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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

AKTYWA Noty 30.06.2021 31.12.2020 

Aktywa trwałe      

Wartość firmy 6 2 147 935 - 

Wartości niematerialne 7 16 448 175  12 949 321 

Rzeczowe aktywa trwałe 8 1 845 507  5 260 927 

Należności i pożyczki 10 684 170 623 044 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  15 587 - 

Aktywa trwałe  21 141 374 18 833 292 

Aktywa obrotowe    

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe  
należności 

11 2 508 602 3 137 567 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  622 557  154 843 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  27 005 655 20 968 549 

Aktywa obrotowe  30 136 814 24 260 959 

Aktywa razem  51 278 188 43 094 251 

 

PASYWA Noty 30.06.2021 31.12.2020 

Kapitał własny      

Kapitał podstawowy 13 2 851 500 2 851 500 

Pozostałe kapitały 13 10 170 518 10 170 518 

Zyski zatrzymane:  15 331 574  11 102 760 

- zysk (strata) z lat ubiegłych  (1 489 613) (1 389 086) 
- zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki  
dominującej 

 16 821 187 12 491 846 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej  28 353 592 - 

Udziały niedające kontroli  840 997 - 

Kapitał własny  29 194 589 24 124 778 

Zobowiązania długoterminowe    

Zobowiązania z tytułu leasingu 9 222 951 3 408 550 

Zobowiązania z tytułu warunkowej zapłaty za udziały  2 156 837 - 

Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 12 1 873 022 1 494 699 

Zobowiązania długoterminowe  4 252 810 4 903 249 

Zobowiązania krótkoterminowe  
 
 
 

 

Zobowiązania z tytułu leasingu 9 667 238 882 308 

Zobowiązania z tytułu warunkowej zapłaty za udziały  485 642 - 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowiązania 

 4 229 872 3 401 197 

Zobowiązania z tytułu umowy  6 691 229 5 594 117 

Zobowiązania z tyt. bieżącego podatku dochodowego.  3 491 463 2 490 884 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych  2 265 345 1 697 718 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  - - 

Zobowiązania krótkoterminowe  17 830 789 14 066 224 

Zobowiązania razem  22 083 599 18 969 473 

Pasywa razem  51 278 188 43 094 251 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU  

 Noty 
od 01.01 do 
30.06.2021 

od 01.01 do 
30.06.2020 

Działalność kontynuowana      

Przychody ze sprzedaży 5 33 358 030 20 849 169 

Przychody ze sprzedaży produktów i usług  33 358 030 20 849 169 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów  -  - 

Koszty działalności operacyjnej  22 621 090 13 014 867  

Amortyzacja  1 928 893 1 539 745  

Zużycie materiałów i energii  184 461 73 166  

Usługi obce  13 771 643 6 729 003  

Podatki i opłaty  202 136 59 197  

Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników  5 385 202 3 729 233  

Ubezpieczenia społecznie i inne świadczenia  1 094 827 839 083  

Pozostałe koszty rodzajowe  53 928 45 440  

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  - - 

Zysk brutto ze sprzedaży  10 736 940 7 834 302 

Pozostałe przychody operacyjne  77 346  1 311  

Pozostałe koszty operacyjne  7 439 52 998  

Zysk ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-)    

Zysk z działalności operacyjnej  10 806 847 7 782 615 

Straty z tytułu oczekiwanych strat kredytowych (+/-)  (54 975) (30 959) 
Zysk (strata) z zaprzestania ujmowania  

   aktywów finansowych (+/-)  10 261 728 -   

Przychody finansowe  27 997 92 439  

Koszty finansowe  362 646 233 347  

Zysk przed opodatkowaniem  20 678 951  7 610 748  

Podatek dochodowy  3 884 019  1 647 524  

Zysk netto z działalności kontynuowanej  16 794 932 5 963 224 

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej  - - 

Zysk netto ogółem  16 794 932 5 963 224  

Zysk (strata) netto przypadający:     

- akcjonariuszom podmiotu dominującego  16 821 187 5 963 224  

- podmiotom niekontrolującym  (26 255)  

 
ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ (zł) 

 Noty od 01.01 do 30.06.2021 od 01.01 do 30.06.2020 

z działalności kontynuowanej i działalności ogółem 13   

- akcje zwykłe  0,008 0,003 

- akcje uprzywilejowane  41,47 14,70 

Zysk netto podstawowy jest równy rozwodnionemu, ze względu na to, że w przedstawionych okresach Grupa nie 
posiadała instrumentów rozwadniających.   
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

 Noty od 01.01 do 30.06.2021 od 01.01 do 30.06.2020 

Zysk (strata) netto  16 794 932 5 963 224 

Pozostałe całkowite dochody    

Pozycje nie przenoszone do wyniku finansowego  - - 

 Pozycje przenoszone do wyniku finansowego  - - 

Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu  - - 

Całkowite dochody  16 794 932 5 963 224  

Całkowite dochody przypadające:    

- akcjonariuszom podmiotu dominującego  16 821 187 5 963 224  

- podmiotom niekontrolującym  (26 255)  
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

 
 

 
Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały 

niedające 
kontroli 

Kapitał własny 
razem Noty 

Kapitał 
podstawowy 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

Saldo na dzień 01.01.2021  
roku 

 2 851 500 10 170 518 11 102 760 24 124 778 - 24 124 778 

Zmiany zasad (polityki)  
rachunkowości 

 - - - - - - 

Korekta błędu   - - - - - - 

Saldo po zmianach  2 851 500 10 170 518 11 102 760 24 124 778 - 24 124 778 

Zmiany w okresie od 01.01 do  
30.06.2021 roku 

       

Emisja akcji  - - - - - - 

Dywidendy 13 - - -12 630 530 -12 630 530   -12 630 530 

Nabycie jednostki zależnej  - - - - 867 252 867 252 

Inne  - - 38 157 38 157 -  38 157 

Razem transakcje z  
właścicielami 

 - - -12 592 373 -12 592 373 867 252 -11 725 121 

 Zysk netto za okres od 01.01  
do 30.06.2021 roku 

 - - 16 821 187 16 821 187 -26 255 16 794 932 

Pozostałe całkowite dochody 
po opodatkowaniu za okres od 
01.01 do 30.06.2021 roku 

 - - - - - - 

Razem całkowite dochody  - - 16 821 187 16 821 187 -26 255 16 794 932 

Saldo na dzień 30.06.2021  
roku 

 2 851 500 10 170 518 15 331 574 28 353 592 840 997 29 194 589 

 
 

 
Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały 

niedające 
kontroli 

Kapitał własny 
razem Noty 

Kapitał 
podstawowy 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

Saldo na dzień 01.01.2020  
roku 

 2 851 500 10 171 768 3 088 679 16 111 947 - - 

Zmiany zasad (polityki)  
rachunkowości 

 - - - - - - 

Korekta błędu   - - - - - - 

Saldo po zmianach  2 851 500 10 171 768 3 088 679 16 111 947   

Zmiany w okresie od 01.01 do  
30.06.2020 roku 

       

Emisja akcji  - - - - - - 

Dywidendy 13 - - -4 470 589 -4 470 589 - - 

Nabycie jednostki zależnej  - - - - - - 

Inne  - - - - - - 

Razem transakcje z  
właścicielami 

 - - -4 470 589 -4 470 589 - - 

 Zysk netto za okres od 01.01  
do 30.06.2020 roku 

 - - 5 963 224 5 963 224 - - 

Pozostałe całkowite dochody 
po opodatkowaniu za okres od 
01.01 do 30.06.2020 roku 

 - - - - - - 

Razem całkowite dochody  - - 5 963 224 5 963 224 - - 

Saldo na dzień 30.06.2020  
roku 

 2 851 500 10 171 768 4 581 314 17 604 582 - 17 604 582 
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Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały 

niedające 
kontroli 

Kapitał własny 
razem Noty 

Kapitał 
podstawowy 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

Saldo na dzień 01.01.2020  
roku 

 2 851 500 10 171 768 3 088 679 16 111 947 - - 

Zmiany zasad (polityki)  
rachunkowości 

 - - - - - - 

Korekta błędu   - - - - - - 

Saldo po zmianach  2 851 500 10 171 768 3 088 679 16 111 947   

Zmiany w okresie od 01.01 do  
31.12.2020 roku 

       

Emisja akcji  - - - - - - 

Dywidendy 13 - - (4 470 589) (4 470 589) - - 

Nabycie jednostki zależnej  - - - - - - 

Inne  - (1 250) (7 176) (8 426) - - 

Razem transakcje z  
właścicielami 

 - (1 250) (4 477 765) (4 479 015) - - 

 Zysk netto za okres od 01.01  
 do 31.12.2020 roku 

 - - 12 491 846 12 491 846 - - 

Pozostałe całkowite dochody 
po opodatkowaniu za okres od 
01.01 do 31.12.2020 roku 

 - - - - - - 

Razem całkowite dochody  - - 12 491 846 12 491 846 - - 

Saldo na dzień 31.12.2020  
roku 

 2 851 500 10 170 518 11 102 760 24 124 778 - 24 124 778 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 Noty 
od 01.01 do 
30.06.2021 

od 01.01 do 
30.06.2020 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej 

  
 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  20 678 951 7 610 748 

Korekty:    

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 7 913 990  1 221 853 

Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niematerialne 6 1 014 900  317 892 
Zysk na zaprzestaniu ujmowania aktywów finansowych  
wycenianych według zamortyzowanego kosztu 

 (89 228) - 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości  
aktywów finansowych 

10 54 975 30 959 

(Zysk) strata ze sprzedaży niefinansowych  
aktywów trwałych 

 (9 593) - 

(Zysk) strata ze sprzedaży aktywów finansowych (innych niż  
instrumenty pochodne) 

 (10 172 500) - 

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych  258 783 132 129 

Koszty odsetek  97 748 100 537 

Przychody z odsetek   (27 555) (79 381) 

Inne korekty  (1 842) - 

Korekty razem  (7 960 322) 1 723 989 

Zmiana stanu należności  (774 576) (772 774) 

Zmiana stanu zobowiązań  1 198 531 813 486 

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych  (474 720) (82 843) 

Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu umowy  1 097 112 1 064 360 

Zmiany w kapitale obrotowym  1 046 347 1 022 229 

Zapłacony podatek dochodowy  (3 055 736) (1 543 738) 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  10 709 240 8 813 228 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

   

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych 7 (1 502 011) (721 079) 

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych  - -   

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych 8 (333 802) (303 881) 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych  9 593 - 

Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych  (992 710) - 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych  - - 

Wpływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych   11 611 759 278 198 

Otrzymane odsetki  - - 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  8 792 829 (746 762) 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej 

   

Wpływy netto z tytułu emisji akcji  - - 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu 9 (504 532) (386 771) 

Odsetki zapłacone 9 (72 210) (100 774) 

Dywidendy wypłacone 13 (12 569 633) (42 104) 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej  (13 146 375) (529 649) 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 

 6 355 694 7 536 817 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu  20 914 815 8 629 403 

    Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych  (264 854) - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu  27 005 655 16 166 220 
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DODATKOWE INFORMACJE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1. Informacje ogólne 

Shoper S.A [dalej zwana „Spółką” lub „Spółką Dominującą”] została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 27 lipca 
2011 roku. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym 
dla miasta Krakowa – Śródmieścia V Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000395171. Spółce nadano numer 
statystyczny REGON 121495203.  

Siedziba Spółki mieści się przy ul. Władysława Łokietka 79 w Krakowie (31-280). Czas trwania Spółki Shoper S.A. 
jest nieograniczony. 

Na dzień bilansowy 30 czerwca 2021 roku Zarząd Grupy miał następujący skład: 

 Marcin Kuśmierz – Prezes Zarządu 
 Krzysztof Krawczyk – Wiceprezes Zarządu 
 Paweł Rybak – Członek Zarządu 

Od dnia 16 lipca 2021 roku skład Zarządu jest następujący: 

 Marcin Kuśmierz – Prezes Zarządu 

 Krzysztof Krawczyk – Wiceprezes Zarządu 
 Paweł Rybak – Członek Zarządu 
 Piotr Biczysko – Członek Zarządu 

 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki Dominującej oraz jej jednostki zależnej jest:  

 sprzedaż oprogramowania do prowadzenia sklepów internetowych w formule SaaS (Software as  
a Service) 

 sprzedaż usług marketingowo-reklamowych (SEM) i usług pozycjonowania (SEO) dla klientów platformy 

 sprzedaż dodatkowego oprogramowania i usług komplementarnych do platformy e-commerce 

Szerszy opis działalności prowadzonej przez Spółkę został przedstawiony w nocie nr 1 dotyczącej przychodów 
ze sprzedaży i segmentów operacyjnych. 

Śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym została objęta Spółka Dominująca oraz 
jej spółki zależne, w tym spółka zależna Web-Com Group Sp. z o.o., nad którą Spółka Dominująca objęła kontrolę 
w dniu 28 kwietnia 2021 roku i w której posiada 60% udziałów w kapitale zakładowym oraz opcję na zakup kolejnych 
20%. Ze względu na konstrukcję transakcji opisaną w nocie nr 6 na potrzeby niniejszego skróconego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego przyjęto, że zwiększenie udziałów do 80% jest pewne i 
odzwierciedlono to w niniejszym sprawozdaniu jako kontrola nad 80% udziałów (patrz nota 6).  

Nazwa spółki zależnej Siedziba 
Udział Grupy w kapitale: 

30.06.2021 30.06.2020 31.12.2020 

Flexcommerce Sp. z o.o.* Warszawa - 80 % - 

Web-Com Group Sp. z o.o. Kozy 80 % - - 

*-- działalność Flexcommerce została wchłonięta przez Spółkę dominującą 31 grudnia 2020 roku w ramach transakcji przejęcia jej głównych aktywów 
i umów 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez 
Zarząd Spółki dnia 22.września 2021. 

 

2. Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości 

2.1. Podstawa sporządzenia  

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje okres 6 miesięcy zakończonych 
30 czerwca 2021 roku oraz zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa.  
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Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji, które ujawniane 
są w rocznym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Niniejsze śródroczne skrócone 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe należy czytać łącznie ze Historycznymi Informacjami Finansowymi Spółki 
za rok 2020. 

Walutą sprawozdawczą niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest 
złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).  

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień 
zatwierdzenia niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji nie istnieją 
istotne niepewności dotyczące zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności  
Grupy do kontynuowania działalności. 

 

2.2. Zasady rachunkowości 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami 
rachunkowości, które zostały zaprezentowane w ostatnim sprawozdaniu finansowym Spółki Dominującej za rok 
zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz zgodnie z MSR 34. 

W poprzednich okresach Grupa nie sporządzała skonsolidowanego sprawozdania finansowego ze względu na brak 
istotnych jednostek zależnych. W związku z przejęciem jednostki zależnej w dniu 28 kwietnia 2021 roku, począwszy 
od niniejszego okresu Grupa przygotowuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Poniżej zaprezentowano 
zasady, które Grupa zastosowała w odniesieniu do konsolidacji i rozliczania przejęć jednostek.  

Konsolidacja 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe Spółki Dominującej oraz 
sprawozdania finansowe spółek, nad którymi Grupa sprawuje kontrolę tj. spółek zależnych. Grupa ocenia, czy 
posiada kontrolę stosując jej definicję zawartą w MSSF 10. Zgodnie z definicją inwestor sprawuje kontrolę nad 
jednostką, w którą dokonał inwestycji, jeżeli z tytułu swojego zaangażowania w tę jednostkę podlega ekspozycji na 
zmienne zwroty lub gdy ma prawa do zmiennych zwrotów, oraz ma możliwość wywierania wpływu na te zwroty 
poprzez sprawowanie władzy nad jednostką. 

Sprawozdania finansowe Spółki Dominującej oraz spółek zależnych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym, sporządza się na ten sam dzień bilansowy tj. na 31 grudnia. W przypadkach gdy jest to konieczne, w 
sprawozdaniach finansowych spółek zależnych dokonuje się korekt mających na celu ujednolicenie zasad 
rachunkowości stosowanych przez spółkę z zasadami stosowanymi przez Grupę Kapitałową. 

Wyłączeniu z konsolidacji mogą podlegać spółki, których sprawozdania finansowe są nieistotne z punktu widzenia 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.  

Spółki zależne obejmowane są konsolidacją metodą pełną. 

Metoda konsolidacji pełnej polega na łączeniu sprawozdań finansowych Spółki Dominującej oraz spółek zależnych 
poprzez zsumowanie, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji aktywów, zobowiązań, kapitału własnego, 
przychodów oraz kosztów. W celu zaprezentowania Grupy Kapitałowej w taki sposób, jak gdyby stanowiła ona 
pojedynczą jednostkę gospodarczą dokonuje się następujących wyłączeń: 

 na moment nabycia kontroli ujmowana jest wartość firmy lub zysk zgodnie z MSSF 3, 

 określane są i prezentowane oddzielnie udziały niedające kontroli, 

 salda rozliczeń między spółkami Grupy Kapitałowej i transakcje (przychody, koszty, dywidendy) wyłącza 
się w całości, 

 wyłączeniu podlegają zyski i straty z tytułu transakcji zawieranych wewnątrz Grupy Kapitałowej, które są 
ujęte w wartości bilansowej aktywów takich jak zapasy i środki trwałe. Straty z tytułu transakcji wewnątrz 
Grupy analizowane są pod kątem utraty wartości aktywów z perspektywy Grupy, 

 ujmuje się podatek odroczony z tytułu różnic przejściowych wynikających z wyłączenia zysków i strat 
osiągniętych na transakcjach zawartych wewnątrz Grupy Kapitałowej (zgodnie z MSR 12).  

Udziały niedające kontroli wykazywane są w odrębnej pozycji kapitałów własnych i reprezentują tę część dochodów 
całkowitych oraz aktywów netto spółek zależnych, które przypadają na podmioty inne niż spółki Grupy Kapitałowej. 
Grupa alokuje dochody całkowite spółek zależnych pomiędzy akcjonariuszy Spółki Dominującej oraz podmioty 
niekontrolujące na podstawie ich udziału we własności.  

Transakcje z podmiotami niekontrolującymi, które nie skutkują utratą kontroli przez Spółkę Dominującą, Grupa 
traktuje jak transakcje kapitałowe:  
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 sprzedaż częściowa udziałów na rzecz podmiotów niekontrolujących - różnica pomiędzy ceną sprzedaży 
a wartością bilansową aktywów netto spółki zależnej, przypadających na udziały sprzedane podmiotom 
niekontrolującym, ujmowana jest bezpośrednio w kapitale w pozycji zyski zatrzymane  

 nabycie udziałów od podmiotów niekontrolujących - różnica pomiędzy ceną nabycia a wartością bilansową 
aktywów netto nabytych od podmiotów niekontrolujących ujmowana jest bezpośrednio w kapitale w pozycji 
zyski zatrzymane.   

Połączenia przedsięwzięć 

Transakcje połączenia przedsięwzięć, wchodzące w zakres MSSF 3, rozliczane są metodą przejęcia. 

Na dzień objęcia kontroli aktywa i zobowiązania jednostki przejmowanej są wyceniane zasadniczo według wartości 
godziwej oraz zgodnie z MSSF 3 identyfikowane są aktywa i zobowiązania, bez względu na to czy były one 
ujawniane w sprawozdaniu finansowym przejmowanej jednostki przed przejęciem. 

