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1. Podstawowe informacje o Emitencie 

 

Nazwa (firma): KUPIEC S.A. 

Kraj: Polska 

Siedziba: Tarnów 

Adres siedziby: 33-100 Tarnów, ul. Słoneczna 28-30 

Numer KRS: 0000373682 

Oznaczenie 
Sądu: 

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

REGON: 852650451 

NIP: 873-29-41-947 

Telefon: +48 14 6560000 

Fax: +48 14 6283349 

Poczta e-mail: biuro@kupiecsa.eu 

Strona www: www.kupiecsa.eu 

Ilość akcji: 4.414.609 

Zarząd: Prezes Zarządu Leszek Wróblewski 
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2. Pismo Zarządu 

 

Szanowni Akcjonariusze! 

 

Rok 2020 był rokiem, na którym pandemia wyryła wyraźne bruzdy, wiele podmiotów 

otarło się o upadłość, część nie przetrwała. Jednak spółka Kupiec SA dzięki wcześniej 

wprowadzonej dywersyfikacji kierunków obsługiwanych tras transportowych obroniła swoje 

wyniki i co nie mniej ważne, dając pracę pozwoliła obronić finanse przewoźników, którzy z nią 

wykonywali usługi transportowe. Drugim filarem, który już w bardzo wyraźny sposób wpływa 

na zyski Spółki był wynajem powierzchni biurowej. Obecnie w biurowcu w Tarnowie mamy 

wynajęte ponad 99% powierzchni, a w Gliwicach, który został zakupiony w 2021 r. - ponad 

93%.  

Dzięki powyższym dywersyfikacjom kierunków i przychodów, osiągnęliśmy w 2020 roku 

rekordowe zyski.  

Muszę w tym miejscu dodać, że również spółka BVT SA w której mamy znaczne udział, 

w tych niepewnych czasach obroniła się w zakresie prowadzonej działalności oraz rozpoczęła 

rozmowy z inwestorem, które mamy nadzieję, że zostaną sfinalizowane w tym roku.  

Uważam, że przyjęta dywersyfikacja przychodów Kupiec S.A. na trzy jakże różne źródła 

sprawdza się w obecnych czasach, dlatego zachęcam do inwestycji w walory naszej Spółki i 

życzę dalszych sukcesów inwestycyjnych. 

 

 

Z poważaniem 

Prezes Zarządu  

Leszek Wróblewski 
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3. Oświadczenia Zarządu 

 
 Zarząd KUPIEC S.A. („Emitent") oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne 

sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami 

obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, 

oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i 

finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności 

emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych 

zagrożeń i ryzyk. 

 

      Prezes Zarządu  

Leszek Wróblewski 

 
 Zarząd KUPIEC S.A. („Emitent") oświadcza, że wybór firmy audytorskiej 

przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Emitenta został 

dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru 

firmy audytorskiej oraz, że firma audytorska oraz członkowie zespołu 

wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i 

niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego 

Emitenta zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania 

zawodu i zasadami etyki zawodowej. 

 

           Prezes Zarządu  

Leszek Wróblewski 
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4. Wybrane dane finansowe 

 Poniższe tabele przedstawiają wybrane dane finansowe Emitenta za lata 2020 i 

2019. Dane te powinny być analizowane w oparciu o informacje dotyczące czynników 

wpływających na prowadzoną przez Emitenta działalność oraz w kontekście sprawozdań 

finansowych zamieszczonych w niniejszym raporcie. Dane finansowe prezentowane 

zgodnie z ustawą o rachunkowości pochodzą ze zbadanego sprawozdania finansowego. 

Kwoty prezentowane w PLN przeliczone zostały na Euro wg następujących zasad: 

Przeliczenia kursu 2020 2019 

Kurs euro na dzień bilansowy 4,6148 4,2585 

Średni kurs euro w okresie 4,4742  4,3018 

 
 
a. dane z bilansu zostały przeliczone po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), 

obowiązującym odpowiednio w dniach 31.12.2020 r. oraz 31.12.2019 r.:  
b. dane z rachunku wyników zostały przeliczone po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego (Tabela 

A), przyjętym jako średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień miesiąca odpowiednio roku 2020 
oraz 2019.  

