży w 

kwocie 3.618.524,88 zł oraz zysk netto w kwocie 71.394,02 zł. W związku z 

osiąganymi przez Spółkę wynikami finansowymi oraz nakładami inwestycyjnymi 

na rozwój oferowanych oraz nowoopracowywanych linii produktowych, Spółka 

może mieć problemy z ustabilizowaniem pozycji na rynku oraz przekonaniem 

klientów o istotnej przewadze konkurencyjnej kosmetyków sygnowanych marką 

„RM Vabun®”. Warto również podkreślić, iż w dotychczasowej historii Emitent nie 

miał problemów z pozyskiwaniem finansowania niezbędnego do prowadzenia 

działalności gospodarczej, co dodatkowo potwierdza wiarygodność przyjętej 

koncepcji rozwoju Spółki. 

Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży kosmetyków Emitenta 

W działalności Emitenta można zaobserwować zjawisko sezonowości 

generowanych przychodów ze sprzedaży kosmetyków. Spółka odnotowuje wzrost 

przychodów ze sprzedaży kosmetyków w okresie I i IV kwartału roku 

kalendarzowego (zbieżnego z rokiem obrachunkowym Spółki). Spółka stara się 

redukować efekt sezonowości poprzez rozszerzanie palety oferowanych 

produktów. Dla przykładu w I półroczu 2017 r. Emitent wprowadził do oferty 

perfumy Vabun For Lady No.1 oraz Vabun for Lady No.5, a strategia rozwoju 



 

 
  Jednostkowy Raport Roczny spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie za 2018 rok   

 

 
 

 Vabun S.A.  ul. Fryderyka Chopina 41/2  20-023 Lublin  
 tel: (+48) 22 350 70 98  fax: (+48) 22 350 70 13  biuro@vabun.pl  www.vabun.pl  

 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
 KRS: 0000559284  NIP: 952-21-37-211  REGON: 361597490  Ticker: VAB  Kapitał zakładowy: 490.000 PLN  

 Konto bankowe: mBank S.A.  25 1140 2062 0000 4734 1700 1001  

 
Strona 57 z 82 

Emitenta obejmuje wprowadzenie do sprzedaży kolejnych produktów – czwartej 

linii perfum i perfumowanych żeli dla mężczyzn, trzeciej linii perfum dla kobiet 

oraz serii kosmetyków dla klienta masowego (z tzw. niższej cenowo półki). 

Zamiarem Emitenta jest rozszerzenie działalności i wprowadzenie do sprzedaży 

produktów, które zniwelują obecnie zaobserwowane ryzyko sezonowości. 

Ryzyko związane z uzależnieniem od producentów kosmetyków  

Emitent zleca produkcję oferowanych przez Spółkę kosmetyków do podmiotów 

zewnętrznych. Producentami kosmetyków Spółki są firmy Carlo Bossi Parfumes 

sp. z o.o., V. Laboratories sp. z o.o. oraz ADEX Cosmetics Leszek Sierdziński. Istnieje 

ryzyko, że utrata ww. partnerów będzie skutkowała utrudnieniami czy 

przestojami w produkcji, a w związku z tym utrudnieniami w dystrybucji 

kosmetyków do klientów, co może wiązać się z ograniczeniem możliwości 

prowadzenia działalności gospodarczej przez Emitenta. W momencie gdy 

znalezienie nowego, rzetelnego dostawcy będzie trwało zbyt długo, opóźnienia w 

dostawie mogą oznaczać istotne problemy, takie jak niezadowolenie klientów, co 

w efekcie może przełożyć się na pogorszenie sytuacji finansowej Spółki. 

Spółka minimalizuje ryzyko uzależnienia od producentów poprzez utrzymanie 

dobrych relacji biznesowych z dotychczasowymi kontrahentami, a także poprzez 

poszukiwanie alternatywnych producentów swoich kosmetyków.  

Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych odbiorców  

W 2016 roku trzej najwięksi odbiorcy Spółki odpowiadali łącznie za 86,72% ogółu 

przychodów ze sprzedaży Emitenta, w związku z czym istnieje ryzyko uzależnienia 

od głównych odbiorców. Współpraca ze wspomnianymi podmiotami 

charakteryzuje się systematycznością, dlatego też utrata któregokolwiek z nich 

może mieć wpływ na generowane przychody ze sprzedaży, osiągane wyniki 

finansowe i sytuację finansową Spółki. Ponadto, pogorszenie warunków 

prowadzenia działalności klientów (odbiorców) Emitenta tworzy ryzyko 

powstania zatorów płatniczych oraz wzrostu poziomu należności. Istnieje również 

ryzyko niewypłacalności odbiorców, co może negatywnie wpłynąć na sytuację 

finansową Emitenta. Należy wskazać, iż Emitent stara się utrzymywać dobre 

relacje gospodarcze z obecnymi klientami, a także na bieżąco poszukuje nowych 

klientów. W opinii Emitenta wspomniana sytuacja uzależnienia od głównych 

odbiorców jest cechą charakterystyczną dla firm, które dopiero zdobywają rynek i 
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początkowo są uzależnione od niedużej liczby odbiorców - klientów. Poszukiwanie 