Zapłata przekazana w zamian za kontrolę obejmuje wydane aktywa, zaciągnięte zobowiązania oraz wyemitowane 
instrumenty kapitałowe, wycenione w wartości godziwej na dzień przejęcia. Elementem zapłaty jest również 
warunkowa zapłata, wyceniana w wartości godziwej na dzień przejęcia. Koszty powiązane z przejęciem 
(doradztwo, wyceny itp.) nie stanowią zapłaty za przejęcie, lecz ujmowane są w dacie poniesienia jako koszt. 

Wartość firmy (zysk) kalkulowana jest jako różnica dwóch wartości: 

 suma zapłaty przekazanej za kontrolę, udziałów niedających kontroli (wycenionych w proporcji do 
przejętych aktywów netto) oraz wartości godziwej pakietów udziałów (akcji) posiadanych w jednostce 
przejmowanej przed datą przejęcia oraz 

 wartość godziwa możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki. 

Nadwyżka sumy skalkulowanej w sposób wskazany powyżej ponad wartość godziwą możliwych do 
zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki jest ujmowana w aktywach skonsolidowanego sprawozdania 
z sytuacji finansowej jako wartość firmy. Wartość firmy odpowiada płatności dokonanej przez przejmującego w 
oczekiwaniu na przyszłe korzyści ekonomiczne z tytułu aktywów, których nie można pojedynczo zidentyfikować ani 
osobno ująć. Po początkowym ujęciu wartość firmy zostaje wyceniona według ceny nabycia pomniejszonej o łączne 
odpisy z tytułu utraty wartości.  

W przypadku gdy w/w suma jest niższa od wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów 
netto jednostki, różnica ujmowana jest niezwłocznie w wyniku. Grupa ujmuje zysk z przejęcia w pozycji pozostałych 
przychodów operacyjnych.  

Udziały niedające kontroli na moment przejęcia jednostki zależnej Grupa wykazuje w odpowiadającej tym działom 
wartości godziwej aktywów netto jednostki przejmowanej.  

 

2.3. Subiektywne oceny Zarządu i niepewność szacunków 

Przy sporządzaniu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki 
Dominującej kieruje się osądem przy dokonywaniu licznych szacunków i założeń, które mają wpływ na stosowane 
zasady rachunkowości oraz prezentowane wartości aktywów, zobowiązań, przychodów oraz kosztów. Faktycznie 
zrealizowane wartości mogą różnić się od szacowanych przez Zarząd.  

Informacje o szacunkach i założeniach, które są znaczące dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 
zostały zaprezentowane w Historycznych Informacjach Finansowych za lata 2018 - 2020.  

Dodatkowo w niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Zarząd kierował się subiektywną 
oceną w odniesieniu do następujących zdarzeń: 

Zapłata warunkowa za udziały przejmowanej jednostki zależnej 

Umowa sprzedaży udziałów przejmowanej spółki zależnej Web-Com Group Sp. z o.o. przewiduje dodatkowe 
wynagrodzenie w kwocie 500 tys. PLN za udziały, płatne do sprzedającego (tj. dotychczasowych właścicieli spółki) 
do dnia 10 stycznia 2022 roku w przypadku spełnienia się warunków przewidzianych dokumentacją transakcji.  

Zgodnie z MSSF 3 na dzień przejęcia ujmuje zapłatę warunkową w wartości godziwej. Wartość godziwa ustalana 
jest na podstawie szacunku prawdopodobieństwa ziszczenia się warunków zawieszających w odniesieniu do 
zapłaty warunkowej na dzień przejęcia i dyskontowana jest do wartości bieżącej z wykorzystaniem stopy równej 
6%. Na dzień przejęcia Grupa oceniła prawdopodobieństwo ziszczenia się warunków zawieszających na 100%.  

Opcje nabycia udziałów 

Na mocy umowy sprzedaży udziałów dotychczasowi udziałowcy spółki zależnej Web-Com Group Sp. z o.o. udzielili 
nieodwołalną ofertę sprzedaży (opcja put) 220 udziałów (20%) na rzecz Spółki Dominującej za kwotę 
2.400 tys. PLN, wiążącą do końca okresu 2 lat od dnia podpisania umowy. 
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Jednocześnie, w tej samej umowie Spółka Dominująca złożyła nieodwołalną ofertę kupna (opcja call) 220 udziałów 
(20%) na rzecz dotychczasowych właścicieli spółki za kwotę 2.400 tys. PLN, która wchodzi w życie w drugą rocznicę 
dnia podpisania umowy sprzedaży udziałów i obowiązuje przez 1 rok. 

Pisemna opcja put ze stałą ceną realizacji, której towarzyszy podobnie wyceniona opcja call, wykonalna w tej samej 
dacie w przyszłości, jest zbliżona w swoim charakterze do kontraktu terminowego (forward) o stałej cenie. Jeśli 
symetryczna opcja put i call jest zawarta w tej samej umowie, wówczas jest prawie pewne, że albo Spółka 
Dominująca albo udziałowiec niekontrolujący będzie chciał ją zrealizować.    

W przypadku umowy sprzedaży udziałów Web-Com Group Sp. z o.o. opcja put i call nie są idealnie symetryczne 
ze względu na inne okresy wykonalności tych opcji. Jednakże, biorąc pod uwagę: 

- cele Spółki Dominującej oraz cel zawarcia umowy opcji 

- fakt, że opcje te są wykonalne po tej samej stałej cenie, ustalonej na dzień przejęcia 

- fakt, że opcje zachodzą na siebie pod kątem terminu wykonania (pierwszy dzień opcji call następuje bezpośrednio 
po ostatnim dniu opcji put) 

Grupa oceniła, że w istocie przypominają one kontrakt terminowy o stałej cenie. W związku z powyższym Grupa 
oceniła, że ryzyka i korzyści dotyczące dodatkowych 20% udziałów przeszły na Spółkę Dominującą i uwzględniła 
skutki zakupu dodatkowych 20% udziałów na dzień przejęcia. Grupa oszacowała, że termin realizacji, a zarazem 
termin płatności za dodatkowe udziały nastąpi w momencie bliskim dniu wygaśnięcia opcji put, a więc po upływie 
2 lat. W związku z tym zobowiązanie do zapłaty za dodatkowe udziały zostało zdyskontowane do wartości bieżącej 
uwzględniającej wyżej wymienioną przewidywaną datę płatności.  

Okres leasingu (dzierżawa lokalu biurowego) 

W związku z wypowiedzeniem umowy lokalu biurowego (siedziba główna) w Krakowie, Grupa zmieniła szacunek 
okresu leasingu z dotychczasowych 10 lat (na dzień wypowiedzenia zostało 7 lat) do 6 miesięcy, stanowiących 
okres wypowiedzenia umowy. Skutki skrócenia umowy leasingu zostały ujęte w pełni w niniejszym skróconym 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. W związku ze skróceniem okresu najmu wartość zobowiązania z 
tytułu leasingu i aktywa z tytułu prawa do użytkowania zmniejszyła się o 3.165 tys. PLN.  

 

3. Znaczące zdarzenia i transakcje 

W okresie objętym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w Grupie zaszły 
następujące znaczące zdarzenia: 

Zmiana nazwy Spółki Dominującej 

Dnia 15 stycznia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzje o zmianie nazwy 
Spółki Dominującej na Shoper Spółka Akcyjna, z poprzedniej nazwy Dreamcommerce Spółka Akcyjna. 

Zmiany wartości nominalnej akcji 

Dnia 18 lutego 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie zmiany 
wartości nominalnej akcji Spółki Dominującej, czyli dokonaniu splitu akcji w stosunku 1/10. Oznacza to, że kapitał 
zakładowy Spółki Dominującej będzie składał się z: 

 9 277 950 sztuk akcji serii A o wartości nominalnej 0,1 PLN 
 9 277 950 sztuk akcji serii B o wartości nominalnej 0,1 PLN 
 9 559 100 sztuk akcji serii C o wartości nominalnej 0,1 PLN 
 400 000 sztuk akcji serii D o wartości nominalnej 0,1 PLN 

Łącznie kapitał zakładowy składa się z 28 115 000 sztuk akcji zwykłych (serii A,B,C) oraz 400 000 akcji niemych 
uprzywilejowanych w zakresie wypłaty dywidendy (serii D). 

Zmiany w organach nadzorczych i zarządczych 

Dnia 2 marca 2021 roku do Rady Nadzorczej Spółki, a jednocześnie do Komitetu Audytu zostali powołani: 

 Krzysztof Zając 
 Grzegorz Szatkowski 

Dnia 12 kwietnia 2021 roku do Zarządu Spółki powołany został pan Paweł Rybak na stanowisko Członka Zarządu 
odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing. 
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Dnia 9 czerwca 2021 roku do Rady Nadzorczej Spółki, zostali powołani: 

 Rafał Krawczyk 
 Paweł Moskwa 

Pierwsza oferta publiczna 

W pierwszym półroczu działania Spółki zdominowane były przez projekt pierwszej oferty publicznej akcji Spółki 
(IPO). W przeciągu tego okresu Spółka przygotowywała prospekt emisyjny oraz przygotowywała się do debiutu na 
giełdzie oraz przeprowadzała serię spotkań z inwestorami w celu zaprezentowania swojej działalności i strategii na 
przyszłość oraz warunków oferty publicznej. Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru 
Finansowego dnia 18 czerwca 2021 roku, a określenie ceny emisyjnej akcji po której rozpoczną się notowania 
giełdowe nastąpiło 29 czerwca 2021 roku. Cena ta została ustalona na 47 zł za akcję. 

Spłata należności za sprzedaż udziałów i realizacja dodatkowego zysku  

W czerwcu 2021 roku Spółka otrzymała 195 mln rubli z tytułu podwyższenia ceny sprzedaży udziałów w spółce 
Insales RU o.o.o. Podwyższenie ceny sprzedaży wynikało z umowy opcyjnej podpisanej w roku 2019 na mocy 
której Spółka miała prawo do udziału w zyskach ze sprzedaży tych udziałów, ale bez określenia czasu i kwoty 
podwyższenia ceny. W kwietniu 2021 podpisano umowę warunkową określającą kwotę podwyższenia ceny na 65 
mln rubli od każdego z trzech udziałowców, czyli łącznie 195 mln rubli (10,2 mln PLN), a wypłata miała nastąpić po 
zakończeniu transakcji z inwestorem kupującym udziały od właścicieli InSales RUS O.O.O..  

Wypłata należnej ceny w wysokości 195 mln rubli nastąpiła w czerwcu 2021 roku, natomiast dnia 
5 sierpnia 2021 roku Spółka podpisała porozumienie o finalnym rozliczeniu inwestycji w rosyjską spółkę InSales 
RUS O.O.O. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Spółką a osobami, które w 2019 roku odkupiły InSales od 
Spółki ("Pierwotni Nabywcy", tj. panem Timofeyem Gorshkovem, panem Vladimirem Bedarevem oraz panem 
Andreeyem Stikheevem). Zgodnie z porozumieniem, Spółka potwierdziła że nie ma żadnych roszczeń w związku 
z rozliczeniem inwestycji z Pierwotnymi Nabywcami.  Kwestię rozliczeń inwestycji kapitałowej w InSales Spółka 
uważa obecnie za zamkniętą. 

Przejęcie Web-Com Group 

Dnia 28 kwietnia 2021 roku Spółka sfinalizowała transakcję zakupu udziałów spółki WEB – Com Group Sp z o.o. 

Spółka Web-com jest twórcą i operatorem platformy ERP-box, która jest platformą integrującą wszelkie kanały 
sprzedaży ze sklepami internetowymi, jak również integrującą wszelkie usługi związane z szeroko pojętym  
e-commercem tj. usługi logistyczne, płatnicze itp. Korzystając z tej platformy klienci mogą z jednego miejsca 
zarządzać zamówieniami ze wszystkich kanałów sprzedaży (zarówno w e-sklepie jak i na marketplace np. Allegro, 
e-Bay, Amazon i innych) oraz korzystać z szerokiej oferty usług komplementarnych. Platforma ta działa zarówno 
dla sklepów działających na platformach SaaS (Shoper, IAI, Sky-shop i inne) jak również w oprogramowaniu open-
source (Presta shop, Magento, Open Cart itp).  

Przejęcie Web-com Group daje Grupie dostęp do technologii i oprogramowania integrującego, które rozszerza 
ofertę Spółki dla obecnych klientów jak i przyszłych. Spółka również uzyskała dostęp do klientów prowadzących 
sklepy internetowe na konkurencyjnych platformach jak i oprogramowaniu open-source.  

Dalsze informacje odnośnie nabycia udziałów Web-Com Group znajdują się w notach 2 i 6. 

Wypowiedzenie umowy na najem biura (siedziby głównej Spółki) 

W maju 2021 roku zostało podpisane wypowiedzenie umowy najmu obecnej powierzchni biurowej przy ulicy 
Władysława Łokietka 79, i jednocześnie dnia 15 czerwca 2021 roku została podpisana umowa na wynajem nowej 
powierzchni biurowej przy ulicy Pawiej 9. Nowe biuro będzie dostępne dla Spółki od 15 sierpnia 2021, a okres 
użytkowania rozpocznie się we wrześniu. Jednocześnie Spółka planuje całkowicie opuścić dotychczasową siedzibę 
najpóźniej do końca listopada 2021 roku.  

Wynikiem wypowiedzenia umowy najmu obecnego lokalu biurowego jest przyspieszona amortyzacja inwestycji  
w obcym środku trwałym oraz zmniejszenie wartości zobowiązania z tytułu leasingu i aktywa z tytułu prawa do 
użytkowania o 3.165 tys. PLN. Szczegóły tej transakcji zostały opisane w nocie 9 Leasing. 

Program Motywacyjny dla kadry menedżerskiej 

Przed dopuszczeniem akcji Spółki Dominującej do obrotu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwaliło dwa 
programy motywacyjne dla wszystkich pracowników i dla Członków Zarządu oraz kluczowych pracowników 
i współpracowników Grupy. Celem Programów Motywacyjnych jest zwiększenie motywacji osób związanych 
z realizacją strategii Grupy i budowanie, długoterminowego wzrostu jej wartości, a tym samym wzrostu wartości 
akcji posiadanych przez akcjonariuszy. 
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Program Motywacyjny dla Członków Zarządu i kluczowych pracowników opiera się na średniej wycenie 
(kapitalizacji rynkowej) osiągniętej przez Spółkę Dominującą w okresie 6 miesięcy przed czwartą rocznicą daty 
dopuszczenia akcji spółki do obrotu publicznego. Wartość tego Programu Motywacyjnego 1 będzie obliczana jako 
% nadwyżki pomiędzy średnią kapitalizacją rynkową w okresie 6 miesięcy przed czwartą rocznicą Daty 
Dopuszczenia („Maksymalna Wartość”) a wyceną Spółki Dominującej w ramach Oferty powiększoną o 10% 
rocznie („Wartość IPO”). Program Motywacyjny dla Członków Zarządu i Kluczowych pracowników obejmuje 
łącznie nie więcej niż 2.016.523 (dwa miliony szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcje zwykłe Spółki (co 
stanowi 7,07% akcji Spółki Dominującej wyemitowanych na datę prospektu emisyjnego). 

Program Motywacyjny pracowników obejmuje łącznie nie więcej niż 38.452 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta 
pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych Spółki Dominującej (co stanowi 0,13% akcji Spółki wyemitowanych na datę 
prospektu). Maksymalna wartość Programu Motywacyjnego dla pracowników wynosi 1.350.000,00 PLN. Liczba 
akcji Spółki, które zostaną zaoferowane danej osobie uprawnionej uzależniona została od stażu pracy lub 
współpracy danej osoby ze Spółką, jej podmiotem zależnym lub podmiotem współpracującym ze Spółką. 

Programy Motywacyjne zostały utworzone na mocy uchwał nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
z dnia 15 kwietnia 2021 roku. Na podstawie Programów Motywacyjnych osoby uprawnione (tj. członkowie Zarządu, 
pracownicy lub współpracownicy Spółki, jej podmiotów zależnych lub podmiotów współpracujących ze Spółką 
wskazani przez Zarząd Spółki, jak również członkowie Zarządu Spółki, wskazani przez Radę Nadzorczą Spółki) 
będą mieli prawo do nabycia warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia nowo emitowanych akcji 
Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, który został uchwalony uchwałą nr 5 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 kwietnia 2021 roku Warranty subskrypcyjne emitowane 
będą nieodpłatnie. Cena emisyjna nowo emitowanych akcji wynosiła będzie 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy), 
tj. osoby uprawnione, uczestniczące w Programach Motywacyjnych będą mogły obejmować akcje po cenie 
emisyjnej odpowiadającej wartości nominalnej akcji.  

Grupa rozpocznie ujmowanie skutków księgowych programów motywacyjnych po podpisaniu umów 
z uprawnionymi pracownikami i współpracownikami Spółki. Na dzień publikacji skróconego śródrocznego 
sprawozdania finansowego lista beneficjentów nie jest określona, jak również nie ma przyjętego ostatecznego 
regulaminu programu motywacyjnego. 

Transakcja ta została również opisana w nocie 13. 

 
4. Sezonowość działalności 

Działalność Grupy w zakresie sprzedaży abonamentów (segment Abonamenty) oraz sprzedaży usług dodatkowych 
– tzw. rozwiązań dla użytkowników platformy (segment Rozwiązania) cechuje się umiarkowaną sezonowością. Dla 
całej branży e-commerce (w tym również dla Spółki) historycznie druga połowa roku, a w szczególności 4 kwartał 
cechuje się wyższymi przychodami i zyskami. Dzieje się tak ze względu na wzmożony ruch w całym handlu 
detalicznym przed świętami Bożego Narodzenia, a także ze względu na okresy promocyjne takie jak Black Friday 
oraz Cyber Monday, które przekładają się na wyższe GMV klientów (Gross Merchant Value czyli suma przychodów 
wszystkich sklepów prowadzonych na platformie Shoper), większą ilość nowo zakładanych sklepów jak również 
wyższe przychody z usług reklamowych i płatności internetowych.  
 

5. Przychody ze sprzedaży i segmenty operacyjne 

Przy wyodrębnianiu segmentów operacyjnych Zarząd kieruje się liniami produktowymi, które reprezentują główne 
usługi dostarczane przez Grupę. Każdy z segmentów jest zarządzany odrębnie, z uwagi na specyfikę świadczonych 
usług wymagających odmiennych technologii, zasobów oraz podejścia do realizacji.  

Grupa  dzieli działalność na następujące segmenty operacyjne: 

 Abonamenty – w ramach tego segmentu Grupa wykazuje przychody i koszty związane z wykupywanymi 
przez klientów abonamentami na dostęp do funkcjonalności tworzenia sklepu internetowego. Abonamenty 
są sprzedawane w wersji Standard oraz Premium, jak również są sprzedawane przez partnerów Spółki 
hurtowo. Abonamenty są sprzedawane na różne okresy: 1, 3, 6-miesięczne i 12 miesięczne. 

 Rozwiązania dla użytkowników platformy – w ramach tego segmentu Grupa świadczy dodatkowe usługi 
dla właścicieli sklepów internetowych pomagające w prowadzeniu sklepów oraz zwiększające 
efektywność prowadzonej działalności handlowej. Są to między innymi usługi reklamowe  
i pozycjonowania, usługi płatnicze, sprzedaż grafiki, sprzedaż regulaminów i polityk, usługi prawne i inne.  

Wyniki segmentów operacyjnych opierają się na wewnętrznych raportach weryfikowanych okresowo przez Zarząd 
Spółki Dominującej (główny organ decyzyjny w Grupie). Zarząd Spółki analizuje wyniki segmentów operacyjnych 
na poziomie zysku (straty) z działalności operacyjnej segmentu.  