 

Bilans 

PLN EUR 

Wg stanu na 
dzień 

Wg stanu na 
dzień 

Wg stanu na 
dzień 

Wg stanu na 
dzień 

31-12-2020 r. 31-12-2019 r. 31-12-2020 r. 31-12-2019 r. 

Aktywa trwałe 16 590 140,20 14 267 027,25 3 594 985,74 3 350 247,09 

Rzeczowe aktywa trwałe 734 636,10 693 539,87 159 191,32 162 860,13 

Inwestycje długoterminowe 15 835 381,59 13 103 360,04 3 431 433,99 3 076 989,56 

Aktywa obrotowe 17 019 902,45 18 599 238,15 3 688 112,69 4 367 556,22 

Należności krótkoterminowe 11 948 756,96 13 605 733,61 2 589 225,31 3 194 959,17 

Środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne 

158 887,55 67 829,64 34 430,00 15 928,06 

Kapitał własny 11 809 701,27 11 052 888,23 2 559 092,76 2 595 488,61 

Zobowiązania 
długoterminowe 

4 458 552,34 4 778 179,01 966 142,05 1 122 033,35 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

16 476 912,73 16 545 174,22 3 570 450,02 3 885 211,75 

Aktywa/Pasywa razem 34 010 042,65 33 266 265,40 7 369 776,08 7 811 733,10 
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Rachunek Zysków i Strat 

PLN EUR 

Narastająco wg 
stanu na dzień 

Narastająco wg 
stanu na dzień 

Narastająco wg 
stanu na dzień 

Narastająco wg 
stanu na dzień 

31-12-2020 r. 31-12-2019 r. 31-12-2020 r. 31-12-2019 r. 

Przychody netto ze sprzedaży 42 990 078,30 49 037 002,49 9 608 439,12 11 399 182,32 

Amortyzacja 203 060,70 282 948,26 45 384,81 65 774,39 

Zysk (strata) ze sprzedaży 825 195,03 54 061,11 184 434,10 12 567,09 

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

-260 384,29 1 263 888,53 -58 196,84 293 804,58 

Zysk (strata) brutto 1 711 549,04 524 227,81 382 537,45 121 862,43 

Zysk (strata) netto 756 813,04 371 872,81 169 150,47 86 445,86 
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5. Informacje na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, o 

których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 

NewConnect”: 

 

 Podsumowanie stosowania „Dobrych Praktyk” przez spółkę KUPIEC S.A. w 2020 roku: 
 

  
DOBRA PRAKTYKA SPÓŁEK NOTOWANYCH NA RYNKU NEWCONNECT 
 
(Zgodnie z tekstem jednolitym dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych 
na NewConnect” stanowiącym załącznik do uchwały nr 293/2010) 
 

 
STANOWISKO SPÓŁKI 
 
Wyłączenia, uwagi 

 
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. 
 

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

 
2. 

 
Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do 
oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. 
 

 
TAK 

 
3. 

 
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 

3.1. Podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa), 

3.2. Opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, 
z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów, 
3.3. Opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji 
emitenta na tym rynku, 
3.4. Życiorysy zawodowe członków organów spółki, 
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, 
3.6. Dokumenty korporacyjne spółki, 
3.7. Zarys planów strategicznych spółki, 
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), 
3.9. Strukturę akcjonariatu emitenta, wraz ze wskazaniem głównych 
akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie, 
3.10. Dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za 
relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami, 
3.11. (skreślony) 

 
TAK 
Z wyłączeniem: 

‐ opisu rynku (3.3), gdyż na stronie 
internetowej Spółki informacja ta nie 
jest zamieszczona wprost. Opis rynku 
przedstawiony został w dokumencie 
informacyjnym, 

‐ informacji o powiązaniach Członków 
RN z akcjonariuszami >5% (3.5), w 
momencie otrzymania takiego 
oświadczenia informacja jest 
zamieszczana, 

‐ zarys planów strategicznych (3.7), gdyż 
na stronie internetowej Spółki 
informacja ta nie jest zamieszczona 
wprost. Zarys planów strategicznych 
spółki zawarty jest w dokumencie 
informacyjnym i raportach bieżących i 
kwartalnych dostępnych na stronie 
internetowej, 

http://www.kupiecsa.eu/
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3.12. Opublikowane raporty bieżące i okresowe, 
3.13. Kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów 
okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i 
analitykami oraz konferencji prasowych, 
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, 
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, 
3.17. Informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, 
zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, 
3.18. Informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach 
zarządzenia przerwy, 
3.19. Informację 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, 
3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji 
emitenta, 
3.21. Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w 
ciągu ostatnich 12 miesięcy, 
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. 
 