przez Emitenta nowych odbiorców wpłynęło na pozyskanie nowych klientów już 

w kolejnym, 2017 roku, co miało bezpośredni wpływ na ograniczenie poziomu 

ryzyka związanego z uzależnieniem od głównych odbiorców. Spółka wskazuje, iż 

w okresie 2017 r. Emitent współpracował już ze znacznie większą grupą 

odbiorców, a udział trzech największych odbiorców Spółki wynosił 57,62% ogółu 

przychodów ze sprzedaży. 

Ryzyko związane z pozyskiwaniem i utrzymaniem klientów 

Z działalnością operacyjną Spółki wiąże się ryzyko związane z pozyskiwaniem i 

utrzymywaniem klientów, które wynika ze stale zmieniających się trendów na 

rynku kosmetycznym, jak również z relatywnie krótkiej historii działania Emitenta 

na tym rynku. W celu zbudowania odpowiednio dużej bazy klientów Emitent 

podejmuje współpracę z przedstawicielami handlowymi (w przyszłości również 

na rynkach zagranicznych). Z doświadczenia Spółki wynika, iż tego typu strategia 

charakteryzuje się najwyższą efektywnością przy zachowaniu racjonalnego 

poziomu ponoszonych kosztów sprzedażowych.  

Ryzyko związane z utratą zaufania konsumentów 

Kosmetyki oferowane przez Spółkę mogą nie spełniać wymaganej jakości 

oczekiwanej przez konsumentów. W wyniku nieprzewidzianych zdarzeń lub 

zawinienia ze strony Spółki skutkującego pogorszeniem jakości oferowanych 

kosmetyków, Emitent jest narażony na ryzyko utraty zaufania klientów. Może to 

rzutować na niemożność pozyskiwania nowych lub nawet utratę obecnych 

klientów, a w konsekwencji wpłynąć na osiągane wyniki finansowe Emitenta. 

Ryzyko to minimalizowane jest m.in. poprzez dbałość o wysoką jakość 

dystrybuowanych perfum i kosmetyków. 

Ryzyko związane z niespłacalnością należności przez odbiorców 

Umowy zawierane przez Emitenta z odbiorcami posiadają precyzyjne ustalenia 

dotyczące terminów płatności. Istnieje jednak ryzyko, że odbiorca nie dotrzyma 

ustalonych terminów. Wystąpienie powyższych ryzyk może skutkować 

ograniczeniem płynności finansowej Spółki, co może mieć wpływ na jej sytuację 

finansową. Emitent minimalizuje wspomniane ryzyko, poprzez stałe 

monitorowanie terminowości spływania należności. 
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Ryzyko związane z kontrahentami 

Spółka nie jest w stanie przewidzieć i zapewnić, iż wybrani przez nią kontrahenci 

należycie wywiążą się z zawartego kontraktu, a także czy jakość świadczonych 

przez nich usług będzie satysfakcjonująca. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę 

możliwość wystąpienia ryzyka niedostarczenia towarów w terminie oraz 

niewypłacalności kontrahenta. W celi minimalizacji ww. ryzyka Zarząd Spółki, 

wybierając partnerów do współpracy, szuka pewnych i godnych zaufania 

kontrahentów, którzy mogą stać się długoterminowymi i stabilnymi partnerami 

biznesowymi. 

Ryzyko związane z wprowadzaniem nowych linii produktowych 

Ulepszanie oraz wprowadzanie nowych linii produktowych na rynek wymaga 

poniesienia nakładów na badania i rozwój, w celu opracowania coraz to lepszych 

formuł perfum i kosmetyków. Nie daje to jednak gwarancji, że produkt, który 

powstanie, wzbudzi zainteresowane konsumentów, co więcej wysiłki włożone w 

opracowanie nowej linii produktowej nie zawsze prowadzą do jej powstania. W 

konsekwencji koszty badań poniesione przez Emitenta mogą nie przełożyć się na 

przychody czy zyski Spółki. W celi minimalizacji ww. ryzyka, Zarząd Emitenta na 

bieżąco monitoruje sytuację w branży oraz śledzi pojawiające się produkty 

konkurencji. Dzięki temu może reagować na pojawiające się trendy tworząc 

konkurencyjne linie produktowe, zarówno pod względem jakościowym jak i 

cenowym. 