Grupa analizuje przychody ze sprzedaży w podziale na kategorie, które odzwierciedlają sposób, w jaki czynniki 
ekonomiczne wpływają na charakter, kwotę, termin uzyskania oraz niepewność przychodów i przepływów 
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pieniężnych. Podział przychodów ze sprzedaży Grupy na kategorie oraz ich przypisanie do segmentów 
operacyjnych objętych obowiązkiem sprawozdawczym przedstawiają poniższe tabele. W tabeli poniżej 
zaprezentowano informacje o przychodach, wyniku, istotnych pozycjach niepieniężnych oraz aktywach segmentów 
operacyjnych. 

 

  Abonamenty Rozwiązania  Ogółem 

 za okres od 01.01 do 30.06.2021 roku       

Przychody od klientów zewnętrznych 10 078 334 23 279 696 33 358 030 

Przychody ze sprzedaży między segmentami - - - 

Przychody ogółem 10 078 334 23 279 696 33 358 030 

Wynik operacyjny segmentu 8 080 810 14 153 557 22 234 367 
Pozostałe informacje:    

Amortyzacja 10 039 589 225 630 1 265 219 
Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych - - - 

Aktywa segmentu operacyjnego 10 515 558 4 799 382 15 314 940 

Nakłady na aktywa trwałe segmentu operacyjnego 1 137 704 92 384 1 230 088 

za okres od 01.01 do 30.06.2020 roku    

Przychody od klientów zewnętrznych 7 360 925  13 488 244  20 849 169  

Przychody ze sprzedaży między segmentami -   -   -   

Przychody ogółem 7 360 925  13 488 244  20 849 169  

Wynik operacyjny segmentu 6 325 976  8 573 857  14 899 833  

Pozostałe informacje: -   -     

Amortyzacja 1 119 075  168 148  1 287 223  

Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych -    -   -   

Aktywa segmentu operacyjnego 10 454 139  1 414 864  11 869 003  

Nakłady na aktywa trwałe segmentu operacyjnego 739 015  160 993  900 008  

 
 

  Abonamenty Rozwiązania  Ogółem 
 za okres od 01.01 do 30.06.2021 roku       
Region    

Polska 9 979 796 22 649 115 32 628 911 

Unia Europejska - 87 472 87 472 

Pozostałe kraje 98 539 543 108 641 647 

Przychody ze sprzedaży ogółem 10 078 335 23 279 695 33 358 030 

Linia produktu    

Abonamenty SaaS 9 704 480 - 9 704 480 

Abonamenty hurt 373 855 - 373 855 

Dodatki - 7 992 789 7 992 789 

Prowizje - 2 887 480 2 887 480 

Pozostałe - 12 399 426 12 399 426 

Usługi graficzne - - - 

Przychody ze sprzedaży ogółem 10 078 335 23 279 695 33 358 030 

Termin przekazania dóbr/usług    

W momencie czasu - 8 198 900 8 198 900 

W miarę upływu czasu 10 078 334 15 080 796 25 159 130 

Przychody ze sprzedaży ogółem 10 078 334 23 279 696 33 358 030 
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za okres od 01.01 do 30.06.2020 roku       
Region       

Polska 7 280 547  13 104 191  20 384 738  
Unia Europejska 80 378  384 053  464 431  
Pozostałe kraje -   -   -   

Przychody ze sprzedaży ogółem 7 360 925  13 488 244  20 849 169  
Linia produktu       

Abonamenty SaaS 6 942 042  -   6 942 042  
Abonamenty hurt 418 884  -   418 884  
Dodatki -   5 404 351  5 404 351  
Prowizje -   2 161 048  2 161 048  
Pozostałe -   5 922 844  5 922 844  
 -   -   -   

Przychody ze sprzedaży ogółem -   -   -   
Termin przekazania dóbr/usług    

W momencie czasu -   3 067 930  3 067 930  
W miarę upływu czasu 7 360 925  10 420 314  17 781 239  

Przychody ze sprzedaży ogółem 7 360 925  13 488 244  20 849 169  
  

Przychody Grupy uzyskiwane od klientów zewnętrznych w przeważającej większości pochodzą z Polski, przychody 
zagraniczne w okresie 6 miesięcy do 30 czerwca 2021 osiągnęły 1,9 % przychodów ogółem. Wszystkie aktywa 
trwałe Grupy znajdują się w Polsce.  

Uzgodnienie łącznych wartości przychodów, wyniku oraz aktywów segmentów operacyjnych z analogicznymi 
pozycjami skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy przedstawia się następująco: 

 od 01.01 do 30.06.2021 od 01.01 do 30.06.2020 

Przychody segmentów   
Łączne przychody segmentów operacyjnych 33 358 030 20 849 169  

Przychody nie przypisane do segmentów - -   

Wyłączenie przychodów z transakcji pomiędzy segmentami - -   

Przychody ze sprzedaży 33 358 030 20 849 169 

Wynik segmentów   

Wynik operacyjny segmentów 22 234 367 14 899 833 

*Korekty:   

Koszty wspólne (11 497 247) (7 065 531) 

Pozostałe przychody nie przypisane do segmentów 77 346 1 311  

Pozostałe koszty nie przypisane do segmentów (-) (7 439) (52 998) 

Wyłączenie wyniku z transakcji pomiędzy segmentami   

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 806 847 7 782 615 

Przychody finansowe 27 997 92 439  

Koszty finansowe (-) (362 646) (264 306) 

Straty z tytułu oczekiwanych strat kredytowych (-) (54 975) - 

Zysk (strata) z zaprzestania ujmowania aktywów finansowych 
wycenianych w zamortyzowanym koszcie (+/-) 

10 261 728 - 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 20 678 951 7 610 748 

Aktywa segmentów   

Łączne aktywa segmentów operacyjnych 15 314 940 11 869 003  

Aktywa nie alokowane do segmentów 35 963 248 26 187 307  

Wyłączenie transakcji pomiędzy segmentami - - 

Aktywa razem 51 278 188 38 056 310 

 

W okresach objętych skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupa nie 
zidentyfikowała przychodów ze sprzedaży nie przypisanych do segmentów operacyjnych.  
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Do aktywów segmentów operacyjnych nie są alokowane aktywa Grupy, których nie można bezpośrednio przypisać 
do działalności danego segmentu operacyjnego. Są to m.in.: należności, środki pieniężne jak również środki trwałe 
(lokal biurowy, serwery, samochody) i wartości niematerialne i prawne wykorzystywane łącznie przez oba segmenty 
lub przez całą Grupę dla celów ogólnego zarządu i administracji. 

  
6. Przejęcia oraz utrata kontroli nad jednostkami zależnymi 

Przejęcia 

Transakcja połączenia przeprowadzona przez Grupę w 2021 roku, w efekcie których Grupa nabyła kontrolę nad 
jednostką, została przedstawiona poniżej.  

Dane w tys. PLN 

 Data przejęcia 

% przejętych 
instrumentów 
kapitałowych z 

prawem do 
głosu 

Udziały 
niedające 
kontroli 

Aktywa netto 
przejętej 
jednostki 
(wartość 
godziwa) 

Wartość firmy 

Web-Com Group Sp. z o.o. 28.04.2021 80% 20% 4.334 2.150 

 
W dniu 28 kwietnia 2021 roku Spółka Dominująca nabyła 80% (w tym 60% udziały, 20% opcje na udziały) 
instrumentów kapitałowych Web-Com Group Sp. z o.o. (Web-Com) z siedzibą w miejscowości Kozy, która prowadzi 
działalność w ramach segmentu operacyjnego Rozwiązania. Spółka Dominująca dokonała przejęcia w celu 
rozszerzenia oferty produktowej i jej lepszej integracji z istniejącymi rozwiązaniami Spółki, a w rezultacie – dla 
pozyskania dodatkowych klientów.  

W umowie sprzedaży udziałów zapłata została podzielona na następujące elementy: 

 wydanie środków pieniężnych w kwocie 1.000 tys. PLN dotychczasowym właścicielom spółki w zamian za 
624 udziałów Web-Com (56,7% udziału w kapitale zakładowym, po uwzględnieniu wpływu podniesienia 
kapitału zakładowego), które nastąpiło w dniu 28 kwietnia 2021 roku,  

 objęcie 36 nowo wyemitowanych udziałów (3,3% udziału w kapitale zakładowym po uwzględnieniu wpływu 
podniesienia kapitału zakładowego) za kwotę 2.000 tys. PLN, 

 zapłatę warunkową do dotychczasowych właścicieli w kwocie 500 tys. PLN, jeśli Web-Com zrealizuje 
określone cele z zakresu rozwoju rozwiązań informatycznych do 31 grudnia 2021 roku,  

 dodatkowo dotychczasowi właściciele Web-Com złożyli Spółce nieodwołalną ofertę sprzedaży 220 
udziałów (20% udziału w kapitale zakładowym) za łączną kwotę 2.400 tys. PLN, która obowiązuje przez 
okres 2 lat od dnia podpisania umowy sprzedaży udziałów. Jednocześnie Spółka dominująca złożyła 
dotychczasowym właścicielom Web-Com nieodwołalną ofertę zakupu 220 udziałów za wyżej wymienioną 
cenę, która wchodzi w życie w drugą rocznicę dnia podpisania umowy sprzedaży udziałów i obowiązuje 
przez okres 1 roku.  

W przypadku zapłaty warunkowej jej wartość godziwa ustalona na dzień przejęcia wynosi 481 tys. PLN. Umowa 
sprzedaży udziałów zakłada jej przekazanie do dnia 10 stycznia 2022 roku w gotówce w kwocie 500 tys. PLN, jeżeli 
Web-Com do 31 grudnia 2021 roku spełni warunki przewidziane w dokumentacji transakcji. Ujęta na dzień przejęcia 
wartość godziwa zobowiązania z tytułu warunkowej zapłaty odzwierciedla szacowaną przez Grupę bieżącą wartość 
przepływów ważoną stopniem prawdopodobieństwa. Do ustalenia wartości godziwej Zarząd Spółki Dominującej 
przyjął prawdopodobieństwo 100%, że zakładane funkcjonalności zostaną wdrożone oraz stopę dyskonta 6 %. 
Wycena wartości godziwej zobowiązania na dzień bilansowy została opisana w nocie 10. Na dzień 30 czerwca 
2021 roku nie nastąpiła zmiana parametrów przyjętych w oszacowaniach Grupy, a wzrost zobowiązania z tytułu 
warunkowej zapłaty do poziomu 486 tys. PLN związany jest z efektem rozwijania dyskonta.  

W odniesieniu do opcji zakupu i sprzedaży udziałów przyjęto, że instrument stanowi kontrakt terminowy na zakup 
udziałów z odroczonym terminem płatności (patrz wyjaśnienie w Nocie 2 Subiektywne oceny Zarządu i niepewność 
szacunków). Oszacowano, że wartość godziwa  zapłaty wynikającej z tego kontraktu na dzień przejęcia wynosi 
2.136 tys. PLN. Ujęta na dzień przejęcia wartość godziwa zobowiązania z tytułu warunkowej zapłaty odzwierciedla 
szacowaną przez Grupę bieżącą wartość przepływów ważoną stopniem prawdopodobieństwa. Do ustalenia 
wartości godziwej Zarząd Spółki Dominującej przyjął prawdopodobieństwo 100%, że opcja zostanie zrealizowana 
a najbardziej prawdopodobny termin realizacji to druga rocznica przejęcia spółki Web-Com, natomiast stopę 
dyskonta ustalono na poziomie 6 %. Wycena wartości godziwej zobowiązania na dzień bilansowy została opisana 
w nocie 10. Na dzień 30 czerwca 2021 roku nie nastąpiła zmiana parametrów przyjętych w oszacowaniach Grupy, 
a zobowiązanie z tytułu zapłaty za realizację opcji wzrosło do poziomu 2.157 tys. PLN związany jest z efektem 
rozwijania dyskonta 

Do dnia sporządzenia niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie 
ukończono procesu wyceny wartości godziwej przejętych aktywów oraz zobowiązań. Wartości te zostaną ustalone 
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ostatecznie w ciągu 12 miesięcy od daty przejęcia. Ujęte w skróconym śródrocznym skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym wartości prowizoryczne zidentyfikowanych aktywów oraz zobowiązań przejętej spółki 
przedstawiają się następująco:  

 
Wartość godziwa na 

dzień przejęcia 

Aktywa  tys. PLN 

Wartości niematerialne 2 955  

Rzeczowe aktywa trwałe 60  

Aktywa z tytułu podatku odroczonego  6  

Należności i pożyczki 29  

Pozostałe aktywa -  

Środki pieniężne 2 008  

Aktywa razem 5 058   

Zobowiązania   

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego  550  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  109 

Pozostałe zobowiązania 65 

Zobowiązania razem    

Wartość godziwa aktywów netto 4.334   

Wartość firmy (+) / Zysk (-)  2.150 

Zapłata za przejętą jednostkę: 6.484   

Podmioty niekontrolujące:   

Udziały niedające kontroli 867  

Przejmujący:   

Środki pieniężne 1.000  

Środki pieniężne wniesione w zamian za nowe udziały 2.000  

Zapłata warunkowa 481  

Zobowiązanie z tytułu kontraktu terminowego na zakup udziałów 2.136  

  
Koszty powiązane z przejęciem 
obciążające wynik przejmującego*   

*Koszty powiązane z przejęciem nie stanowią zapłaty za kontrolę i zostały przez Grupę ujęte jako koszt w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku 
w pozycji „Usługi obce”. 

 
Zidentyfikowane aktywa niematerialne  
Grupa zidentyfikowała aktywa niematerialne na dzień przejęcia, które dotychczas nie były ujęte w jednostkowym 
sprawozdaniu finansowym Web-Com a obejmujące: oprogramowanie ERPBox i web B2B dla Enova, domeny  
i znak handlowy. Oprogramowanie ERPBox i web B2B dla Enova zostały wycenione do wartości godziwej przy 
wykorzystaniu metody odtworzeniowej, z uwzględnieniem takich czynników jak: zastosowane technologie, 
funkcjonalności oprogramowania, niezbędne nakłady pracy i koszty zatrudnienia specjalistów niezbędnych do 
opracowania oprogramowania. Łączna wartość wyżej wymienionego oprogramowania na dzień przejęcia wynosiła 
3.028 tys. PLN. Domeny internetowe o wartości 22 tys. PLN zostały wycenione na podstawie uśrednionych wartości 
uzyskanych za pomocą narzędzi analizujących statystyki domen. Grupa nie ujęła znaku handlowego jako  
odrębnego aktywa ze względu na jego nieistotną wartość.  
 
Zapłata przekazana przez przejmującego 
Przekazana zapłata obejmuje cenę zakupu udziałów od dotychczasowych udziałowców, która do dnia 
30.06.2021roku została opłacona gotówką w kwocie 1.000 tys. PLN. Wydatki netto na nabycie jednostki zależnej 
ujęte w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych wynoszą zatem: 
 

 
od 01.01 do 

30.06.2021 r. 

Zapłata przekazana w środkach pieniężnych (-) (1.000) 

Środki pieniężne przejęte wraz z jednostką zależną 8 

Wydatki netto (992) 

 
Udziały niedające kontroli 
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Ujęta na datę przejęcia wartość udziałów niedających kontroli w Web-Com w kwocie 866 tys. PLN została określona 
jako przypadający na niekontrolujących udział w wartości godziwej aktywów netto przejmowanej jednostki. 
Szczegółowe informacje o zmianach udziałów niedających kontroli zostały przedstawione poniżej:  
 

 
od 01.01 do 

30.06.2021 r. 

Udziały niedające kontroli na dzień przejęcia (28.04.2021) 867 

Zyski / straty udziałów niedających kontroli (+/-) (26) 

Udziały niedające kontroli na dzień 30.06.2021 841 

 

Wartość firmy 
Wartość firmy powstała w wyniku przejęcia Web-Com wynika z prognozowanych synergii wynikających 
 z połączenia działalności tej spółki ze Spółką dominującą, komplementarności rozwiązania rozwijanego przez 
Web-Com czyli platformy ERP Box oraz platformy Shoper oraz przedstawia wartość aktywów, których nie można 
było ująć odrębnie zgodnie z wymogami MSR 38 (pracownicy i ich wiedza). Wartość firmy została alokowana do 
ośrodków generujących przepływy pieniężne i jest przypisana do segmentu operacyjnego Rozwiązania. Wartość 
firmy wynikająca z rozliczenia połączeń jednostek nie ma wpływu na ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem 
dochodowym.   
 
Przychody i wyniki przejętych jednostek 
Strata netto Web-Com ujęta po dacie przejęcia w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu z 
wyniku Grupy za 6 miesięcy 2021 r. wyniosła 92 tys. PLN. Gdyby przejęcie spółki miało miejsce na 01.01.2021 roku 
wynik finansowy Grupy były niższy o kwotę 68 tys. PLN, natomiast przychody ze sprzedaży byłyby wyższe  
o 94 tys. PLN, w stosunku do przychodów ze sprzedaży zaprezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu  
z wyniku. 
 
Uzyskanie warunkowego wynagrodzenia ze sprzedaży spółki zależnej  

W związku ze sprzedażą 11.000 udziałów (55% w kapitale zakładowym) w InSales Rus O.O.O. z dnia 
16 kwietnia 2019 roku, w dniach 18 i 23 czerwca 2021 roku Spółka uzyskała warunkową zapłatę w kwocie 
10.172,5  tys. PLN, której nie uwzględniono wcześniej w szacowaniu wyniku na transakcji sprzedaży. W związku 
z powyższym Grupa ujęła dodatkowy jednorazowy zysk na sprzedaży jednostek zależnych  w wysokości 
10.172,5   tys. PLN. Jednocześnie w bieżącym okresie Grupa otrzymała spłatę podstawowej części należności za 
udziały, która zgodnie z umową była rozłożona na raty w okresie od 1 maja 2019 roku do 1 sierpnia 2022 roku. 
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7. Wartości niematerialne 

Wartości niematerialne użytkowane przez Grupę obejmują znaki towarowe, oprogramowanie komputerowe, wytworzone we własnym zakresie prace rozwojowe oraz pozostałe 
wartości niematerialne. Wartości niematerialne, które nie zostały do dnia bilansowego oddane do użytkowania prezentowane są w pozycji „Wartości niematerialne w trakcie 
wytwarzania”.  
 

  Znaki towarowe Oprogramowanie 
komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 

Pozostałe 
wartości 

niematerialne 

Wartości 
niematerialne w 

trakcie 
wytwarzania 

Razem 

Stan na 30.06.2021             
Wartość bilansowa brutto 500 000 19 428 805 694 574 127 660 2 791 840 23 542 879 

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące (500 000) (6 479 970) (63 766) (50 968) - (7 094 704) 

Wartość bilansowa netto - 12 948 835 630 808 76 692 2 791 840 16 448 175 

Stan na 31.12.2020             
Wartość bilansowa brutto 500 000  17 401 748  307 345  38 202  1 619 890  19 867 185  

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące (479 167) (6 373 918) (26 577) (38 202) -   (6 917 864) 

Wartość bilansowa netto 20 833  11 027 830  280 768  -   1 619 890  12 949 321  
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Znaki 

towarowe 
Oprogramowanie 

komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 

Pozostałe 
wartości 

niematerialne 

Wartości niem. 
w trakcie 

wytwarzania 
Razem 

 za okres od 01.01 do 30.06.2021 roku             
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2021 roku 20 833 11 027 831 280 768 56 573 1 619 890 13 005 895 

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych - 2 876 000 - 22 000 - 2 898 000 

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie) - - - - 1 559 180 1 559 180 

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) - - - - - - 

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp. - - 387 230 - (387 230) - 

Amortyzacja (-) (20 833) (954 996) (37 190) (1 881) - (1 013 752) 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) - - - - - (1 148) 

Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2021 roku - 12 948 835 630 808 76 692 2 791 840 16 448 175 

 za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku             
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2020 roku 70 833  12 286 456  -   -   -   12 357 289  

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych       

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) -   470 000  307 345  -   1 619 890  2 397 235  

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) -   -   -   -   -   -   

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.       