‐ prognozy finansowe (3.8), z uwagi na 
fakt, iż Spółka nie publikowała prognoz 
finansowych na rok 2019, 

‐ spotkań z inwestorami i analitykami 
oraz konferencji prasowych (3.13), 
ponieważ Spółka na bieżąco 
odpowiada na pytania inwestorów, 
analityków i mediów z wykorzystaniem 
ogólnodostępnych środków 
komunikacji oraz organizując spotkania 
indywidualne, 

‐ pytania akcjonariuszy dot. spraw 
objętych porządkiem obraz WZ (3.16) - 
Spółka nie stosuje zasady z powodów 
formalnych, w związku z koniecznością 
dodatkowego protokołowania pytań. 

 
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 
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 się na stronie 
www.gpwinfostrefa.pl. 
 

 
TAK/NIE 
W chwili obecnej Spółka nie zamierza 
wykorzystywać do celów informacyjnych 
sekcji „relacje inwestorskie” znajdującą się 
na stronie www.infostrefa.com w sposób 
inny aniżeli ogólnie dostępny. 
Spółka prowadzi własną korporacyjną 
stronę internetową, która zawiera zakładkę 
„relacje inwestorskie” ze wszystkimi 
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ważnymi dla inwestorów informacjami. 
Sekcja ta odpowiada oczekiwaniom 
inwestorów i jest na bieżąco uzupełniana o 
informacje zgodnie z uwagami inwestorów. 
 

 
6. 

 
Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami 
Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonania 
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 niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego 
Doradcę. 
 

 
TAK 
 

 
8. 

 
Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich 
dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków 
Autoryzowanego Doradcy. 
 

 
TAK 
 

 
9. 

 
Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 

9.1. Informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich 
członków zarządu i rady nadzorczej, 
9.2. Informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy 
otrzymywanego od Emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w 
każdym zakresie. 

 
 

 
TAK/NIE 
Spółka nie publikuje wynagrodzenia 
Autoryzowanego Doradcy z uwagi na 
niejawność informacji, 

 
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 
W opinii Zarządu Spółka publikuje obecnie 
wszelkie istotne informacje dla inwestorów 
za pośrednictwem giełdowych systemów 
informacyjnych oraz korporacyjnej strony 
internetowej. Ponadto Emitent kontaktuje 
się z mediami i odpowiada na bieżąco na 
pytania inwestorów, które napływają do 
Spółki. W przyszłości Zarząd rozważy 
możliwość organizowania spotkań 
publicznych w momencie, gdy poweźmie 
wyraźną informację o takim 
zapotrzebowaniu. 
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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 DOTYCZY 
W 2020 roku walne zgromadzenie Spółki nie 
podjęło uchwały w sprawie emisji akcji z 
zachowaniem prawa poboru. W przypadku 
podjęcia takiej uchwały, Spółka zamierza 
stosować tą zasadę. 
 

 
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. 
 

 
TAK 

 
13a. 

 
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. 
 

 
NIE DOTYCZY 
W 2020 roku do Spółki nie wpłynęły 
informacje o których mowa w punkcie 13a. 
W przypadku wpłynięcia takich informacji w 
przyszłości Spółka zamierza stosować tą 
zasadę. 

 
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 DOTYCZY 
W 2020 roku walne zgromadzenie nie 
podjęło uchwały w sprawie wypłaty 
dywidendy. 

 
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 DOTYCZY 
W 2020 roku walne zgromadzenie nie 
podjęło uchwały w sprawie wypłaty 
dywidendy warunkowej. 
 

 
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 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 

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

 

 
16a. 

 
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. 

 
(skreślony) 
 

 
- - - 

 
 

6. Informacje na temat wynagrodzeń.  

 

6.1. Wynagrodzenie Członków Zarządu w roku 2020 wyniosło 173 895,32 zł brutto, 
 

6.2. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej roku 2020 wyniosło 3 139,02  zł brutto. 
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