Ryzyko ograniczenia popytu na kosmetyki Emitenta 

Emitent zamierza wprowadzić nowe linie produktowe do swojej oferty, jednak nie 

można wykluczyć, że w kolejnych okresach popyt na kosmetyki Emitenta będzie 

utrzymywał się na tym samym lub niższym niż obecnie poziomie, co mogłoby mieć 

negatywny wpływ na sytuację finansową Emitenta. Zarząd Emitenta stara się 

ograniczyć to ryzyko poprzez stałe monitorowanie rynku oraz przystosowywanie 

swoich kosmetyków do przewidywanego popytu.  

Ryzyko zmian w branży kosmetycznej 

Emitent zajmuje się opracowywaniem oraz dystrybucją kosmetyków dla mężczyzn 

i kobiet, co oznacza, iż działalność Spółki jest ściśle uzależniona od bieżącej i 

przyszłej koniunktury panującej na rynku kosmetycznym. W przypadku 
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odwrócenia się powyższego trendu i wyhamowania w branży, istnieje ryzyko, że 

liczba klientów finalnych, chcących nabyć kosmetyki Emitenta, ulegnie 

znaczącemu zmniejszeniu. Niższy popyt na dostarczane przez Emitenta kosmetyki 

będzie oznaczał zmniejszenie przychodów, a co za tym idzie utrudnienia w 

realizacji przyjętej przez Spółkę strategii. Należy w tym miejscu podkreślić, iż 

Spółka nie ma wpływu na opisany czynnik ryzyka. Jednakże Spółka na bieżąco 

analizuje trendy panujące w branży i dopasowuje się z ofertą produktową do 

uwarunkowań zewnętrznych oraz potrzeb dystrybutorów i klientów finalnych. 

Ryzyko związane z odejściem członków kierownictwa 

Na działalność Emitenta duży wpływ wywiera doświadczenie, umiejętności oraz 

jakość pracy kadry zarządzającej. Emitent nie może zapewnić, że ewentualna 

utrata któregokolwiek z czołowych członków zespołu Emitenta o istotnym 

wpływie na działalność Spółki nie będzie mieć negatywnych konsekwencji na 

działalność, strategię, sytuację finansową i jej wyniki finansowe. Wraz z odejściem 

któregokolwiek z kluczowych członków zespołu, Spółka mogłaby zostać 

pozbawiona personelu posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu 

zarządzania i działalności operacyjnej. Spółka stara się minimalizować wskazany 

czynnik ryzyka poprzez kreowanie satysfakcjonujących systemów płacowych, 

adekwatnych do stopnia doświadczenia i poziomu kwalifikacji pracowników. 

Ryzyko to minimalizowane jest także przez fakt, iż kluczowi członkowie zespołu 

Emitenta są jednocześnie akcjonariuszami Spółki i deklarują chęć dalszego 

zaangażowania w rozwój Emitenta. 

Ryzyko związane z zagrożeniem zdrowia lub życia konsumentów 

Użycie towarów Emitenta, w których doszło do zanieczyszczenia 

mikrobiologicznego lub zastosowanie kosmetyków Emitenta niezgodnie z ich 

przeznaczeniem, rodzi ryzyko związane z zagrożeniem zdrowia lub życia 

konsumentów. Wystąpienie takiej sytuacji mogłoby mieć istotny negatywny 

wpływ na reputację Emitenta, a także wiązać się z koniecznością zapłaty wysokich 

kar lub odszkodowań oraz z utratą lub ograniczeniem zamówień, co w 

konsekwencji mogłoby w negatywny sposób wpłynąć na wyniki finansowe 

Emitenta. W celi minimalizacji ryzyka związanego z zagrożeniem zdrowia i życia 

konsumentów Emitent przywiązuje szczególną uwagę do jakości stosowanych 

surowców i sposobu ich produkcji. 
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Ryzyko kar umownych 

W związku z charakterem działalności prowadzonej przez Spółkę istnieje ryzyko 

wystąpienia roszczeń skierowanych przeciwko Spółce z tytułu kar umownych. 

Spółka w umowach zawartych z klientami, zobowiązuje się do zapłacenia kar 

umownych w określonych sytuacjach, w tym za nieterminową realizację 

zamówienia. Wprowadzenie procedury, w ramach której Spółka rozpoczyna 

proces produkcyjny niezwłocznie po podpisaniu umowy, ma na celu dotrzymanie 

terminów zawartych w kontraktach, co pozwala na ograniczanie niniejszego 

czynnika ryzyka. Dodatkowo Spółka stale monitoruje proces produkcji, tak aby 

wyeliminować wszystkie wadliwe kosmetyki jeszcze przed etapem wysłania ich 

klientowi. 