Amortyzacja (-) (50 000) (1 728 626) (26 577) -   -   (1 805 203) 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) -   -   -   -   -   -   

Wartość bilansowa netto  na dzień 31.12.2020 roku 20 833  11 027 831  280 768  -   1 619 890  12 949 321  
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Najistotniejszym składnikiem wartości niematerialnych jest oprogramowanie Shoper, który jest głównym aktywem 
Grupy, za pomocą którego świadczy usługi udostępniania funkcjonalności sklepu internetowego. Wartość 
bilansowa tego oprogramowania na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiła 8 787 tys. PLN. Pozostały okres 
amortyzacji tego składnika wynosi około 7 lat. Oprogramowanie Shoper zostało wniesione jako aport do Spółki 
Dominującej przy jej utworzeniu w dniu 27 lipca 2011 roku. Na dzień przejścia na MSSF zostało wycenione do 
wartości godziwej.  

Innym składnikiem wartości niematerialnych o istotnej wartości jest system Favato, służący do fakturowania  
i ewidencji magazynowej, który w ramach usług świadczonych przez Grupę jest udostępniany jej klientom. 
Oprogramowanie Favato jest sukcesywnie rozwijane np. o moduł JPK.  

Oprogramowanie Shoper jest przyporządkowane są do segmentu Abonamenty, natomiast oprogramowanie Favato 
do segmentu Rozwiązań dla użytkowników platformy.  

W związku z przejęciem spółki Web-Com zostało zidentyfikowane i wycenione do wartości godziwej (ustalonej na 
dzień przejęcia) oprogramowanie ERP Box oraz platforma Web B2B dla Enova. Wartość bilansowa (po 
uwzględnieniu wyceny do wartości godziwej i amortyzacji) przejętego oprogramowania na dzień 30 czerwca 2021 
roku wynosiła 2.883 tys. PLN. Oprogramowanie amortyzowane jest w okresie 10 lat.  

Do 2019 roku koszty pracy (wynagrodzeń) ponoszone na rozwój własnego oprogramowania Grupa ujmowała 
bezpośrednio w kosztach ze względu na brak możliwości wiarygodnej wyceny (brak odpowiedniego systemu 
ewidencji). Od 2020 roku po wdrożeniu systemu ewidencji Grupa ujmuje wewnętrzne nakłady ponoszone  
w związku z rozwojem oprogramowania w pozycji „wartości niematerialne w trakcie wytwarzania”  
a po ich przyjęciu do użytkowania, w pozycji „koszty zakończonych prac rozwojowych”. Prace te obejmują  
m.in. integrację oprogramowania Shoper z zewnętrznymi systemami i aplikacjami, budowę aplikacji 
komplementarnych, dodatkowe funkcjonalności i usprawnienia dotyczące Shoper.  

Oprogramowanie, zakupione od stron trzecich lub którego wytworzenie zostało zlecone podmiotom trzecim zostało 
zaprezentowane w pozycji „Oprogramowanie komputerowe”. Aplikacje, które są suplementarne do funkcjonalności 
Shopera (np. aplikacje mobilne, integracje z innymi systemami i aplikacjami) są ujmowane jako oddzielne aktywa 
niematerialne, z odrębnie ustalanym okresem użytkowania.  

W 2020 roku Grupa zawarła umowę, na mocy której zobowiązała się nabyć usługi polegające na przygotowaniu 
dokumentacji do ubiegania się w przyszłości o status  Krajowej Instytucji Płatniczej. Umowna kwota zobowiązania 
wynosi na dzień 30 czerwca 2021 roku i 31 grudnia 2020 roku  91 tys. PLN. Kwota zostanie ujęta w zobowiązaniach 
w momencie otrzymania usługi.  

 



Nazwa spółki: Grupa Kapitałowa Shoper (dawniej Dreamcommerce S.A.) 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2021-30.06.2021 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

 23 / 62 

8. Rzeczowe aktywa trwałe 

  
Budynki i   
budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Rzeczowe aktywa 
trwałe w trakcie 

wytwarzania 
Razem 

Stan na 30.06.2021             
Wartość bilansowa brutto 757 900  3 407 117  80 000  195 377  115 925  4 556 319  

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące (290 313) (2 237 994) (22 667) (159 838) -   (2 710 812) 

Wartość bilansowa netto 467 587  1 169 123  57 333  35 539  115 925  1 845 507  

Stan na 31.12.2020             
Wartość bilansowa brutto 4 483 700  3 103 513  -   195 377  78 651  7 861 241  

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące (790 020) (1 657 934) -   (152 360) -   (2 600 314) 

Wartość bilansowa netto 3 693 680  1 445 579  -   43 017  78 651  5 260 927  

 

W wartości  rzeczowych aktywów trwałych zaprezentowano również aktywa z tytułu prawa do użytkowania bazowych składników aktywów, które byłyby prezentowane jako 
rzeczowe aktywa trwałe. Aktualizacja wartości aktywa z tytułu prawa do użytkowania o zmianę wartości zobowiązania dotyczy sytuacji modyfikacji umów leasingowych, 
w szczególności zmiany zakresu tych umów w okresie ich trwania oraz indeksacji opłat leasingowych w okresie trwania umowy

 
Budynki i   
budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Rzeczowe aktywa 
trwałe w trakcie 

wytwarzania 
Razem 

 za okres od 01.01 do 30.06.2021 roku             
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2021 roku 3 693 679  1 445 579  60 000  43 018  78 651  5 320 927  

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie) -   296 528  -   -   37 274  333 802  

Zwiększenia (nowe umowy leasingowe i modyfikacje) - -   -   -   -   224 313  

Zakończenie umowy leasingu (-) (3 075 564) -   -   -   -   (3 075 564) 

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.) -   45 462  -   -   -   45 462  

Aktualizacja wartości zobowiązania z tytułu leasingu (+/-) 134 874  -   -   -   -   (89 440) 

Amortyzacja (-) (285 401) (618 446) (2 667) (7 479) -   (913 993) 

Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2021 roku 467 587  1 169 123  57 333  35 539  115 925  1 845 507  
 za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku       
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2020 roku 4 135 831 1 183 957 111 367 67 639 - 5 498 794 

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie) - 509 649 - 16 331 78 651 604 631 

Zwiększenia (nowe umowy leasingowe i modyfikacje) - 622 596 - - - 622 596 

Sprzedaż spółki zależnej (-) - (5 310)  (4 735)  (10 045) 

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)  (22 709) (81 887) - - (104 596) 

Aktualizacja wartości zobowiązania z tytułu leasingu (+/-) - 22 619 - - - 22 619 

Amortyzacja (-) (442 151) (865 223) (29 480) (36 218) - (1 373 072) 

Wartość bilansowa netto  na dzień 31.12.2020 roku 3 693 680 1 445 579 - 43 017 78 651 5 260 927 
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9. Leasing 

Grupa jako leasingobiorca 

W wartości rzeczowych aktywów trwałych uwzględniono aktywa z tytułu prawa do użytkowania o następującej 
wartości bilansowej, które dotyczą następujących klas aktywów bazowych i które podlegały następującym odpisom 
amortyzacyjnym: 

 

Klasa aktywów bazowych 

Wartość bilansowa prawa do 
użytkowania 

Amortyzacja prawa do użytkowania 

30.06.2021 31.12.2020 
Za okres od 01.01 

do 30.06.2021 
Za okres od 01.01 

do 30.06.2020 
Budynki i budowle 56 812  3 172 011  174 507  186 589  
Maszyny i urządzenia 642 003  945 123  312 623  237 306  
Środki transportu 80 000  -   2 667  - 
Pozostałe środki trwałe -   -   -   - 

Razem 778 815  4 117 134  489 797  423 895 
 
Leasing lokalu biurowego 

W dniu 27 maja 2021 roku Grupa wypowiedziała umowę najmu lokalu biurowego (siedziba główna Spółki 
Dominującej), w odniesieniu do której było rozpoznane aktywo z tytułu prawa do użytkowania o wartości bilansowej 
3.712 tys. PLN na 31 grudnia 2020 roku. W związku z wypowiedzeniem Grupa ujęła zmniejszenie wartości 
zobowiązania z tytułu leasingu o kwotę 3.165 tys. PLN i o taką samą kwotę zmniejszono aktywo z tytułu prawa do 
użytkowania. Pozostała kwota aktywa zostanie rozliczona do dnia 30 listopada 2021 roku., tj. do zakończenia 
okresu wypowiedzenia. W związku z wypowiedzeniem Grupa nie ponosi żadnych istotnych kar wobec 
wynajmującego.  

Jednocześnie Grupa przyspieszyła amortyzację skapitalizowanych nakładów na wyposażenie biura, dostosowując 
okres ich użytkowania do okresu skróconej umowy najmu. Powyższa zmiana zwiększyła wartość miesięcznych 
odpisów amortyzacyjnych o 76 tys. PLN.  

Leasing serwerów 

Grupa jest użytkownikiem 55 serwerów, które wynajmuje od dwóch podmiotów (centrów danych) na podstawie 
podpisanych umów najmu. Umowy podpisywane są czas określony od 24 do 60 miesięcy, po którym to okresie 
mogą przejść na czas nieokreślony. W przypadku zmiany zakresu umowy (np. zwiększenie ilości sprzętu, 
ulepszenie parametrów) ulega zmianie opłata leasingowa, co przez Grupę ujmowane jest jako modyfikacją 
wpływająca na wartość aktywa z tytułu prawa do użytkowania oraz wartość zobowiązania z tytułu leasingu. Niektóre 
z umów podpisywane są na czas nieokreślony, z krótkim terminem wypowiedzenia (2-6 miesięcy). W odniesieniu 
do takich umów Grupa stosuje uproszczenie polegające na liniowym ujęciu opłaty z tytułu leasingu w kosztach 
usług obcych w okresie umowy (zwolnienie dla umów krótkoterminowych zgodne z MSSF 16).   

Pozostałe umowy leasingu 

Pozostałe umowy leasingu obejmują umowę leasingu macierzy dyskowej oraz samochodu osobowego, które 
zakończyły się odpowiednio w pierwszym i trzecim kwartale 2020 roku.  

Pozostające do spłaty przyszłe minimalne opłaty leasingowe według stanu na dzień bilansowy wynoszą: 

  
Opłaty z tytułu umów leasingu płatne w okresie: 

do 1 roku od 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat razem 

Stan na 30.06.2021         

Opłaty leasingowe 684 550  225 477  -   910 027  

Koszty finansowe (-) (16 289) (3 549) -   (19 838) 

Wartość bieżąca  668 261  221 928  -   890 189  

 
 

  
Opłaty z tytułu umów leasingu płatne w okresie: 

do 1 roku od 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat razem 

Stan na 31.12.2020         

Opłaty leasingowe 1 051 888  2 316 732  1 671 138  5 039 758  

Koszty finansowe (-) (169 580) (445 351) (133 969) (748 900) 

Wartość bieżąca  882 308  1 871 381  1 537 169  4 290 858  
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Na dzień 30 czerwca 2021 roku Grupa dokonała oceny przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości 
składników aktywów z tytułu prawa do użytkowania. W ocenie Zarządu brak jest takich przesłanek, w związku  
z powyższym odstąpiono od testów na utratę wartości składników aktywów z tytułu prawa do użytkowania. 
 

10. Wartość godziwa instrumentów finansowych  

MSR 34 wymaga zamieszczenia w śródrocznym sprawozdaniu finansowym wybranych ujawnień z MSSF 7 
Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji oraz MSSF 13 Ustalanie wartości godziwej. Ujawnienia te dotyczą 
wartości godziwej instrumentów finansowych wg ich klas oraz wg poziomów wartości godziwej. 

Wartość godziwa wg klas aktywów i zobowiązań finansowych 

Porównanie wartości bilansowej aktywów oraz zobowiązań finansowych z ich wartością godziwą przedstawia się 
następująco (zestawienie obejmuje wszystkie aktywa i zobowiązania finansowe, bez względu na to czy  
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym są one ujmowane w zamortyzowanym koszcie czy w wartości 
godziwej): 

 

Klasa instrumentu finansowego Nota 

30.06.2021 31.12.2020 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Aktywa:          

Pożyczki  - -  - -  

Należności długoterminowe  - - 623 044  623 044  

Należności z tytułu dostaw i usług  10 1 670 321 1 670 321 2 406 535  2 406 535  
Pozostałe należności krótkoterminowe  838 281 838 281 731 032 731 032 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 27 005 655  27 005 655  20 968 549  20 968 549  

Zobowiązania:        

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług   4 229 872 4 229 872  2 596 477  2 596 477  

Zapłata warunkowa za udziały  2 642 479 2 642 479 - - 

 
Sposób ustalenia wartości godziwej instrumentów finansowych dla celów sporządzenia powyższej tabeli został 
zaprezentowany w historycznych informacjach finansowych Spółki Dominującej za lata 2018 -2020.  
 

Poziomy wartości godziwej instrumentów finansowych 

Wartość godziwa definiowana jest jako cena, którą otrzymano by za sprzedaż składnika aktywów lub zapłacono by 
za przeniesienie zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach między uczestnikami rynku 
na dzień wyceny. 

Grupa ustala wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych w taki sposób, aby uwzględnić 
czynniki pochodzące z rynku. Wyceny do wartości godziwej zostały podzielone na trzy grupy w zależności  
od pochodzenia danych wejściowych do wyceny: 

 poziom 1 – dane wejściowe na poziomie 1 są cenami notowanymi (nieskorygowanymi) na aktywnych 
rynkach za identyczne aktywa lub zobowiązania, do których jednostka ma dostęp w dniu wyceny, 

 poziom 2 – dane wejściowe na poziomie 2 to dane wejściowe inne niż ceny notowane uwzględnione  
na poziomie 1, które są obserwowalne w przypadku danego składnika aktywów lub zobowiązania, albo 
pośrednio, albo bezpośrednio,  

 poziom 3 – dane wejściowe na poziomie 3 to nieobserwowalne dane wejściowe dotyczące danego 
składnika aktywów lub zobowiązania. 

Wycenę aktywów finansowych i zobowiązań finansowych (w tym na poziomie 3) przeprowadza zespół ds. finansów, 
a w przypadkach, które wymagają specjalistycznej wiedzy, podmiot zewnętrzny. Technika wyceny jest dobierana 
do indywidualnych cech wycenianego instrumentu.  

Grupa nie dokonywała wyceny wartości godziwej należności oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług – ich wartość 
bilansowa uznawana jest przez Spółkę za rozsądne przybliżenie wartości godziwej. W stosunku do pozostałych 
należności (z tytułu sprzedaży udziałów) oszacowano wartość godziwą na podstawie oczekiwanych wpływów 
pieniężnych z należności, uwzględniając ich terminy płatności i szacowaną przez Grupę stopę procentową 
odzwierciedlającą stopień ryzyka kredytowego związanego z tą należnością. 

W odniesieniu do pozostałych zobowiązań dotyczących warunkowej zapłaty za udziały oraz zapłaty z tytułu 
terminowego kontraktu na zakup udziałów (opcje sprzedaży i zakupu udziałów) wartość godziwą ustalono na 
podstawie oszacowanego przez Zarząd prawdopodobieństwa wypływu środków pieniężnych ze Spółki oraz 
wartości pieniądza w czasie. W odniesieniu do wartości pieniądza w czasie ustalono stopę dyskonta na poziomie 
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6%, odpowiadającą krańcowej stopie odsetkowej dotyczącej zobowiązań finansowych Spółki. Ocenę Zarządu  
w odniesieniu do prawdopodobieństwa wypływu środków pieniężnych opisano w Nocie 2.3 „Niepewność 
szacunków”.   

11. Odpisy aktualizujące wartość aktywów 

Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, dla należności z tytułu dostaw i usług Grupa stosuje uproszczone 
podejście zakładające kalkulację odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych dla całego okresu życia 
instrumentu. 

Zmiany odpisów aktualizujących wartość należności w okresie objętym sprawozdaniem finansowym prezentują 
poniższe tabele: 

Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług: 

  
od 01.01 do 
30.06.2021 

od 01.01 do 
31.12.2020 

Stan na początek okresu 135 262 73 155 

Odpisy ujęte jako koszt w okresie 66 755 62 107 

Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie (-) - - 

Odpisy wykorzystane (-) - - 

Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia) - - 

Stan na koniec okresu 202 017 135 262 

 

Odpisy aktualizujące wartość pozostałych pozycji należności finansowych (tj. poza należnościami z tytułu dostaw  
i usług) długoterminowych i krótkoterminowych łącznie: 

  
od 01.01 do 
30.06.2021 

od 01.01 do 
31.12.2020 

Stan na początek okresu 23 673  14 658 

Odpisy ujęte jako koszt w okresie - 9 015 

- 12-miesięczne oczekiwane straty - 9 015 

- znaczący wzrost ryzyka kredytowego, ale brak utraty wartości - - 

- aktywa dotknięte utratą wartości - - 

Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie (-) (11 780) - 

- 12-miesięczne oczekiwane straty (11 780) - 

- znaczący wzrost ryzyka kredytowego, ale brak utraty wartości - - 

- aktywa dotknięte utratą wartości - - 

Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia) 8 107 - 

Stan na koniec okresu 20 000 23 673 

 

W ramach należności z tytułu dostaw i usług, stanowiących najbardziej istotną klasę aktywów narażonych na ryzyko 
kredytowe, Grupa ma dwóch kontrahentów których należności stanowią znaczącą pozycję w należnościach (jeden 
z tych kontrahentów osiąga około 27% należności, drugi około 3%). W związku z tym jest narażona na ryzyko 
kredytowe w związku z pojedynczym znaczącym kontrahentem. W odniesieniu do tych kontrahentów Grupa 
dokonuje indywidualnej oceny ryzyka kredytowego opartej na dostępnych publicznie danych finansowych  
i informacjach o sytuacji finansowej wierzyciela. Indywidualna ocena dokonywana jest również w stosunku  
do pozostałych indywidualnie istotnych sald należności.  
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W odniesieniu do pozostałych, indywidualnie nieistotnych sald należności szacunki odpisów są dokonywane na 
zasadzie zbiorowej, a należności zostały pogrupowane według okresu przeterminowania. Szacunek odpisu jest 
oparty przede wszystkim o historycznie kształtujące się przeterminowania i powiązanie zalegania z faktyczną 
spłacalnością z ostatnich 3-5 lat. Ponadto w szacunku odpisów Grupa uwzględnia informacje dotyczące przyszłości 
obejmujące: prognozy PKB na kolejny rok oraz sytuację branży. Wartości brutto poszczególnych grup oraz 
wysokość odpisów kształtowały się na 30 czerwca 2021 roku i porównawczy dzień bilansowy następująco: 

  
 Należności z tytułu dostaw i usług 

Razem 
Bieżące 

 przeterminowanie 
dane w tys. PLN 0 – 90 

dni 
91 – 180 

dni 
181 – 270 

dni 
271 – 365 

dni 
powyżej 
365 dni 

Stan na 30.06.2021        

        

Wskaźnik odpisu 0,90% 5,60% 45,34% 71,76% 84,27% 100,00%   

Wartość brutto 2 246, 8 182,0  66,0  35,7  11,2  106,7  2 648,3 
Odpis aktualizujący 20,2  10,2  30,0  25,6  9,4  106,7  202,0  

Stan na 31.12.2020        

        

Wskaźnik odpisu  0,86% 5,44% 38,63% 69,33% 84,60% 100,0%  

Wartość brutto 2.206,3 208,1 18,4 27,1 17,9 63,9 2.541,8 

Odpis aktualizujący 18,9 11,3 7,1 18,8 15,1 63,9 135,3 

 

Na zmiany w odpisie aktualizującym w ciągu okresu wpłynęły przede wszystkim ogólny niewielki wzrost należności 
z tytułu dostaw i usług związany ze zwiększeniem obrotów Grupy, a także niewielki (kwotowo) wzrost należności 
przeterminowanych powyżej 365 dni.  
 