Ryzyko konkurencji 

Towary sprzedawane przez Emitenta pod marką „RM Vabun®” dostarczane są 

klientom w kraju, a w przyszłości będą dostarczane również za granicą. Wraz z 

rozwojem branży kosmetycznej, na przedmiotowym rynku istnieje ryzyko 

zaostrzenia konkurencji i rywalizacji między producentami, w wyniku czego 

pozycja Spółki może zostać zagrożona. W dalszej perspektywie może to wpłynąć 

na pogorszenie wyników finansowych Emitenta i niemożność dalszego 

dynamicznego rozwoju Spółki. Ponadto spotęgowanie konkurencji może w 

przyszłości wymusić konieczność podjęcia kroków niezbędnych do zapewnienia 

odpowiedniego poziomu sprzedaży, np. poprzez obniżkę cen. Zarząd Spółki 

minimalizuje ww. ryzyko poprzez stały monitoring działań konkurencji oraz 

przystosowywanie swoich kosmetyków do trendów panujących na rynku.  

Ryzyko związane z udziałem kosztów usług obcych w strukturze kosztów 
operacyjnych Emitenta 

W prowadzonej działalności Emitent w szerokim stopniu korzysta z usług 

świadczonych przez dostawców zewnętrznych oraz podwykonawców. Wpływa to 

na bardzo wysoki udział kosztów usług obcych w strukturze kosztów 

operacyjnych Spółki. W 2016 r. koszty usług obcych wynosiły 1.968.277,90 zł 

(stanowi udział na poziomie 92,82% w kosztach działalności operacyjnej), a w 

okresie 2017 r. (dane szacunkowe) koszty te wyniosły 2.780.102,12 zł (udział 

78,76% w kosztach działalności operacyjnej). Istotny udział kosztów usług obcych 

w strukturze kosztów ogółem sprawia, iż działalność Emitenta narażona jest na 
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ryzyko związane z możliwym znaczącym wzrostem cen usług świadczonych przez 

dostawców Spółki. Sytuacja taka mogłaby znacząco zwiększyć koszty 

funkcjonowania Emitenta, a tym samym negatywnie wpłynąć na jego wyniki 

finansowe. Zgodnie z opinią Zarządu Emitenta, w obecnej sytuacji rynkowej ryzyko 

to ulega stopniowemu zmniejszaniu. Z drugiej jednak strony duży udział usług 

obcych pozwala na szybkie i elastycznie dostosowanie kosztów działalności do 

popytu na produkty i usługi dystrybuowane przez Spółkę. 

Ryzyko związane ze wzrostem kosztów operacyjnych i innych kosztów 

Spółka znajduje się obecnie w fazie dynamicznego rozwoju, w związku z czym 

rozrasta się również struktura wewnętrzna firmy. Generuje to dodatkowe koszty, 

których dokładna wartość jest trudna do przewidzenia, w związku z czym Zarząd 

może nie doszacować ich faktycznego poziomu. W związku z powyższym istnieje 

ryzyko, iż Spółka ponosić będzie wyższe od zakładanych koszty działalności, co w 

efekcie pogorszy również osiągane wyniki finansowe. Powyższy czynnik ryzyka 

minimalizuje fakt, iż wszelkie projekcje w powyższym zakresie przygotowywane 

są przez Zarząd z należytą starannością oraz poprzedzone sporządzeniem 

realnych założeń co do aktualnej sytuacji rynkowej oraz zapotrzebowania Spółki. 

Ryzyko zmienności stóp procentowych 

Ryzyko stóp procentowych jest wynikiem zmienności rynków finansowych i 

przejawia się w zmianach ceny pieniądza. Ryzyko to w odniesieniu do 

przedsiębiorstwa oznacza, że jest ono narażone na zmiany wartości zobowiązań 

wynikających z zaciągniętych m.in. kredytów lub pożyczek na skutek zmian stóp 

procentowych. W skrajnym przypadku zmiany stóp procentowych mogą 

prowadzić do niewypłacalności przedsiębiorstwa. Na dzień sporządzenia 

niniejszego sprawozdania Emitent korzysta krótkoterminowych pożyczek 

opartych o zmienną stopę procentową (WIBOR 3M, WIBOR 6M), której zmienność 

może generować ryzyko stóp procentowych. Ryzyko to ma charakter 

spekulacyjny, czyli istnieje ryzyko, iż znaczący spadek/wzrost stóp procentowych 

przełoży się na wzrost/spadek osiąganych wyników finansowych Emitenta. 

Spółka nie posiada realnego wpływu na kształtowanie się stóp procentowych. 

Ryzyko walutowe 

W przyszłości Spółka zamierza sprzedawać i dostarczać kosmetyki „RM Vabun®” 

za granicę, w związku z czym część zamówień będzie rozliczana w walucie obcej. 
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W pierwszej kolejności Emitent zamierza podjąć działania sprzedażowe na terenie 

Niemiec, Czech i Włoch. W krajach tych walutą wymiany jest EUR. Ewentualny 

spadek/wzrost kursu EUR/PLN może mieć negatywny/pozytywny wpływ na 

wielkość należności wynikających ze sprzedaży, co w dalszej kolejności może 

przełożyć się na osiągane wyniki finansowe Spółki w przyszłości. Spółka aktualnie 

nie zabezpiecza się przed ryzykiem kursowym, nie wyklucza jednak możliwości 

skorzystania w przyszłości z instrumentów zabezpieczających ryzyko walutowe. 

Ryzyko związane ze strukturą finansowania 

Działalność Emitenta finansowana jest częściowo kapitałem obcym w postaci 

pożyczek. Pożyczki zaciągane są w miarę potrzeb i przeznaczane na bieżące 

zapewnienie płynności finansowej Emitenta, a następnie zostają spłacane. W 

dotychczasowej historii działalności Spółka posiłkowała się kapitałem obcym o 

stosunkowo niewielkiej wartości. Należy mieć na uwadze, iż w przypadku 

obniżenia poziomu zysku z działalności operacyjnej (np. poprzez zmniejszenie 

popytu na produkty Emitenta), może pojawić się ryzyko nieterminowego 

regulowania zobowiązań Spółki. Nieodpowiednio dobrana struktura finansowania 

Emitenta może także prowadzić do spadku rentowności Spółki. Zarząd Emitenta, 

wybierając źródła pokrycia majątku Spółki, w celu minimalizacji ryzyka struktury 

finansowania, poddaje dogłębnej analizie sytuację płatniczą firmy. 

Ryzyko utraty płynności finansowej 

Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami jest jednym z kluczowych 

elementów utrzymania określonego poziomu płynności finansowej. W przypadku 

długotrwałej realizacji inwestycji i zamrożenia środków pieniężnych w prace 

związane z rozwojem nowych kosmetyków „RM Vabun®”, a także w przypadku 

podjęcia błędnych decyzji w procesie administrowania finansami Spółki, istnieje 

możliwość zagrożenia płynności finansowej. Spółka, w celu minimalizacji ryzyka 

zamrożenia płynności finansowej, dokonuje analizy struktury finansowania, a 

także dba o utrzymanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych, 

niezbędnego do terminowego regulowania zobowiązań bieżących. 

Ryzyko związane z niewypłacalnością Emitenta 

W przypadku zaistnienia sytuacji niewypłacalności Emitenta, roszczenia 

wierzycieli handlowych i finansowych będą mogły zostać zaspokojone z majątku 

Emitenta. Natomiast w okolicznościach ogłoszenia upadłości Emitenta, inwestorzy 
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posiadający papiery wartościowe Emitenta, mogą stracić większą część środków 

zainwestowanych w Spółkę, w sytuacji, gdy znaczna lub cała część majątku Spółki 

zostanie przeznaczona na spłacenie wierzycieli.  

Ryzyko zdarzeń losowych 

Zdarzenia losowe mogą mieć wpływ na pogorszenie wydajności działalności 

operacyjnej Emitenta. Do takich zagrożeń mogą przykładowo należeć włamania do 

biura Spółki, ryzyko zalania, awarie techniczne sprzętu, przerwy w dostawach 

energii elektrycznej, czy awarie u dostawców Spółki. Emitent stara się 

odpowiednio zabezpieczyć biuro Spółki, aby wyeliminować ryzyko zdarzeń 

losowych mogących wpłynąć na opóźnienia w inwestycjach, zamówieniach i 

ogólnej działalności.  

Ryzyko związane z regulacjami prawnymi 

Polski system prawny charakteryzuje się wysoką częstotliwością zmian. Na 

działalność Spółki potencjalny negatywny wpływ mogą mieć nowelizacje m.in. w 

zakresie prawa handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, czy też 

rozporządzenia unijne lub akty wykonawcze ograniczające lub całkowicie 

wykluczające z produkcji kosmetyków składniki, które zostały uznane za 

niebezpieczne. 

W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Spółka na bieżąco przeprowadza 

badania na zgodność stosowanych aktualnie przepisów przez Spółkę z bieżącymi 

regulacjami prawnymi. 

Ryzyko związane z opodatkowaniem (regulacje podatkowe) i interpretacją 
przepisów podatkowych 

Polski system podatkowy cechuje się niejednoznacznością zapisów oraz wysoką 

częstotliwością zmian. Niejednokrotnie brak jest ich klarownej wykładni, co może 

powodować sytuację odmiennej ich interpretacji przez Spółkę i organy skarbowe. 

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, urząd skarbowy może nałożyć na 

Emitenta karę finansową, która może mieć istotny negatywny wpływ na wyniki 

finansowe Spółki. Ponadto, organy skarbowe mają możliwość weryfikowania 

poprawności deklaracji podatkowych określających wysokość zobowiązania 

podatkowego w ciągu pięcioletniego okresu od końca roku, w którym minął termin 

płatności podatku. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej od 
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będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego przez Emitenta 

interpretacji przepisów podatkowych, sytuacja ta może mieć istotny negatywny 

wpływ na sytuację finansową Spółki. Ryzyko związane z opodatkowaniem może 

wynikać ze zmian w wysokościach stawek podatkowych, istotnych z punktu 

widzenia Emitenta, jednakże wpływ tych zmian na przyszłą kondycję Spółki należy 

uznać za niewielki, jako że prawdopodobieństwo skokowych zmian w regulacjach 

podatkowych jest znikome. 