12. Aktywa oraz rezerwa na podatek odroczony  

Aktywa oraz rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w następujący sposób wpływają  
na sprawozdanie finansowe: 
 

  Nota 30.06.2021 31.12.2020 

Saldo na początek okresu:       

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   1 015 163   1 015 310   

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   (2 509 862) (2 784 699)  

Podatek odroczony netto na początek okresu   (1 494 699) (1 769 389) 

Zmiana stanu w okresie wpływająca na:       

Wynik (+/-)  181 359 274 690  

Rozliczenie nabycia jednostki zależnej  (544 095) - 

Pozostałe całkowite dochody (+/-)  -   -   

Podatek odroczony netto na koniec okresu, w tym:   (1 857 435) (1 494 699) 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   423 689  1 015 164   

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   2 281 124  (2 509 863)  
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Aktywa na podatek odroczony: 
 

Tytuły różnic przejściowych 
Saldo na 
początek 
okresu 

 Zmiana stanu: 
Saldo na 

koniec okresu wynik 
zakończenie 

umowy 
leasingu 

rozliczenie 
połączenia 

Stan na 30.06.2021          
Aktywa:          

Należności z tytułu dostaw i usług  18 033 13 314 - -   31 347 

Inne aktywa (24 522) 24 522 - -   -  

Zobowiązania:         
Zobowiązania z tytułu leasingu oraz rezerwy 
na świadczenia pracownicze 1 021 652 (86 164) (558 732)  - 376 756 

Nierozliczone straty podatkowe  9 063 - 6 524 15 587 

Razem 1 015 163  (39 265) (558 732) 6 524  423 690 

Stan na 31.12.2020          

Aktywa:          

Należności z tytułu dostaw i usług  13 899 4 134 - -   18 033 

Inne aktywa  58 035 (82 557) - -   (24 522) 

Zobowiązania:        
Zobowiązania z tytułu leasingu oraz rezerwy na 
świadczenia pracownicze  943 376 78 277 - -   1 021 653 

Razem 1 015 310 (146) - -   1 015 164  

 
Rezerwa na podatek odroczony: 
 

Tytuły różnic przejściowych 
Saldo na 
początek 
okresu 

 Zmiana stanu: 
Saldo na 

koniec okresu wynik 
zakończenie 

umowy 
leasingu 

rozliczenie 
połączenia 

Stan na 30.06.2021          
Aktywa:          

Wartości niematerialne  1 734 034  (121 825) - 550 619  2 162 867  

Rzeczowe aktywa trwałe 775 789  (98 800) (558 732)  118 257  

Razem 2 509 862  (220 625) (558 732) 550 619 2 281 124 

Stan na 31.12.2020          

Aktywa:          

Wartości niematerialne  1 948 698 (214 624) - -   1 734 074  

Rzeczowe aktywa trwałe  836 001 (60 212) - -   775 789  

Razem 2 784 699 (274 836) - -   2 509 863  

 
Utworzona rezerwa na podatek dotyczy głównie różnicy w wartości bilansowej i podatkowej oprogramowania 
Shoper powstałej w związku z wyceną wartości do wartości godziwej w związku z przejściem na MSSF i ustaleniem 
wartości oprogramowania w wysokości wartości godziwej jako zakładanego kosztu. Na dzień przejścia na MSSF 
rezerwa została odniesiona na pozycję Pozostałych kapitałów, podobnie jak wycena do wartości godziwej. 

 

13. Kapitał własny 

Kapitał podstawowy 

Na dzień 30 czerwca 2021 roku kapitał podstawowy Grupy wynosił 2 851,5 tys. PLN.  

Dnia 18 lutego 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie zmiany 
wartości nominalnej akcji Spółki, czyli dokonaniu splitu akcji w stosunku 1/10. Oznacza to, że kapitał zakładowy 
Spółki Dominującej będzie składał się z: 

 9 277 950 sztuk akcji serii A o wartości nominalnej 0,1 PLN 
 9 277 950 sztuk akcji serii B o wartości nominalnej 0,1 PLN 
 9 559 100 sztuk akcji serii C o wartości nominalnej 0,1 PLN 
 400 000 sztuk akcji serii D o wartości nominalnej 0,1 PLN 
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Łącznie kapitał zakładowy składa się z 28 115 000 sztuk akcji zwykłych (serii A,B,C) oraz 400 000 akcji niemych 
uprzywilejowanych w zakresie wypłaty dywidendy (serii D). 
Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone.  

Akcje serii D 

W dniu 10 maja 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego o 40 000 zł w drodze emisji akcji imiennych serii D o wartości nominalnej  
1 PLN w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje zostały 
objęte przez następujące osoby i podmioty, występujące w roli dotychczasowych właścicieli Spółki Dominującej: 
Krzysztof Krawczyk, Rafał Krawczyk, Modhaus Sp. z o.o., KFF B.V. w równych częściach, po 10 000 dla każdej ze 
stron.  

Akcje serii D są akcjami imiennymi, wyłączonymi z prawa głosu, z których wyłączone będzie prawo poboru  
w stosunku do akcji Spółki kolejnych emisji. Akcje serii D są uprzywilejowane w zakresie dywidendy i uprawniają 
do dywidendy 5 000 razy przewyższającej dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym  
z akcji nieuprzywilejowanych. Uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok 2019.  

Dnia 18 lutego 2021 roku wartość akcji serii D została obniżona do 0,1 PLN / akcję i tym samym dokonano splitu 
akcji. Od tego dnia w kapitale występuje 400 000 sztuk akcji serii D. 

Dnia 15 kwietnia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy zmieniło zasady wypłaty dywidendy 
dla akcji serii D w taki sposób, że określono maksymalną wartość dywidendy, która będzie przypadać na akcje serii 
D w wysokości 32.650 tys. PLN. Z chwila wypłacenia takiej wartości dywidendy akcje serii D ulegają umorzeniu. 

Płatności oparte o akcje  

W dniu 15 kwietnia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia programu motywacyjnego dla (1) członków Zarządu, kluczowych pracowników, współpracowników 
Spółki lub podmiotów zależnych („Program dla kadry kierowniczej”) oraz (2) pracowników i współpracowników 
Spółki lub podmiotów zależnych („Program dla pracowników”). Oba programy będą realizowane w oparciu są na 
emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki (nowej emisji) za cenę emisyjną  
w wysokości 0,1 PLN.   

W przypadku Programu dla kadry kierowniczej zostanie wyemitowane nieodpłatnie 2.016.523 warrantów serii A, 
uprawniających do objęcia akcji serii F. Warunki Programu obejmują m.in. osiągnięcie statusu spółki publicznej,  
a także celów biznesowych związanych ze wzrostem wartości Spółki (osiągnięcie określonej ceny rynkowej  
po 4 latach od wejścia na GPW).  

W przypadku Programu dla pracowników zostanie wyemitowane nieodpłatnie 38.452 warrantów serii B, 
uprawniających do objęcia akcji serii F. Warunki Programu dla pracowników obejmują m.in. wymóg świadczenia 
nieprzerwanej pracy do drugiej rocznicy wejścia Spółki Dominującej na GPW. 

Do dnia bilansowego szczegółowe warunki programów nie zostały zakomunikowane uprawnionym osobom, ani nie 
zostały podpisane żadne umowy z indywidualnymi uprawnionymi, w związku z czym Grupa nie ujęła skutków 
finansowych żadnego z tych programów w niniejszym skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym.  

Kapitał podstawowy według stanu na dzień bilansowy: 
  30.06.2021 31.12.2020 

Liczba akcji 28 515 000  2 851 500  

Wartość nominalna akcji (PLN) 1,0 1,0  

Kapitał podstawowy 28 515 000   2 851 500   

 
Akcje wyemitowane w prezentowanych okresach sprawozdawczych na 1 stycznia 2020 roku, 30 czerwca 2020 
roku, 31 grudnia 2020 roku i 30 czerwca 2021 roku: 
 

 Wartość nominalna 
serii / emisji 

Liczba akcji Cena emisyjna 
(PLN) 

Kapitał podstawowy na dzień bilansowy  2 851 500 28 515 000 X 

Akcje serii A 927 795 9 277 950 0,1 

Akcje serii B 927 795 9 277 950 0,1 

Akcje serii C 955 910 9 559 100 0,1 

Akcje serii D  40 000  400 000 0,1 
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14. Podatek dochodowy 

 

  Nota 
od 01.01 do 
30.06.2021 

od 01.01 do 
30.06.2020 

Podatek bieżący:     
Rozliczenie podatku za okres sprawozdawczy   4 065 378 1 638 385  

Korekty obciążenia podatkowego za poprzednie okresy   -   -   

Podatek bieżący   4 065 378 1 638 385  

Podatek odroczony:     

Powstanie i odwrócenie różnic przejściowych 9 (181 359) 9 139  

Rozliczenie niewykorzystanych strat podatkowych  -   -   

Podatek odroczony  (181 359) 9 139  

Podatek dochodowy razem  3 884 019  1 647 524  

 
 

15. Zysk na akcję i wypłacone dywidendy 

Zysk na akcję 

Zysk na akcję liczony jest według formuły zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki podzielony przez średnią 
ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w danym okresie. 

Zysk na akcję liczony jest osobno dla akcji zwykłych oraz dla akcji uprzywilejowanych. W przypadku akcji 
uprzywilejowanych zysk na jedną akcję został przeliczony przy pomocy formuły na podstawie której określona 
została wypłata dywidendy na te akcje, tj. przy uwzględnieniu mnożnika x 5.000.  

Przy wyliczeniu zarówno podstawowego zysku na akcję zarówno dla akcji zwykłych, jak  i uprzywilejowanych 
Spółka stosuje w liczniku kwotę całkowitego zysku (straty) netto. 

W dniu 15 kwietnia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy zmieniło zasady wypłaty 
dywidendy dla akcji serii D w taki sposób, że określono maksymalną wartość dywidendy, która będzie przypadać 
na akcje serii D w wysokości 32.650 tys. zł. Z chwila wypłacenia takiej wartości dywidendy akcje serii D ulegają 
umorzeniu. 

Kalkulację podstawowego zysku (straty) na akcję zwykłą i uprzywilejowaną przedstawiono poniżej.  

 

  od 01.01 do 
30.06.2021 

od 01.01 do 
30.06.2020 

od 01.01 do 
31.12.2020 

Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru      

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 28 115 000  2 811 500  2 811 500  

Średnia ważona liczba akcji uprzywilejowanych (seria D) 400 000  40 000  40 000  

Zysk na akcję       

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i całkowitej 16 821 187 2 363 020 12 491 846 

Podstawowy zysk na akcję zwykłą (zł) 0,008 0,03 0,06 

Podstawowy zysk na akcję uprzywilejowaną (zł) 41,47 147,00 308,00 

Kwota przyszłej (niewypłaconej) dywidendy przypisanej do akcji  
uprzywilejowanych na dzień bilansowy 

32 650 000* 35 476 348 32 956 703 

* po uwzględnieniu wpływu uchwały NWZA z 15 kwietnia 2021 r. opisanej powyżej 

Dywidendy 

Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2020 roku, Grupa  
wypłaciła dywidendę akcjonariuszom za rok 2019 w kwocie 4 428,5 tys. PLN, co w przeliczeniu wyniosło  
0,02 PLN na jedną akcję zwykłą (seria A, B i C) oraz 109,18 zł na jedną akcje uprzywilejowaną serii D.  Z podanej 
powyżej kwoty dywidendy, 4 367,1 tys. PLN przypada na akcje serii D.  

Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 lutego 2021 roku Spółka przeznaczyła do 
wypłaty dywidendę za rok 2020 w maksymalnej możliwej wysokości tj. po odliczeniu 8% obowiązkowego odpisu na 
kapitał zapasowy, w kwocie 12 631 tys. PLN. Powyższa kwota została ustalona na podstawie zysku netto ujętego  
w statutowych sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z PZR, który się różni od zysku netto ujętego 
w niniejszym sprawozdaniu finansowym.  W lutym 2021 roku wypłacono akcjonariuszom 9 427 tys. PLN, w kwietniu 



Nazwa spółki: Grupa Kapitałowa Shoper (dawniej Dreamcommerce S.A.) 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2021-30.06.2021 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

 31 / 62 

2021 roku wypłacono dalsze 3 142 tys. PLN. Pozostała kwota 61 tys. PLN została na rozrachunkach  
z akcjonariuszami.  

Przyszłe dywidendy dotyczące akcji uprzywilejowanych  

Zgodnie z warunkami emisji akcji serii D, akcjonariusze uprzywilejowani są uprawnieni do wypłaty dywidendy 
przekraczającej dywidendę dla akcji zwykłych 5.000 razy (mnożnik 5.000).  

Dnia 15 kwietnia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy zmieniło zasady wypłaty dywidendy 
dla akcji serii D w taki sposób, że określono maksymalną wartość dywidendy, która będzie przypadać na akcje serii 
D w wysokości 32.650 tys. PLN. Z chwila wypłacenia takiej wartości dywidendy akcje serii D ulegają umorzeniu. 

Wysokość przyszłej niewypłaconej dywidendy przypisanej do akcji uprzywilejowanych oszacowana  
na poszczególne dni bilansowe została przedstawiona w tabeli powyżej. Zobowiązanie do wypłaty powyższej 
dywidendy nie jest ujmowane w bilansie Grupy, gdyż powstaje w momencie podjęcia decyzji Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy o wypłacie dywidendy.  

 
16. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Podmioty powiązane ze Spółką Dominującą obejmują kluczowy personel kierowniczy, jednostki zależne wyłączone 
z obowiązku konsolidacji, akcjonariuszy Spółki Dominującej oraz pozostałe podmioty powiązane, do których Spółka 
zalicza podmioty kontrolowane przez właścicieli Spółki.  

Transakcje z kluczowym personelem kierowniczym  

Do kluczowego personelu kierowniczego Grupa zalicza członków zarządu i rady nadzorczej Spółki. Wynagrodzenie 
kluczowego personelu w okresie objętym sprawozdaniem finansowym wyniosło: 

 

  
od 01.01 do 
30.06.2021 

od 01.01 do 
30.06.2020 

Świadczenia na rzecz personelu kierowniczego     

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 922 054 154 380 

Pozostałe świadczenia (usługi doradcze) - 157 200 

Świadczenia razem 922 054 311 580  

 
Grupa nie otrzymała i nie udzieliła kluczowemu personelowi kierowniczemu żadnych pożyczek w okresie objętym 
sprawozdaniem finansowym. 

W okresie od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020 roku Spółka Dominująca dokonała zakupu od Jaromira 
Łacińskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej usług doradczych na kwotę 157,2 tys. zł. Saldo zobowiązań  
z tego tytułu wynosiło na 31 grudnia 2020 roku -  32,2 tys. PLN. W roku 2021 umowa na usługi doradcze nie 
obowiązywała i Spółka nie ponosiła już tego rodzaju kosztów. 

Transakcje z podmiotami powiązanymi 

W okresie od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 ani w porównawczym okresie roku 2020 Spółka nie realizowała 
transakcji z podmiotami powiązanymi (poza kluczowym personelem oraz poza transakcjami z Flexcommerce, które 
zostały wyeliminowane w niniejszym sprawozdaniu w związku włączeniem danych finansowych Flexcommerce  
w niniejszych sprawozdaniach finansowych po przejęciu działalności tej spółki).  

Transakcje z akcjonariuszami dotyczące obejmowania akcji i wypłaty dywidendy zostały opisane w nocie 13 i 14. 

 

17. Zdarzenia po dniu bilansowym 

Po dniu 30 czerwca 2021 roku miały miejsce następujące zdarzenia, które nie wymagały ujęcia w sprawozdaniu 
finansowym za okres 6 miesięcy 2021 roku: 

 W dniu 7 lipca 2021 roku akcje Spółki Dominującej uzyskały dopuszczenie do obrotu, a 9 lipca 2021 roku 
Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych, 

 W dniu 16 lipca 2021 roku do Zarządu Spółki został powołany pan Piotr Biczysko na stanowisko Członka 
Zarządu ds. Finansowych. 

 Dnia 5 sierpnia 2021 roku Spółka podpisała porozumienie o finalnym rozliczeniu inwestycji w rosyjską 
spółkę InSales RUS O.O.O. natomiast płatności 195 mln rubli zostały wykonane w czerwcu 2021 roku 
i zostały ujęte w wynikach I półrocza 2021. Porozumienie to zostało zawarte pomiędzy Spółką a osobami, 
które w 2019 roku odkupiły InSales od Spółki ("Pierwotni Nabywcy", tj. panem Timofeyem Gorshkovem, 
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panem Vladimirem Bedarevem oraz panem Andreeyem Stikheevem). Zgodnie z porozumieniem, płatności 
należne od Pierwotnych Nabywców mogły być zapłacone przez LLC "Digital Assets" ("Finalny Nabywca"), 
spółkę prawa rosyjskiego, która zdecydowała się nabyć InSales od Pierwotnych Nabywców. W związku 
z rozliczeniem inwestycji Pierwotni Nabywcy zobowiązali się zapłacić spółce łącznie kwotę 195 mln RUB 
(tj. 10,2 mln PLN), zaś Spółka potwierdziła że nie ma żadnych roszczeń w związku z rozliczeniem 
inwestycji z Pierwotnymi Nabywcami. Kwestię rozliczeń inwestycji kapitałowej w InSales Spółka uważa 
obecnie za zamkniętą. 

 W dniu 17 sierpnia 2021 roku Spółka Dominująca zawarła z SumUp MG Holdings MR Sarl umowę nabycia 
udziałów w spółce Shoplo sp. z o.o. Na podstawie Umowy Spółka nabyła 1,766 udziałów w Shoplo 
o wartości nominalnej 50 PLN każdy stanowiących 100% kapitału zakładowego Shoplo i uprawniających 
do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Shoplo. Cena udziałów w Shoplo wyniosła 17.490 tys. PLN 
z czego w dniu zawarcia Umowy Spółka zapłaci na rzecz sprzedającego kwotę stanowiącą 80% ceny. 
Płatność pozostałej części ceny została wstrzymana na poczet zabezpieczenia ewentualnych roszczeń 
Spółki z tytułu umowy oraz będzie podlegać zapłacie przez Spółkę na rzecz sprzedawcy w ten sposób, że 
50% wstrzymanej kwoty będzie płatne w pierwszą rocznicę zawarcia transakcji, a kolejne 50% tej kwoty 
będzie płatne w drugą rocznicę zawarcia transakcji. 

 Poprzez przejęcie Shoplo Grupa pośrednio nabyła prawo do marki "Shoplo", prawa i obowiązki 
z zawartych przez Shoplo umów z klientami, resellerami oraz innymi partnerami biznesowymi, jak również 
prawa do domen internetowych Shoplo oraz zawartości utrzymywanych na nich stron internetowych, jak 
również profili w social mediach należących do Shoplo. Pozostałe aktywa, w tym platforma do obsługi 
sklepów Shoplo, zostały wydzielone z Shoplo przed zawarciem Umowy. 