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski 

Na dzień sporządzenia sprawozdania rozwój Emitenta jest ściśle skorelowany z 

ogólną sytuacją gospodarczą Polski, na terenie której Emitent oferuje swoje 

produkty i będącej jednocześnie rejonem aktywności gospodarczej klientów 

(kontrahentów) Emitenta oraz konsumentów (klientów finalnych). Do głównych 

czynników o charakterze ogólnogospodarczym, wpływających na działalność 

Emitenta, można zaliczyć: tempo wzrostu PKB Polski, poziom średniego 

wynagrodzenia brutto, poziom inflacji, poziom inwestycji podmiotów 

gospodarczych, stopień zadłużenia jednostek gospodarczych i gospodarstw 

domowych, koniunktura w branży kosmetycznej. Istnieje ryzyko, że spowolnienie 

tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji przedsiębiorstw czy 

wzrost zadłużenia jednostek gospodarczych może mieć negatywny wpływ na 

działalność oraz sytuację finansową Spółki, poprzez obniżenie popytu na produkty 

i usługi Emitenta, co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie wyników 

finansowych Spółki. 
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POZOSTAŁE INFORMACJE 

Zgodnie z art. 49 ust. 2 sprawozdanie Zarządu z działalności powinno obejmować 

istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej Spółki. Poniżej 

zamieszczono nie omówione wcześniej wymagane informacje. 

Art. 49 ust 2 pkt. 3 

Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. 

Spółka nie prowadzi działalności badawczo-rozwojowej. 

Art. 49 ust 2 pkt. 5 

Nabycie udziałów własnych, a w szczególności cel ich nabycia, liczba i wartość 

nominalna ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie 

nabycia oraz cenie sprzedaży tych akcji w przypadku ich zbycia. 

W roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Spółka 

nie nabywała ani nie sprzedawała udziałów własnych. 

Art. 49 ust 2 pkt. 8 

Stosowanie przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego. 

Spółka nie jest zobowiązana do stosowania zasad ładu korporacyjnego zgodnie z 

przepisami Ustawy o rachunkowości. 

 

 

Warszawa, dn. 30 marca 2019 roku 

 
………………………… 

Radosław Majdan 

Prezes Zarządu 

Vabun S.A. 
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5 STOSOWANIE PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU 
KORPORACYJNEGO 

Spółka nie jest zobowiązana do stosowania zasad ładu korporacyjnego zgodnie z 

przepisami Ustawy o rachunkowości. 

W dniu 2 lipca 2018 roku Zarząd spółki Vabun S.A. przekazał raportem bieżącym EBI nr 

3/2018 do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakresu stosowanych przez 

Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre 

Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku w 

sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. 

 

 

………………………… 

Radosław Majdan 

Prezes Zarządu 

Vabun S.A. 
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6 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI 
SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU VABUN S.A. 

W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 ROK 

 

Zarząd Spółki Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie na podstawie §5 pkt 6.1. Załącznika nr 3 

do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżącego i okresowe 

przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” oświadcza, iż 

wedle jego najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe i dane 

porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz 

że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową 

Emitenta oraz jego wynik finansowy. Ponadto, sprawozdanie z działalności Emitenta 

zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk 

związanych z prowadzoną działalnością. 

 

 

 

………………………… 

Radosław Majdan 

Prezes Zarządu 

Vabun S.A. 
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7 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU 
UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU VABUN S.A. 

W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA 

SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

 

Zarząd spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie na podstawie §5 pkt 6.1. 

Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżącego i 

okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” 

oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący 

badania rocznego sprawozdania finansowego Emitenta, 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. 

 

 

 

………………………… 

Radosław Majdan 

Prezes Zarządu 

Vabun S.A. 

 

 



 

 
  Jednostkowy Raport Roczny spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie za 2018 rok   

 

 
 

 Vabun S.A.  ul. Fryderyka Chopina 41/2  20-023 Lublin  
 tel: (+48) 22 350 70 98  fax: (+48) 22 350 70 13  biuro@vabun.pl  www.vabun.pl  

 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
 KRS: 0000559284  NIP: 952-21-37-211  REGON: 361597490  Ticker: VAB  Kapitał zakładowy: 490.000 PLN  

 Konto bankowe: mBank S.A.  25 1140 2062 0000 4734 1700 1001  

 
Strona 70 z 82 

8 SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
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9 STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO „DOBRE 
PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT” 

Spółka Vabun S.A. przez cały okres roku obrotowego 2018 podlegała zasadom ładu 

korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 

NewConnect”. 

W związku z uzyskaniem w 2012 r. przez Spółkę statusu spółki publicznej notowanej 

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz publikacją raportu 

bieżącego nr 8/2012 z dnia 17 lutego 2012 r. „Zakres stosowanych przez Spółkę zasad 

Dobrych Praktyk”, Emitent podlega zasadom Dobrych Praktyk od dnia publikacji 

niniejszego raportu. 

W związku z powyższym, poniżej zamieszczono informacje na temat zasad ładu 

korporacyjnego, które nie były przez Emitenta stosowane, wraz ze wskazaniem jakie były 

okoliczności i przyczyny nie zastosowania danej zasady oraz w jaki sposób Spółka 

zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki 

zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości. 

 

Lp ZASADA 

TAK/NIE/

NIE 

DOTYCZY 

KOMENTARZ 

1 

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę 

informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, 

jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych 

narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, 

bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do 

informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z 

tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z 

inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również 

nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać 

transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z 

wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i 

upubliczniać go na stronie internetowej. 

CZĘŚCIO

WO 

Spółka realizuje 

powyższą zasadę z 

wyłączeniem transmisji 

obrad walnego 

zgromadzenia z 

wykorzystaniem sieci 

Internet, rejestrowania 

przebiegu obrad i 

upublicznienia go na 

stronie internetowej.  

Spółka nie wyklucza 

stosowania niniejszej 

zasady w pełnym 

zakresie w przyszłości. 

2 

Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji 

niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz 

sposobu jej funkcjonowania. 

TAK  
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3 

3.1 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i 

zamieszcza na niej: podstawowe informacje o spółce i 

jej działalności (strona startowa), 

TAK  

3.2 

opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju 

działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej 

przychodów, 

TAK  

3.3 
opis rynku, na którym działa emitent, wraz z 

określeniem pozycji emitenta na tym rynku, 
TAK  

3.4 życiorysy zawodowe członków organów spółki, 
TAK 

 
 

3.5 

powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia 

członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach 

członka rady nadzorczej z akcjonariuszem 

dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 

5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

spółki 

NIE 

Niniejsza zasada nie 

będzie stosowana 

ponieważ Zarząd nie 

otrzymuje takich 

oświadczeń od 

członków Rady 

Nadzorczej. 

3.6 dokumenty korporacyjne spółki, TAK  

3.7 zarys planów strategicznych spółki, TAK  

3.8 

opublikowane prognozy wyników finansowych na 

bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych 

prognoz oraz korektami do tych prognoz (w 

przypadku gdy emitent publikuje prognozy), 

TAK 

Prognozy wyników 

finansowych oraz 

założenia do prognoz na 

bieżący rok obrotowy są 

opublikowane w 

Dokumencie  

Informacyjnym, 

ewentualne korekty 

Spółka będzie 

komunikować zgodnie z 

obowiązkami 

informacyjnymi w 

postaci raportów 

bieżących. 

3.9 

strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem 

głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w 

wolnym obrocie, 

TAK  

3.10 

dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna 

w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z 

mediami, 

TAK  
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3.11 (skreślony) -  

3.12 opublikowane raporty bieżące i okresowe, TAK  

3.13 

kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych 

raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a 

także spotkań z inwestorami i analitykami oraz 

konferencji prasowych, 

TAK  

3.14 

informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich 

jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń 

skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po 

stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów 

oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje 

te powinny być zamieszczane w terminie 

umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji 

inwestycyjnych, 

TAK  

3.15 (skreślony) -  

3.16 

pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych 

porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie 

walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na 

zadawane pytania, 

NIE 

Zarząd będzie obecny na 

zgromadzeniach i 

zachęca wszystkich 

Akcjonariuszy do 

aktywnego udziału w 

obradach Walnego 

Zgromadzenia i 

samodzielnego 

zadawania pytań. 

3.17 

informację na temat powodów odwołania walnego 

zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad 

wraz z uzasadnieniem, 

TAK  

3.18 
informację o przerwie w obradach walnego 

zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, 
TAK  

3.19 

informacje na temat podmiotu, z którym spółka 

podpisała umowę o świadczenie usług 

Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, 

adresu strony internetowej, numerów telefonicznych 

oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy, 

TAK  
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3.20 
Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję 

animatora akcji emitenta, 
TAK  

3.21 
dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, 

opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 
TAK  

3.22 (skreślony) -  

Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być 

zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych 

informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji 

informacji umieszczanych na stronie internetowej. W 

przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub 

wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na 

stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać 

przeprowadzona niezwłocznie. 