 Jednocześnie z zawarciem Umowy, Shoplo zawarło umowę o świadczenie usług z podmiotem z grupy 
SumUp, której celem jest zapewnienie świadczenia na rzecz Shoplo usług wsparcia niezbędnych do 
utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu obsługi klientów Shoplo do czasu pełnej migracji klientów 
Shoplo na platformę Spółki Dominującej. 

 Shoplo to trzeci pod względem popularności dostawca sklepów internetowych w modelu SaaS dla 
segmentu małych i średnich przedsiębiorstw działający na polskim rynku. Na dzień transakcji firma 
obsługiwała ok. 4,7 tys. klientów prowadzących sklepy internetowe. Szacunkowe przychody Shoplo w roku 
2020 wyniosły 6,7 mln PLN, a w pierwszym półroczu 2021 kwota ta wyniosła 4,0 mln PLN. 

 Na dzień przygotowania niniejszych skróconych śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych Grupa nie była w posiadaniu danych, które pozwoliłyby na wstępne rozliczenie księgowe 
transakcji, dlatego też w niniejszym sprawozdaniu nie zostały zaprezentowane niektóre informacje 
wymagane przez MSSF 3.  
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18. Inne znaczące zmiany aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów 

W poniższej tabeli przestawiono porównanie pozycji bilansowych z 30 czerwca 2021 roku w stosunku do  
31 grudnia 2020 roku (w tys. PLN). 

 31.12.2020 30.06.2021 Różnica  Zmiana 

Aktywa trwałe           

Wartości firmy - 2 147,9 2 147,9 100% 

Wartości niematerialne 12 949,3 16 448,2 3 498,9 27% 

Rzeczowe aktywa trwałe 5 260,9 1 845,5 -3 415,4 -65% 

Należności i pożyczki 623,0 684,0 -623,0 -100% 

Aktywa trwałe 18 833,3 21 141,4 1 623,9 9% 

Aktywa obrotowe     

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 3 137,6 2 508,6 55,2 2% 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 154,8 622,6 467,8 302% 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 20 968,5 27 005,7 6 037,2 29% 

Aktywa obrotowe 24 261,0 30 136,8 6 560,0 27% 

Aktywa razem 43 094,3 51 278,2 8 183,9 19% 

Pasywa       

Kapitał własny       

Kapitał podstawowy 2 851,5 2 851,5 0,0 0% 

Pozostałe kapitały 10 170,5 10 170,5 0,0 0% 

Zyski zatrzymane: 11 102,8 15 331,6 4 228,8 38% 

Kapitał własny 24 124,8 29 194,6 5 069,8 21% 

Zobowiązania      

Zobowiązania długoterminowe      

Zobowiązania z tytułu leasingu 3 408,5 223,0 -3 185,5 -93% 

Pozostałe zobowiązania - 2 156,8 2 156,8 100% 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 494,7 1 873,0 378,3 25% 

Zobowiązania długoterminowe 4 903,2 4 252,1 -651,1 -13% 

Zobowiązania krótkoterminowe      

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

3 401,2 4 715,5 1 314,3 39% 

Zobowiązania z tytułu umowy 5 594,1 6 691,2 1 097,1 20% 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 2 490,9 3 491,4 1 000,5 40% 

Zobowiązania z tytułu leasingu 882,3 667,2 -215,1 -24% 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 1 697,7 2 265,3 567,6 33% 

Zobowiązania krótkoterminowe 14 066,2 17 830,8 3 764,6 27% 

Zobowiązania razem 18 969,5 22 083,6 3 114,1 16% 

Pasywa razem 43 094,3 51 278,2 8 183,9 19% 

 

Suma bilansowa Grupy wzrosła o kwotę 8 183,9 tys PLN w stosunku do końca roku 2020 co jest wynikiem rozwoju 
firmy oraz ekspansji na zewnątrz w postaci przejęcia spółki Web-Com Group.  

Przejecie spółki Web-Com przyniosło zmiany w bilansie Grupy. W bilansie na dzień 30 czerwca 2021 pojawiła się 
wartość firmy w wysokości 2 147,9 tys PLN i wynika ona z rozliczenia przejęcia spółki Web-Com Group, która 
nastąpiła w kwietniu 2021 roku. Dodatkowo w pozycji wartości niematerialne i prawne ujawniono wartość 
oprogramowania ERP box będącego w posiadaniu spółki Web-Com w kwocie 2 898 tys PLN co było główna 
przyczyna wzrostu wartości tej pozycji. 
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Rzeczowe aktywa trwałe zmniejszyły swoją wartość o 3 415,4 tys PLN ze względu na wypowiedzenie umowy najmu 
lokalu biurowego i przeszacowaniu wartości aktywa z tytułu użytkowania budynku biurowego. Ta pozycja nie ujmuje 
jeszcze aktywa odnoszącego się do nowego biura, ponieważ na dzień bilansowy Grupa nie miała możliwości 
użytkowania tego biura, co nastąpiło w 3 kwartale 2021 roku. 

Środki pieniężne i ekwiwalenty wzrosły głównie ze względu na wpłatę podwyższonej ceny za udziały  
Insales RU O.O.O. w kwocie 195 mln rubli (10,2 mln PLN), a także ze względu na wysoką konwersję wyniku 
operacyjnego na gotówkę. 

Po stronie pasywów wzrosła pozycja zyski zatrzymane. Wzrost ten jest wynikiem wysokiej rentowności 
prowadzonej działalności.  

Wzrost zobowiązań pozostałych w zobowiązaniach długoterminowych wynika z ujawnienia wartości opcji zakupu 
dodatkowych udziałów w spółce Web-Com Group – zdyskontowana kwota 2,4 mln PLN. 

Spadek zobowiązań z tytułu leasingu wynika z przeszacowania wartości leasingu biura według MSSF 16 które 
wystąpiło po wypowiedzeniu umowy najmu.  

Wzrost zobowiązań z tytułu umowy wynika z rosnących przychodów z abonamentów oraz rosnącego udziału 
abonamentów długich rozliczanych w czasie. Wzrost tej pozycji pokazuje że Grupa ma coraz więcej klientów i ci 
klienci kupują coraz więcej abonamentów na dłuższe okresy niż miesięczne. 

Wzrost zobowiązań z tytułu bieżącego podatku dochodowego wynika z wysokiej rentowności oraz nadwyżki 
podatku dochodowego nad ryczałtowym podatkiem płaconym przez Grupę. 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych wzrosły ze względu na wzrost zatrudnienia w Grupie, gdzie na 
koniec roku zatrudnionych było 127 osób a na koniec półrocza 163 osoby. 

 PLN 

Grupa Kapitałowa Shoper H1 2021 H1 2020 Różnica Zmiana  

Przychody ze sprzedaży 33 358 20 849 12 509 60% 

Koszty działalności operacyjnej 22 621 13 015 9 606 74% 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 807 7 783 3 024 39% 

Rentowność operacyjna 32% 37% -5% - 

EBITDA 12 736 9 322 3 413 37% 

Rentowność EBITDA 38% 45% -7% - 

Skorygowana EBITDA managerska 15 628 10 857 4 771 44% 

Zysk netto 16 795 5 963 10 832 182% 

Rentowność netto 50% 29% 22% - 
 

Przychody za okres od I półrocza 2021 wyniosły 33 358 tys. PLN i wzrosły o 60% w stosunku do roku poprzedniego, 
co jest wynikiem dalszego dynamicznego rozwoju Grupa, zarówno pod względem ilości klientów jak i skali 
działalności w zakresie usług dodatkowych (prezentowanych w segmencie rozwiązań dla użytkowników platformy).  

Koszty działalności operacyjnej wzrosły o 74% głównie ze względu na rozwój firmy i przeprowadzone projekty 

 Wysoką dynamikę przychodów z usług komplementarnych (głównie reklamy internetowej) które maja 
stosunkowo wysokie koszty zmienne świadczenia tych usług.  

 Wzrost zatrudnienia oraz wzrost średniego wynagrodzenia spowodowanego dużą konkurencją na rynku 
pracy pracowników IT i e-commerce 

 Koszty doradztwa prawnego i transakcyjnego z których Spółka Dominująca korzystała w trakcie projektu 
IPO 

 

19. Pozostałe informacje 

Wpływ pandemii COVID-19 
 
W okresie objętym niniejszym skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym trwała 
pandemia COVID-19, a Polski rząd podobnie jak rządy większości państw Europejskich wprowadził dodatkowe 
obostrzenia, między innymi ograniczenia w handlu detalicznym, działalności galerii handlowych, restauracji jak 
również zalecał pracę w formie zdalnej. Grupa tak jak w 2020 roku utrzymała szereg działań wspierających walkę 
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z pandemią – utrzymano hybrydowy system pracy, zachęcając pracowników do pozostania w domach, utrzymano 
dodatkową dezynfekcję powierzchni i urządzeń biurowych oraz utrzymano w mocy procedury na wypadek 
stwierdzenia zachorowania na COVID-19. 
Zarząd Emitenta w dalszym ciągu obserwuje wyższy, niż w okresie przed pandemią, poziom zainteresowania 
swoimi usługami co oznacza, że pandemia COVID-19 jest czynnikiem, który zmienił perspektywę konsumentów 
dotychczas sceptycznie podchodzących do robienia zakupów w sieci Internet, natomiast klienci Grupy, którzy 
otworzyli sklepy w okresie pierwszej fali pandemii, pozostali klientami Grupy, kontynuując sprzedaż on-line. Grupa 
Kapitałowa nadal notuje dynamiczny wzrost ilości klientów, a co za tym idzie przychodów ze sprzedaży, przewidując 
utrzymanie się pozytywnych trendów dla działalności Grupy. Grupa przewiduje, że zmienione zachowania 
konsumentów utrzymają się również po wygaśnięciu pandemii koronawirusa COVID-19, a sklepy jej klientów które 
rozwijały się w jej trakcie będą dalej funkcjonowały i rozwijały swoją działalność. 
 
Kurs EUR 
 
W okresach objętych skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia 
wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, 
ustalane przez Narodowy Bank Polski: 

 Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu 
sprawozdawczego: 30 czerwca 2021 roku 4,5208 PLN/EUR, 31 grudnia 2020 roku wyniósł 
4,6148 PLN/EUR.  

 Dla pozycji sprawozdań z wyniku i przepływów pieniężnych: średni kurs w okresie, obliczony jako średnia 
arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla waluty, w której zostały 
sporządzone informacje finansowe podlegające przeliczeniu, obowiązujących na ostatni dzień każdego 
zakończonego miesiąca roku obrotowego: 1 stycznia – 30 czerwca 2020 roku wyniósł 4,4413 PLN/EUR, 
1 stycznia – 30 czerwca 2021 roku 4,5471 PLN/EUR. 

 

Podstawowe pozycje skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, 
skonsolidowanego sprawozdania z wyniku oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, 
przeliczone na EUR, przedstawia tabela: 
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 PLN EUR 

Grupa Kapitałowa Shoper H1 2021 H1 2020 Różnica Zmiana  H1 2021 H1 2020 Różnica Zmiana  

Przychody ze sprzedaży 33 358 20 849 12 509 60% 7 336 4 694 2 642 56% 

Koszty działalności operacyjnej 22 621 13 015 9 606 74% 4 975 2 930 2 044 70% 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 807 7 783 3 024 39% 2 377 1 752 624 36% 

Rentowność operacyjna 32% 37% -5% - 32% 37% -5% - 

EBITDA 12 736 9 322 3 413 37% 2 801 2 099 702 33% 

Rentowność EBITDA 38% 45% -7% - 38% 45% -7% - 

Skorygowana EBITDA managerska 15 628 10 857 4 771 44% 3 437 2 445 992 41% 

Zysk netto 16 795 5 963 10 832 182% 3 693 1 343 2 351 175% 

Rentowność netto 50% 29% 22% - 50% 29% 22% - 

         

 PLN EUR 

Grupa Kapitałowa Shoper H1 2021 H1 2020 Różnica Zmiana  H1 2021 H1 2020 Różnica Zmiana  
Środki pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 10 709 8 813 1 896- 22% 2 355 1 984 371- 19% 
Środki pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 8 793 -747 - - 1 934 -168 - - 
Środki pieniężne netto z działalności 
finansowej -13 146 -530 - - -2 891 -119 - - 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych 6 356 7 537 -1 181- -16% 1 398 1 697 -299- -18% 

         

Grupa Kapitałowa Shoper 30.06.2021 31.12.2020 Różnica Zmiana  30.06.2021 31.12.2020 Różnica Zmiana  

Aktywa trwałe 21 141 18 833 2 308 12% 4 676 4 081 595 15% 

Aktywa obrotowe 30 137 24 261 5 876 24% 6 666 5 257 1 409 27% 

Aktywa razem 51 278 43 094 8 184 19% 11 343 9 338 2 004 21% 

         

Kapitał własny 29 195 24 125 5 070 21% 6 458 5 228 1 230 24% 

Zobowiązania długoterminowe 4 253 4 903 -650 -13% 941 1 063 -122 -11% 

Zobowiązania krótkoterminowe 17 831 14 066 3 765 27% 3 944 3 048 896 29% 

Zobowiązania razem 22 084 18 969 3 114 16% 4 885 4 111 774 19% 

Pasywa razem 51 278 43 094 8 184 19% 11 343 9 338 2 004 21% 
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

AKTYWA Noty 30.06.2021 31.12.2020 

Aktywa trwałe      

Wartości niematerialne 7 13 543 417  12 949 321 

Rzeczowe aktywa trwałe 8 1 788 174  5 260 927 

Inwestycje w jednostkach zależnych  5 616 941 - 

Należności i pożyczki  684 170  623 044 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  - - 

Aktywa trwałe  21 632 702 18 833 292 

Aktywa obrotowe    

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe  
należności 

 2 447 009 3 137 567 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  621 014  154 843 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  25 171 409  20 968 549 

Aktywa obrotowe  28 239 432 24 260 959 

Aktywa razem  49 872 134  43 094 251 

 

PASYWA Noty 30.06.2021 31.12.2020 

Kapitał własny      

Kapitał podstawowy 11 2 851 500  2 851 500 

Pozostałe kapitały  10 170 518  10 170 518 

Zyski zatrzymane:  15 436 594  11 102 760 

- zysk (strata) z lat ubiegłych  (1 489 613) (1 389 086) 
- zysk (strata) netto  
 

 16 926 207  12 491 846 

Kapitał własny  28 458 612  24 124 778 

Zobowiązania długoterminowe    

Zobowiązania z tytułu leasingu 9 212 836  3 408 550 

Zobowiązania z tytułu warunkowej zapłaty za udziały  2 156 837  - 

Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 10 1 331 650  1 494 699 

Zobowiązania długoterminowe  3 701 323  4 903 249 

Zobowiązania krótkoterminowe  
 
 
 

 

Zobowiązania z tytułu leasingu 9 642 376  882 308 

Zobowiązania z tytułu warunkowej zapłaty za udziały  485 642 - 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowiązania 

 4 196 210 3 401 197 

Zobowiązania z tytułu umowy  6 691 229  5 594 117 

Zobowiązania z tyt. bieżącego podatku dochodowego.  3 491 463  2 490 884 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych  2 205 279  1 697 718 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  - - 

Zobowiązania krótkoterminowe  17 712 199  14 066 224 

Zobowiązania razem  21 413 522  18 969 473 

Pasywa razem  49 872 134  43 094 251 
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SPRAWOZDANIE Z WYNIKU  

 Noty 
od 01.01 do 
30.06.2021 

od 01.01 do 
30.06.2020 

Działalność kontynuowana      

Przychody ze sprzedaży 5 33 264 089  20 849 169 

Przychody ze sprzedaży produktów i usług  33 264 089  20 849 169 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów  - - 

Koszty działalności operacyjnej  22 378 932  13 014 867  

Amortyzacja  1 876 408  1 539 745  

Zużycie materiałów i energii  172 455  73 166  

Usługi obce  13 716 984  6 729 003  

Podatki i opłaty  198 281  59 197  

Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników  5 279 525  3 729 233  

Ubezpieczenia społecznie i inne świadczenia  1 081 260  839 083  

Pozostałe koszty rodzajowe  54 019  45 440  

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  - - 

Zysk brutto ze sprzedaży  10 885 157  7 834 302 

Pozostałe przychody operacyjne  77 344  1 311  

Pozostałe koszty operacyjne  6 842  52 998  

Zysk z działalności operacyjnej  10 955 659 7 782 615  

Straty z tytułu oczekiwanych strat kredytowych (+/-)  (54 975)  (30 959) 
Zysk (strata) z zaprzestania ujmowania  

   aktywów finansowych (+/-) 
 10 261 728 -   

Przychody finansowe  27 966 92 439  

Koszty finansowe  361 842 233 347  

Zysk przed opodatkowaniem  20 828 536  7 610 748  

Podatek dochodowy  3 902 329  1 647 524  

Zysk netto z działalności kontynuowanej  16 926 207  5 963 224 

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej  - - 

Zysk netto ogółem  16 926 207 5 963 224  

 
ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ (PLN) 

 Noty od 01.01 do 30.06.2021 od 01.01 do 30.06.2020 

z działalności kontynuowanej i działalności ogółem 13   

- akcje zwykłe  0,008 0,003 

- akcje uprzywilejowane  41,73 14,70 

Zysk netto podstawowy jest równy rozwodnionemu, ze względu na to, że w przedstawionych okresach Spółka nie 
posiadała instrumentów rozwadniających.   
 
SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

 Noty od 01.01 do 30.06.2021 od 01.01 do 30.06.2020 

Zysk (strata) netto  16 926 207  5 963 224 

Pozostałe całkowite dochody    

Pozycje nie przenoszone do wyniku finansowego  -  

 Pozycje przenoszone do wyniku finansowego  -  

Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu  -  

Całkowite dochody  16 926 207  5 963 224 
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SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

 

 Noty 
Kapitał 

podstawowy 
Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

Saldo na dzień 01.01.2021 roku  2 851 500 10 170 518 11 102 760 24 124 778 

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości  - - - - 

Korekta błędu   - - - - 

Saldo po zmianach  2 851 500 10 170 518 11 102 760 24 124 778 

Zmiany w okresie od 01.01 do 30.06.2021 roku      

Emisja akcji  - - - - 

Dywidendy 13 - - -12 630 530 -12 630 530 

Inne  - - 38 157 38 157 

Razem transakcje z właścicielami  - - -12 592 373 -12 592 373 

 Zysk netto za okres od 01.01  do 30.06.2021 roku  - - 16 926 207 16 926 207 

Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu za okres od 
01.01 do 30.06.2021 roku 

 - - - - 

Razem całkowite dochody  - - 16 926 207 16 926 207 

Saldo na dzień 30.06.2021 roku  2 851 500 10 170 518 15 436 594 28 458 612 

 
 

 Noty 
Kapitał 

podstawowy 
Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

Saldo na dzień 01.01.2020 roku  2 851 500 10 171 768 3 088 679 16 111 947 

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości  - - - - 

Korekta błędu   - - - - 

Saldo po zmianach  2 851 500 10 171 768 3 088 679 16 111 947 

Zmiany w okresie od 01.01 do 30.06.2020 roku      

Emisja akcji  - - - - 

Dywidendy 13 - - -4 470 589 -4 470 589 

Nabycie jednostki zależnej  - - - - 

Inne  - - - - 

Razem transakcje z właścicielami  - - -4 470 589 -4 470 589 

 Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2020 roku  - - 5 963 224 5 963 224 

Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu za okres od 
01.01 do 30.06.2020 roku 

 - - - - 

Razem całkowite dochody  - - 5 963 224 5 963 224 

Saldo na dzień 30.06.2020 roku  2 851 500 10 171 768 4 581 314 17 604 582 

 

 Noty 
Kapitał 

podstawowy 
Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

Saldo na dzień 01.01.2020 roku  2 851 500 10 171 768 3 088 679 16 111 947 

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości  - - - - 

Korekta błędu   - - - - 

Saldo po zmianach  2 851 500 10 171 768 3 088 679 16 111 947 

Zmiany w okresie od 01.01 do 31.12.2020 roku      

Emisja akcji  - - - - 

Dywidendy 13 - - (4 470 589) (4 470 589) 

Nabycie jednostki zależnej  - - - - 

Inne  - (1 250) (7 176) (8 426) 

Razem transakcje z właścicielami  - (1 250) (4 477 765) (4 479 015) 

 Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku  - - 12 491 846 12 491 846 

Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu za okres od 
01.01 do 31.12.2020 roku 

 - - - - 

Razem całkowite dochody  - - 12 491 846 12 491 846 

Saldo na dzień 31.12.2020 roku  2 851 500 10 170 518 11 102 760 24 124 778 
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SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 Noty 
od 01.01 do 
30.06.2021 

od 01.01 do 
30.06.2020 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej 

  
 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  20 828 536 7 610 748  

Korekty:    

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 8 911 323 
1 221 853  

 
Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niematerialne 7 965 085 317 892  
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości  
aktywów finansowych  54 975 30 959  

Zysk na zaprzestaniu ujmowania aktywów finansowych  
wycenianych według zamortyzowanego kosztu 

 (89 228) - 

(Zysk) strata ze sprzedaży niefinansowych  
aktywów trwałych 

 (9 593) - 

(Zysk) strata ze sprzedaży aktywów finansowych (innych niż  
instrumenty pochodne) 

 (10 172 500) - 

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych  258 783 132 129  

Koszty odsetek  97 128 100 537  

Przychody z odsetek   (27 555) 
(79 381) 

 
Inne korekty  (1 842) - 

Korekty razem  (8 013 424) 1 723 989 

Zmiana stanu należności  (741 949) (772 774) 

Zmiana stanu zobowiązań  1 184 506 813 486  

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych  (466 171) (82 843) 

Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu umowy  1 097 112 1 064 360  

Zmiany w kapitale obrotowym  1 073 498 1 022 229  

Zapłacony podatek dochodowy  (3 064 799) (1 543 738) 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  10 823 811 8 813 228  

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

   

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych 7 (1 502 011) (721 079) 

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych  - -   

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych 8 (333 802) (303 881) 

Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych  (3 000 000) - 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych  9 593 -   

Wpływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych   11 611 759 278 198    

Otrzymane odsetki  - - 

Otrzymane dywidendy  - -   

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  6 785 539 (746 762) 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej 

   

Wpływy netto z tytułu emisji akcji  - - 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu 9 (500 413) (386 771) 

Odsetki zapłacone  (71 590) (100 835) 

Dywidendy wypłacone 13 (12 569 633) (42 104) 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej  (13 141 636) (529 649) 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 

 4 467 714 
7 536 817  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu  20 968 549 8 629 403  

    Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych  (264 854) -   

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu  25 171 409 16 166 220  
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DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1. Informacje ogólne 

Shoper S.A [dalej zwana „Spółką”] została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 27 lipca 2011 roku. Spółka jest 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miasta Krakowa – 
Śródmieścia V Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000395171. Spółce nadano numer statystyczny REGON 
121495203.  

Siedziba Spółki mieści się przy ul. Władysława Łokietka 79 w Krakowie (31-280). Czas trwania Spółki Shoper S.A. 
jest nieograniczony. 

Na dzień bilansowy 30 czerwca 2021 roku Zarząd miał następujący skład: 

 Marcin Kuśmierz – Prezes Zarządu 
 Krzysztof Krawczyk – Wiceprezes Zarządu 
 Paweł Rybak – Członek Zarządu 

Od dnia 16 lipca 2021 roku skład Zarządu jest następujący: 

 Marcin Kuśmierz – Prezes Zarządu 

 Krzysztof Krawczyk – Wiceprezes Zarządu 
 Paweł Rybak – Członek Zarządu 
 Piotr Biczysko – Członek Zarządu 

 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:  

 sprzedaż oprogramowania do prowadzenia sklepów internetowych w formule SaaS (Software as  
a Service) 

 sprzedaż usług marketingowo-reklamowych (SEM) i usług pozycjonowania (SEO) dla klientów platformy 

 sprzedaż dodatkowego oprogramowania i usług komplementarnych do platformy e-commerce 

Szerszy opis działalności prowadzonej przez Spółkę został przedstawiony w nocie nr 1 dotyczącej przychodów 
ze sprzedaży i segmentów operacyjnych. 

Spółka jest jednostką dominującą w Grupie Shoper S.A. („Grupa”). Na dzień 30 czerwca 2021 roku Grupę obejmuje 
Spółka oraz jej jednostka zależna Web-Com Group Sp. z o.o. (nabyta 28 kwietnia 2021 roku) 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera aktywa i zobowiązania oraz przychody i koszty  
Flexcommerce Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku i na 31 grudnia 2020 roku. 
Zostały one włączone do jednostkowych danych Spółki ze względu na przejęcie działalności 
Flexcommerce Sp. z o.o. w dniu 31 grudnia 2020 roku i rozliczenie tego przejęcia w księgach Spółki 
z wykorzystaniem metody wartości  od poprzednika wraz ze skorygowaniem danych porównawczych w taki sposób, 
jakby przejęcie nastąpiło na początku pierwszego okresu prezentowanego w sprawozdaniu finansowym (patrz 
objaśnienia w rocznych historycznych informacjach finansowych za okres 2018 - 2020). W rezultacie dane 
finansowe Flexcommerce Sp. z o.o. zostały włączone do sprawozdania finansowego Spółki w taki sposób, w jaki 
byłyby uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki.    

W ciągu okresu objętego sprawozdaniem finansowym przeprowadzono następujące transakcje dotyczące 
Flexcommerce Sp. z o.o.: 

 sprzedaż wszystkich 80% udziałów Flexcommerce Sp. z o.o. do Grzegorza Rusina w dniu  
31 grudnia 2020 roku (po uprzednim przejęciu od Flexcommerce przedsiębiorstwa) 

Szerszy opis wpływu wyżej opisanej transakcji na sytuację finansową oraz majątkową Spółki został przedstawiony 
w nocie 2 historycznej informacji finansowej za okres zakończony 31 grudnia 2020 roku. 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki 
dnia 22 września 2021 
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2. Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości 

2.4. Podstawa sporządzenia  

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2021 
roku oraz zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa.  

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji, które ujawniane są w rocznym 
sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie 
finansowe należy czytać łącznie z historycznymi informacjami finansowymi Spółki za rok 2020. 

Walutą sprawozdawczą niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego jest złoty polski, 
a wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).  

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skróconego 
sprawozdania finansowego do publikacji nie istnieją istotne niepewności dotyczące zdarzeń lub okoliczności, które 
mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności  Spółki do kontynuowania działalności. 

 

2.5. Zasady rachunkowości 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, 
które zostały zaprezentowane w historycznych informacjach finansowych Spółki za rok zakończony 
31 grudnia 2020 roku oraz zgodnie z MSR 34. 

 

2.6. Subiektywne oceny Zarządu i niepewność szacunków 

Przy sporządzaniu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki kieruje się osądem przy 
dokonywaniu licznych szacunków i założeń, które mają wpływ na stosowane zasady rachunkowości oraz 
prezentowane wartości aktywów, zobowiązań, przychodów oraz kosztów. Faktycznie zrealizowane wartości mogą 
różnić się od szacowanych przez Zarząd.  

Informacje o szacunkach i założeniach, które są znaczące dla sprawozdania finansowego, zostały zaprezentowane 
w historycznych informacjach finansowych za lata 2018 - 2020.  

Dodatkowo w niniejszym sprawozdaniu finansowym Zarząd kierował się subiektywną oceną 
w odniesieniu do następujących zdarzeń: 

Zapłata warunkowa za udziały przejmowanej jednostki zależnej 

Umowa sprzedaży udziałów przejmowanej spółki zależnej Web-Com Group Sp. z o.o. przewiduje dodatkowe 
wynagrodzenie w kwocie 500 tys. PLN za udziały, płatne do sprzedającego (tj. dotychczasowych właścicieli spółki) 
do dnia 10 stycznia 2022 roku w przypadku spełnienia się warunków przewidzianych dokumentacją transakcyjną.  

Zgodnie z MSSF 3 na dzień przejęcia ujmuje zapłatę warunkową w wartości godziwej. Wartość godziwa ustalana 
jest na podstawie szacunku prawdopodobieństwa ziszczenia się warunków zawieszających w odniesieniu do 
zapłaty warunkowej na dzień przejęcia i dyskontowana jest do wartości bieżącej z wykorzystaniem stopy równej 
6%. Na dzień przejęcia Spółka oceniła prawdopodobieństwo ziszczenia się warunków zawieszających na 100%.  

Opcje nabycia udziałów 

Na mocy umowy sprzedaży udziałów dotychczasowi udziałowcy spółki zależnej Web-Com Group Sp. z o.o. udzielili 
nieodwołalną ofertę sprzedaży (opcja put) 220 udziałów (20%) na rzecz Spółki za kwotę 2.400 tys. PLN, wiążącą 
do końca okresu 2 lat od dnia podpisania umowy. 

Jednocześnie, w tej samej umowie Spółka złożyła nieodwołalną ofertę kupna (opcja call) 220 udziałów (20%) na 
rzecz dotychczasowych właścicieli spółki za kwotę 2.400 tys. PLN, która wchodzi w życie w drugą rocznicę dnia 
podpisania umowy sprzedaży udziałów i obowiązuje przez 1 rok. 

Pisemna opcja put ze stałą ceną realizacji, której towarzyszy podobnie wyceniona opcja call, wykonalna w tej samej 
dacie w przyszłości, jest zbliżona w swoim charakterze do kontraktu terminowego (forward) o stałej cenie. Jeśli 
symetryczna opcja put i call jest zawarta w tej samej umowie, wówczas jest prawie pewne, że albo Spółka albo 
udziałowiec niekontrolujący będzie chciał ją zrealizować.    

W przypadku umowy sprzedaży udziałów Web-Com Group Sp. z o.o. opcja put i call nie są idealnie symetryczne 
ze względu na inne okresy wykonalności tych opcji. Jednakże, biorąc pod uwagę: 

- cele Spółki oraz cel zawarcia umowy opcji 
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- fakt, że opcje te są wykonalne po tej samej stałej cenie, ustalonej na dzień przejęcia 

- fakt, że opcje zachodzą na siebie pod kątem terminu wykonania (pierwszy dzień opcji call następuje bezpośrednio 
po ostatnim dniu opcji put) 

Spółka oceniła, że w istocie przypominają one kontrakt terminowy o stałej cenie. W związku z powyższym Spółka 
oceniła, że ryzyka i korzyści dotyczące dodatkowych 20% udziałów przeszły na Spółkę Dominującą i uwzględniła 
skutki zakupu dodatkowych 20% udziałów na dzień przejęcia. Spółka oszacowała, że termin realizacji, a zarazem 
termin płatności za dodatkowe udziały nastąpi w momencie bliskim dniu wygaśnięcia opcji put, a więc po upływie 
2 lat. W związku z tym zobowiązanie do zapłaty za dodatkowe udziały zostało zdyskontowane do wartości bieżącej 
uwzględniającej wyżej wymienioną przewidywaną datę płatności.  

Okres leasingu (dzierżawa lokalu biurowego) 

W związku z wypowiedzeniem umowy lokalu biurowego (siedziba główna) w Krakowie, Spółka zmieniła szacunek 
okresu leasingu z dotychczasowych 10 lat (na dzień wypowiedzenia zostało 7 lat) do 6 miesięcy, stanowiących 
okres wypowiedzenia umowy. Skutki skrócenia umowy leasingu zostały ujęte w pełni w niniejszym sprawozdaniu 
finansowym. W związku ze skróceniem okresu najmu wartość zobowiązania z tytułu leasingu i aktywa z tytułu 
prawa do użytkowania zmniejszyła się o 3.165 tys. PLN.  

 

3. Znaczące zdarzenia i transakcje 

W okresie objętym śródrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym w Spółce zaszły następujące znaczące 
zdarzenia: 

Zmiana nazwy Spółki 

Dnia 15 stycznia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzje o zmianie nazwy 
Spółki na Shoper Spółka Akcyjna, z poprzedniej nazwy Dreamcommerce Spółka Akcyjna. 

Zmiany wartości nominalnej akcji 

Dnia 18 lutego 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie zmiany 
wartości nominalnej akcji Spółki, czyli dokonaniu splitu akcji w stosunku 1/10. Oznacza to, że kapitał zakładowy 
Spółki będzie składał się z: 

 9 277 950 sztuk akcji serii A o wartości nominalnej 0,1 PLN 
 9 277 950 sztuk akcji serii B o wartości nominalnej 0,1 PLN 
 9 559 100 sztuk akcji serii C o wartości nominalnej 0,1 PLN 
 400 000 sztuk akcji serii D o wartości nominalnej 0,1 PLN 

Łącznie kapitał zakładowy składa się z 28 115 000 sztuk akcji zwykłych (serii A,B,C) oraz 400 000 akcji niemych 
uprzywilejowanych w zakresie wypłaty dywidendy (serii D). 

Zmiany w organach nadzorczych i zarządczych 

Dnia 2 marca 2021 roku do Rady Nadzorczej Spółki, a jednocześnie do Komitetu Audytu zostali powołani: 

 Krzysztof Zając 
 Grzegorz Szatkowski 

Dnia 12 kwietnia 2021 roku do Zarządu Spółki powołany został pan Paweł Rybak na stanowisko członka zarządu 
odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing. 

Dnia 9 czerwca 2021 roku do Rady Nadzorczej Spółki, zostali powołani: 

 Rafał Krawczyk 
 Paweł Moskwa 

Pierwsza oferta publiczna 

W pierwszym półroczu działania Spółki zdominowane były przez projekt pierwszej oferty publicznej akcji Spółki 
(IPO). W przeciągu tego okresu Spółka przygotowywała prospekt emisyjny oraz przygotowywała się do debiutu na 
giełdzie oraz przeprowadzała serię spotkań z inwestorami w celu zaprezentowania swojej działalności i strategii na 
przyszłość oraz warunków oferty publicznej. Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru 
Finansowego dnia 18 czerwca 2021 roku, a określenie ceny emisyjnej akcji po której rozpoczną się notowania 
giełdowe nastąpiło 29 czerwca 2021 roku. Cena ta została ustalona na 47 PLN za akcję. 
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Spłata należności za sprzedaż udziałów i realizacja dodatkowego zysku  

W czerwcu 2021 roku Spółka otrzymała 195 mln rubli z tytułu podwyższenia ceny sprzedaży udziałów w spółce 
Insales RU o.o.o. Podwyższenie ceny sprzedaży wynikało z umowy opcyjnej podpisanej w roku 2019 na mocy 
której Spółka miała prawo do udziału w zyskach ze sprzedaży tych udziałów, ale bez określenia czasu i kwoty 
podwyższenia ceny. W kwietniu 2021 podpisano umowę warunkową określającą kwotę podwyższenia ceny na 
65 mln rubli od każdego z trzech udziałowców, czyli łącznie 195 mln rubli (10,2 mln PLN), a wypłata miała nastąpić 
po zakończeniu transakcji z inwestorem kupującym udziały od właścicieli InSales RUS O.O.O..  

Wypłata należnej ceny w wysokości 195 mln rubli nastąpiła w czerwcu 2021 roku, natomiast dnia 5 sierpnia 2021 
roku Spółka podpisała porozumienie o finalnym rozliczeniu inwestycji w rosyjską spółkę InSales RUS O.O.O. 
Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Spółką a osobami, które w 2019 roku odkupiły InSales od Spółki 
("Pierwotni Nabywcy", tj. panem Timofeyem Gorshkovem, panem Vladimirem Bedarevem oraz panem Andreeyem 
Stikheevem). Zgodnie z porozumieniem, Spółka potwierdziła że nie ma żadnych roszczeń w związku z rozliczeniem 
inwestycji z Pierwotnymi Nabywcami. Kwestię rozliczeń inwestycji kapitałowej w InSales Spółka uważa obecnie za 
zamkniętą. 

Przejęcie Web-Com Group 

Dnia 28 kwietnia 2021 roku Spółka sfinalizowała transakcję zakupu udziałów spółki Web – Com Group Sp z o.o. 

Spółka Web-com jest twórcą i operatorem platformy ERP-box, która jest platformą integrującą wszelkie kanały 
sprzedaży ze sklepami internetowymi, jak również integrującą wszelkie usługi związane z szeroko pojętym 
e-commercem tj. usługi logistyczne, płatnicze itp. Korzystając z tej platformy klienci mogą z jednego miejsca 
zarządzać zamówieniami ze wszystkich kanałów sprzedaży (zarówno w e-sklepie jak i na marketplace np. Allegro, 
e-Bay, Amazon i innych) oraz korzystać z szerokiej oferty usług komplementarnych. Platforma ta działa zarówno 
dla sklepów działających na platformach SaaS (Shoper, IAI, Sky-shop i inne) jak również w oprogramowaniu open-
source (Presta shop, Magento, Open Cart itp).  

Przejęcie Web-com Group daje Spółce dostęp do technologii i oprogramowania integrującego, które rozszerza 
ofertę Spółki dla obecnych klientów jak i przyszłych. Spółka również uzyskała dostęp do klientów prowadzących 
sklepy internetowe na konkurencyjnych platformach jak i oprogramowaniu open-source.  

Dalsze informacje odnośnie nabycia udziałów Web-Com Group znajdują się w notach 2 i 6. 

Wypowiedzenie umowy na najem biura (siedziby głównej Spółki) 

W maju 2021 roku zostało podpisane wypowiedzenie umowy najmu obecnej powierzchni biurowej przy ulicy 
Władysława Łokietka 79, i jednocześnie dnia 15 czerwca 2021 roku została podpisana umowa na wynajem nowej 
powierzchni biurowej przy ulicy Pawiej 9. Nowe biuro będzie dostępne dla Spółki od 15 sierpnia 2021, a okres 
użytkowania rozpocznie się we wrześniu. Jednocześnie Spółka planuje całkowicie opuścić dotychczasową siedzibę 
najpóźniej do końca listopada 2021 roku.  

Wynikiem wypowiedzenia umowy najmu obecnego lokalu biurowego jest przyspieszona amortyzacja inwestycji 
w obcym środku trwałym oraz zmniejszenie wartości zobowiązania z tytułu leasingu i aktywa z tytułu prawa do 
użytkowania o 3.165 tys. PLN. Szczegóły tej transakcji zostały opisane w nocie 9 Leasing. 

Program Motywacyjny dla kadry menedżerskiej 

Przed dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwaliło dwa programy 
motywacyjne dla wszystkich pracowników i dla Członków Zarządu oraz kluczowych pracowników 
i współpracowników Spółki. Celem Programów Motywacyjnych jest zwiększenie motywacji osób związanych 
z realizacją strategii Spółki i budowanie, długoterminowego wzrostu jej wartości, a tym samym wzrostu wartości 
akcji posiadanych przez akcjonariuszy. 