TAK  

4. 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według 

wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty 

bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie 

internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym 

następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi 

emitenta. 

TAK 

Emitent prowadzi 

korporacyjną stronę 

internetową w języku 

polskim. 

5. 

Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze 

szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów 

indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną 

korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej 

spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie 

www.GPWInfoStrefa.pl. 

NIE 

Spółka zamieszcza 

wszelkie informacje w 

ramach systemów EBI i 

ESPI oraz na stronie 

internetowej, tj. zgodnie 

z obowiązkami 

informacyjnymi, co w 

ocenie Zarządu stanowi 

wystarczające źródło 

wiedzy o spółce – 

dostępne dla wszystkich 

zainteresowanych osób. 

6. 

Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z 

przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem 

umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich 

obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć 

osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą. 

TAK  

7. 
W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie 

emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez 

Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent 

TAK  
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niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego 

Doradcę. 

8. 

Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp 

do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do 

wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy. 

TAK  

9 

9.1 

Emitent przekazuje w raporcie rocznym: informację na 

temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich 

członków zarządu i rady nadzorczej, 

NIE 

Wynagrodzenia Zarządu 

i Rady Nadzorczej 

Spółki ustalane są na 

warunkach rynkowych, 

jednak ich wysokość jest 

objęta klauzulą 

poufności. 

9.2 

informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego 

Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu 

świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie. 

NIE 

Ze względu na 

konieczność zachowania 

tajemnicy handlowej i 

poufności zawartej 

umowy Spółka nie 

będzie stosowała 

niniejszej zasady. 

10 

Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w 

obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym 

udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w 

trakcie walnego zgromadzenia. 

TAK  

11 

Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy 

Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie 

dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. 

NIE 

Spółka będzie 

organizować publiczne 

spotkania z 

inwestorami, 

analitykami i mediami w 

miarę występowania 

zdarzeń stanowiących 

podstawę do ich 

organizacji. 

12 

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z 

prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo 

mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego 

upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa 

poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji 

inwestycyjnej. 

NIE 

Decyzja w niniejszej 

sprawie należy do 

Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy i jeżeli 

WZA upoważni Zarząd 

Spółki do 

podejmowania takich 

decyzji, niniejsza zasada 

będzie stosowana. 

13 

Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać 

zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy 

decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a 

datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające 

z tych zdarzeń korporacyjnych. 

NIE 

Decyzja w sprawie 

zachowania 

niezbędnego odstępu 

czasowego między 

decyzjami 

powodującymi 

określone zdarzenia 

korporacyjne, a datami, 
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w których ustalane są 

prawa akcjonariuszy 

wynikające z tych 

zdarzeń należy do 

Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy i jeżeli 

WZA upoważni Zarząd 

Spółki do 

podejmowania takich 

decyzji, niniejsza zasada 

będzie stosowana. 

13

a 

W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od 

akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału 

zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, 

informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu 

spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje 

czynności, do których jest zobowiązany w związku z 

organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. 

Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku 

upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 

§ 3 Kodeksu spółek handlowych. 

TAK  

14 

Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty 

dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający 

pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym 

przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie 

dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga 

szczegółowego uzasadnienia. 

NIE 

Decyzja w sprawie 

ustalenia praw do 

dywidendy oraz dnia jej 

wypłaty należy do 

Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy i jeżeli 

WZA upoważni Zarząd 

Spółki do podjęcia takiej 

decyzji, niniejsza zasada 

będzie stosowana. 

15 

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty 

dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, 

których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia 

prawa do dywidendy. 

NIE 

Decyzja w sprawie 

wypłaty dywidendy 

warunkowej należy do 

Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy i jeżeli 

WZA upoważni Zarząd 

Spółki do podjęcia takiej 

decyzji, niniejsza zasada 

będzie stosowana. 

16 

Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od 

zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać 

co najmniej: 

 

• informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w 

otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą 

NIE 

Aktualnie zasada 

publikacji raportów 

miesięcznych nie jest 

stosowana przez 

Emitenta. W opinii 

Zarządu w okresach 

miesięcznych 

wystarczające jest 

wypełnianie przez 
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mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz 

wyników finansowych emitenta, 

• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez 

emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym 

raportem, 

• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka 

realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym 

raportem, 

• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć 

miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są 

istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w 

szczególności daty publikacji raportów okresowych, 

planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, 

spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany 

termin publikacji raportu analitycznego. 

 

Spółkę obowiązków 

informacyjnych. 

Publikowane raporty 

kwartalne pozwalają w 

sposób wystarczający 

ocenić bieżącą 

działalność Spółki. 

16

a 

W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku 

informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i 

okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na 

rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie 

opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania 

raportów bieżących na rynku NewConnect, informację 

wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 

TAK  

17 
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