Program Motywacyjny dla Członków Zarządu i kluczowych pracowników opiera się na średniej wycenie 
(kapitalizacji rynkowej) osiągniętej przez Spółkę w okresie 6 miesięcy przed czwartą rocznicą daty dopuszczenia 
akcji spółki do obrotu publicznego. Wartość tego Programu Motywacyjnego 1 będzie obliczana jako % nadwyżki 
pomiędzy średnią kapitalizacją rynkową w okresie 6 miesięcy przed czwartą rocznicą Daty Dopuszczenia 
(„Maksymalna Wartość”) a wyceną Spółki w ramach Oferty powiększoną o 10% rocznie („Wartość IPO”). 
Program Motywacyjny dla Członków Zarządu i Kluczowych pracowników obejmuje łącznie nie więcej niż 2.016.523 
(dwa miliony szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcje zwykłe Spółki (co stanowi 7,07% akcji Spółki 
wyemitowanych na datę prospektu emisyjnego). 

Program Motywacyjny pracowników obejmuje łącznie nie więcej niż 38.452 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta 
pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych Spółki (co stanowi 0,13% akcji Spółki wyemitowanych na datę prospektu). 
Maksymalna wartość Programu Motywacyjnego dla pracowników wynosi 1.350.000,00 PLN. Liczba akcji Spółki, 
które zostaną zaoferowane danej osobie uprawnionej uzależniona została od stażu pracy lub współpracy danej 
osoby ze Spółką, jej podmiotem zależnym lub podmiotem współpracującym ze Spółką. 
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Programy Motywacyjne zostały utworzone na mocy uchwał nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
z dnia 15 kwietnia 2021 roku. Na podstawie Programów Motywacyjnych osoby uprawnione (tj. członkowie Zarządu, 
pracownicy lub współpracownicy Spółki, jej podmiotów zależnych lub podmiotów współpracujących ze Spółką 
wskazani przez Zarząd Spółki, jak również członkowie Zarządu Spółki, wskazani przez Radę Nadzorczą Spółki) 
będą mieli prawo do nabycia warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia nowo emitowanych akcji 
Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, który został uchwalony uchwałą nr 5 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 kwietnia 2021 roku Warranty subskrypcyjne emitowane 
będą nieodpłatnie. Cena emisyjna nowo emitowanych akcji wynosiła będzie 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy), 
tj. osoby uprawnione, uczestniczące w Programach Motywacyjnych będą mogły obejmować akcje po cenie 
emisyjnej odpowiadającej wartości nominalnej akcji.  

Spółka rozpocznie ujmowanie skutków księgowych programów motywacyjnych po podpisaniu umów 
z uprawnionymi pracownikami i współpracownikami Spółki. Na dzień publikacji skróconego śródrocznego 
sprawozdania finansowego lista beneficjentów nie jest określona, jak również nie ma przyjętego ostatecznego 
regulaminu programu motywacyjnego. 

Transakcja ta została również opisana w nocie 11. 

 
4. Sezonowość działalności 

Działalność Spółki w zakresie sprzedaży abonamentów (segment Abonamenty) oraz sprzedaży usług dodatkowych 
– tzw. rozwiązań dla użytkowników platformy (segment Rozwiązania) cechuje się umiarkowaną sezonowością. Dla 
całej branży e-commerce (w tym również dla Spółki) historycznie druga połowa roku, a w szczególności 4 kwartał 
cechuje się wyższymi przychodami i zyskami. Dzieje się tak ze względu na wzmożony ruch w całym handlu 
detalicznym przed świętami Bożego Narodzenia, a także ze względu na okresy promocyjne takie jak Black Friday 
oraz Cyber Monday, które przekładają się na wyższe GMV klientów (Gross Merchant Value czyli suma przychodów 
wszystkich sklepów prowadzonych na platformie Shoper), większą ilość nowo zakładanych sklepów jak również 
wyższe przychody z usług reklamowych i płatności internetowych.  
 
 

5. Przychody ze sprzedaży w podziale na segmenty 

Przy wyodrębnianiu segmentów operacyjnych Zarząd kieruje się liniami produktowymi, które reprezentują główne 
usługi dostarczane przez Spółkę. Każdy z segmentów jest zarządzany odrębnie, z uwagi na specyfikę 
świadczonych usług wymagających odmiennych technologii, zasobów oraz podejścia do realizacji.  

Spółka  dzieli działalność na następujące segmenty operacyjne: 

 Abonamenty – w ramach tego segmentu Spółka wykazuje przychody i koszty związane z wykupywanymi 
przez klientów abonamentami na dostęp do funkcjonalności tworzenia sklepu internetowego. Abonamenty 
są sprzedawane w wersji Standard oraz Premium, jak również są sprzedawane przez partnerów Spółki 
hurtowo. Abonamenty są sprzedawane na różne okresy: 1, 3, 6-miesięczne i 12 miesięczne. 

 Rozwiązania dla użytkowników platformy – w ramach tego segmentu Spółka świadczy dodatkowe usługi 
dla właścicieli sklepów internetowych pomagające w prowadzeniu sklepów oraz zwiększające 
efektywność prowadzonej działalności handlowej. Są to między innymi usługi reklamowe  
i pozycjonowania, usługi płatnicze, sprzedaż grafiki, sprzedaż regulaminów i polityk, usługi prawne i inne.  

Wyniki segmentów operacyjnych opierają się na wewnętrznych raportach weryfikowanych okresowo przez Zarząd 
Spółki dominującej (główny organ decyzyjny w Spółce). Zarząd Spółki analizuje wyniki segmentów operacyjnych 
na poziomie zysku (straty) z działalności operacyjnej segmentu.  

Spółka analizuje przychody ze sprzedaży w podziale na kategorie, które odzwierciedlają sposób, w jaki czynniki 
ekonomiczne wpływają na charakter, kwotę, termin uzyskania oraz niepewność przychodów i przepływów 
pieniężnych. Podział przychodów ze sprzedaży Spółki na kategorie oraz ich przypisanie do segmentów 
operacyjnych objętych obowiązkiem sprawozdawczym przedstawiają poniższe tabele. W tabeli poniżej 
zaprezentowano informacje o przychodach, wyniku, istotnych pozycjach niepieniężnych oraz aktywach segmentów 
operacyjnych. 
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  Abonamenty Rozwiązania  Ogółem 

 za okres od 01.01 do 30.06.2021 roku       

Przychody od klientów zewnętrznych 10 078 334  23 185 755  33 264 089  

Przychody ze sprzedaży między segmentami -   -   -   

Przychody ogółem 10 078 334  23 185 755  33 264 089  

Wynik operacyjny segmentu 8 080 810  14 301 774  22 382 584  

Pozostałe informacje:    

Amortyzacja 1 039 589  173 148  1 212 738  

Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych -   -   -   

Aktywa segmentu operacyjnego 10 515 558  776 387  11 291 945  

Nakłady na aktywa trwałe segmentu operacyjnego 1 659 945  92 384  1 752 329  

za okres od 01.01 do 30.06.2020 roku    

Przychody od klientów zewnętrznych 7 360 925  13 488 244  20 849 169  

Przychody ze sprzedaży między segmentami -   -   -   

Przychody ogółem 7 360 925  13 488 244  20 849 169  

Wynik operacyjny segmentu 6 325 976  8 573 857  14 899 833  

Pozostałe informacje:    

Amortyzacja 1 119 075  168 148  1 287 223  

Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych -   -   -   

Aktywa segmentu operacyjnego 10 454 139  1 414 864  11 869 003  

Nakłady na aktywa trwałe segmentu operacyjnego 739 015  160 993  900 008  
  
 

  Abonamenty Rozwiązania  Ogółem 
 za okres od 01.01 do 30.06.2021 roku       
Region    

Polska 9 979 796  22 646 148  32 625 944  

Unia Europejska 98 539  539 606  638 145  

Pozostałe kraje - - - 

Przychody ze sprzedaży ogółem 10 078 335  23 185 754  33 264 089  

Linia produktu       

Abonamenty SaaS 9 704 480  -  9 704 480  

Abonamenty hurt 373 855  -  373 855  

Dodatki -  7 992 789  7 992 789  

Prowizje -  2 887 480  2 887 480  

Pozostałe -  12 305 485  12 305 485  

    

Przychody ze sprzedaży ogółem 10 078 335  23 185 754  33 264 089  

Termin przekazania dóbr/usług - - -  

W momencie czasu   8 104 959  8 104 959  

W miarę upływu czasu 10 078 334  15 080 796  25 159 130  

Przychody ze sprzedaży ogółem 10 078 334  23 185 755  33 264 089  
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za okres od 01.01 do 30.06.2020 roku       
Region       

Polska 7 280 547  13 104 191  20 384 738  
Unia Europejska 80 378  384 053  464 431  
Pozostałe kraje -   -   -   

Przychody ze sprzedaży ogółem 7 360 925  13 488 244  20 849 169  

Linia produktu       
Abonamenty SaaS 6 942 042  -   6 942 042  

Abonamenty hurt 418 884  -   418 884  

Dodatki -   5 404 351  5 404 351  

Prowizje -   2 161 048  2 161 048  

Pozostałe -   5 922 844  5 922 844  
    

Przychody ze sprzedaży ogółem 7 360 926  13 488 243  20 849 169  

Termin przekazania dóbr/usług    

W momencie czasu -   3 067 930  3 067 930  

W miarę upływu czasu 7 360 925  10 420 314  17 781 239  

Przychody ze sprzedaży ogółem 7 360 925  13 488 244  20 849 169  

 

Przychody Spółki uzyskiwane od klientów zewnętrznych w przeważającej większości pochodzą z Polski, przychody 
zagraniczne w okresie 6 miesięcy do 30 czerwca 2021 osiągnęły 2,0 % przychodów ogółem. Wszystkie aktywa 
trwałe Spółki znajdują się w Polsce.  

Uzgodnienie łącznych wartości przychodów, wyniku oraz aktywów segmentów operacyjnych z analogicznymi 
pozycjami skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki przedstawia się następująco: 

 

 od 01.01 do 30.06.2021 od 01.01 do 30.06.2020 

Przychody segmentów   
Łączne przychody segmentów operacyjnych 33 264 089  20 849 169  

Przychody nie przypisane do segmentów -   -   

Wyłączenie przychodów z transakcji pomiędzy segmentami -   -   

Przychody ze sprzedaży 33 264 089  20 849 169 

Wynik segmentów   

Wynik operacyjny segmentów 22 382 584  14 899 833 

*Korekty:   

Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych  (+/-) -  - 

Koszty wspólne (11 497 427)  (7 065 531) 

Pozostałe przychody nie przypisane do segmentów 166 572  1 311  

Pozostałe koszty nie przypisane do segmentów (-) (96 070) (52 998) 

Wyłączenie wyniku z transakcji pomiędzy segmentami -  - 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 955 659  7 782 615 

Przychody finansowe 27 966  92 439  

Koszty finansowe (-) (361 842) (264 306) 

Straty z tytułu oczekiwanych strat kredytowych (-) (54 975) - 

Zysk (strata) z zaprzestania ujmowania aktywów finansowych 
wycenianych w zamortyzowanym koszcie (+/-) 

10 261 728   - 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 20 828 536  7 610 748 

Aktywa segmentów    

Łączne aktywa segmentów operacyjnych 11 291 945  11 869 003  

Aktywa nie alokowane do segmentów 38 580 189  26 187 307  

Wyłączenie transakcji pomiędzy segmentami -   - 

Aktywa razem 49 872 134  38 056 310 
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W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółka nie zidentyfikowała przychodów ze 
sprzedaży nie przypisanych do segmentów operacyjnych.  

Do aktywów segmentów operacyjnych nie są alokowane aktywa Spółki, których nie można bezpośrednio przypisać 
do działalności danego segmentu operacyjnego. Są to m.in.: należności, środki pieniężne jak również środki trwałe 
(lokal biurowy, serwery, samochody) i wartości niematerialne i prawne wykorzystywane łącznie przez oba segmenty 
lub przez całą Spółkę dla celów ogólnego zarządu i administracji. 

 
6. Udziały w jednostkach zależnych  

Dane w tys. PLN 

 Data przejęcia 

% przejętych 
instrumentów 
kapitałowych z 

prawem do 
głosu 

Udziały 
niedające 
kontroli 

Aktywa netto 
przejętej 
jednostki 
(wartość 
godziwa) 

Wartość firmy 

Web-Com Group Sp. z o.o. 28.04.2021 80% 20% 4.334 2.150 

 
W dniu 28 kwietnia 2021 roku Spółka dominująca nabyła 80% instrumentów kapitałowych Web-Com Group Sp. z 
o.o. (Web-Com) z siedzibą w miejscowości Kozy, która prowadzi działalność w ramach segmentu operacyjnego 
Rozwiązania. Spółka dominująca dokonała przejęcia w celu rozszerzenia oferty produktowej i jej lepszej integracji 
z istniejącymi rozwiązaniami Spółki, a w rezultacie – dla pozyskania dodatkowych klientów.  

W umowie sprzedaży udziałów zapłata została podzielona na następujące elementy: 

 wydanie środków pieniężnych w kwocie 1.000 tys. PLN dotychczasowym właścicielom spółki w zamian za 
624 udziałów Web-Com (56,7% udziału w kapitale zakładowym, po uwzględnieniu wpływu podniesienia 
kapitału zakładowego), które nastąpiło w dniu 28 kwietnia 2021 roku,  

 objęcie 36 nowo wyemitowanych udziałów (3,3% udziału w kapitale zakładowym po uwzględnieniu wpływu 
podniesienia kapitału zakładowego) za kwotę 2.000 tys. PLN, 

 zapłatę warunkową do dotychczasowych właścicieli w kwocie 500 tys. PLN jeśli Web-Com zrealizuje 
określone cele z zakresu rozwoju rozwiązań informatycznych do 31 grudnia 2021 roku,  

 dodatkowo dotychczasowi właściciele Web-Com złożyli Spółce nieodwołalną ofertę sprzedaży 220 
udziałów (20% udziału w kapitale zakładowym) za łączną kwotę 2.400 tys. PLN, która obowiązuje przez 
okres 2 lat od dnia podpisania umowy sprzedaży udziałów. Jednocześnie Spółka dominująca złożyła 
dotychczasowym właścicielom Web-Com nieodwołalną ofertę zakupu 220 udziałów za wyżej wymienioną 
cenę, która wchodzi w życie w drugą rocznicę dnia podpisania umowy sprzedaży udziałów i obowiązuje 
przez okres 1 roku.  

W przypadku zapłaty warunkowej jej wartość godziwa ustalona na dzień przejęcia wynosi 481 tys. PLN. Umowa 
sprzedaży udziałów zakłada jej przekazanie do dnia 10 stycznia 2022 roku w gotówce w kwocie 500 tys. PLN, jeżeli 
Web-Com do 31 grudnia 2021 roku spełni warunki przewidziane w dokumentacji transakcyjnej. Ujęta na dzień 
przejęcia wartość godziwa zobowiązania z tytułu warunkowej zapłaty odzwierciedla szacowaną przez Spółkę 
bieżącą wartość przepływów ważoną stopniem prawdopodobieństwa. Do ustalenia wartości godziwej Zarząd Spółki 
dominującej przyjął prawdopodobieństwo 100%, że zakładane funkcjonalności zostaną wdrożone oraz stopę 
dyskonta 6 %. Wycena wartości godziwej zobowiązania na dzień bilansowy została opisana w nocie 10. Na dzień 
30 czerwca 2021 roku nie nastąpiła zmiana parametrów przyjętych w oszacowaniach Spółki, a wzrost zobowiązania 
z tytułu warunkowej zapłaty do poziomu 486 tys. PLN związany jest z efektem rozwijania dyskonta.  

W odniesieniu do opcji zakupu i sprzedaży udziałów przyjęto, że instrument stanowi kontrakt terminowy na zakup 
udziałów z odroczonym terminem płatności (patrz wyjaśnienie w Nocie 2 Subiektywne oceny Zarządu i niepewność 
szacunków). Oszacowano, że wartość godziwa  zapłaty wynikającej z tego kontraktu na dzień przejęcia wynosi 
2.136 tys. PLN. Ujęta na dzień przejęcia wartość godziwa zobowiązania z tytułu warunkowej zapłaty odzwierciedla 
szacowaną przez Spółkę bieżącą wartość przepływów ważoną stopniem prawdopodobieństwa. Do ustalenia 
wartości godziwej Zarząd Spółki dominującej przyjął prawdopodobieństwo 100%, że opcja zostanie zrealizowana 
a najbardziej prawdopodobny termin realizacji to druga rocznica przejęcia spółki Web-Com, natomiast stopę 
dyskonta ustalono na poziomie 6 %. Wycena wartości godziwej zobowiązania na dzień bilansowy została opisana 
w nocie 11 Na dzień 30 czerwca 2021 roku nie nastąpiła zmiana parametrów przyjętych w oszacowaniach Spółki, 
a zobowiązanie z tytułu zapłaty za realizację opcji wzrosło do poziomu 2.157 tys. PLN związany jest z efektem 
rozwijania dyskonta. 
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7. Wartości niematerialne 

Wartości niematerialne użytkowane przez Spółkę obejmują znaki towarowe, oprogramowanie komputerowe, wytworzone we własnym zakresie prace rozwojowe oraz pozostałe 
wartości niematerialne. Wartości niematerialne, które nie zostały do dnia bilansowego oddane do użytkowania prezentowane są w pozycji „Wartości niematerialne w trakcie 
wytwarzania”.  
 

  Znaki towarowe Oprogramowanie 
komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 

Pozostałe 
wartości 

niematerialne 

Wartości 
niematerialne w 

trakcie 
wytwarzania 

Razem 

Stan na 30.06.2021             
Wartość bilansowa brutto 500 000  16 552 805  694 574  36 760  2 791 841  20 575 980  
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące (500 000) (6 432 037) (63 766) (36 760) -   (7 032 563) 
Wartość bilansowa netto -   10 120 768  630 808  -   2 791 841  13 543 417  

Stan na 31.12.2020             
Wartość bilansowa brutto 500 000  17 401 748  307 345  38 202  1 619 890  19 867 185  

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące (479 167) (6 373 918) (26 577) (38 202) -   (6 917 864) 

Wartość bilansowa netto 20 833  11 027 830  280 768  -   1 619 890  12 949 321  

 

  
Znaki 

towarowe 
Oprogramowanie 

komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 

Pozostałe 
wartości 

niematerialne 

Wartości niem. 
w trakcie 

wytwarzania 
Razem 

 za okres od 01.01 do 30.06.2021 roku             
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2021 roku 20 833 11 027 831 280 768 - 1 619 890 12 949 322 

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie) - - - - 1 559 181  1 559 181  
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) - - - - - - 

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)  - 387 230  -   (387 230) - 

Amortyzacja (-) (20 833) (907 063) (37 190) -   -   (965 084) 
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) - - - - - - 

Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2021 roku - 10 120 768  630 808  -   2 791 841  13 543 417  

 za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku       
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2020 roku 70 833  12 286 456  -   -   -   12 357 289  

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) -   470 000  307 345  -   1 619 890  2 397 235  

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) -   -   -   -   -   -   

Amortyzacja (-) (50 000) (1 728 626) (26 577) -   -   (1 805 203) 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) -   -   -   -   -   -   

Wartość bilansowa netto  na dzień 31.12.2020 roku 20 833  11 027 830  280 768  -   1 619 890  12 949 321  
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Najistotniejszym składnikiem wartości niematerialnych jest oprogramowanie Shoper, który jest głównym aktywem 
Spółki, za pomocą którego świadczy usługi udostępniania funkcjonalności sklepu internetowego. Wartość 
bilansowa tego oprogramowania na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiła 8 787 tys. PLN. Pozostały okres 
amortyzacji tego składnika wynosi około 7 lat. Oprogramowanie Shoper zostało wniesione jako aport do Spółki przy 
jej utworzeniu w dniu 27 lipca 2011 roku. Na dzień przejścia na MSSF zostało wycenione do wartości godziwej.  

Innym składnikiem wartości niematerialnych o istotnej wartości jest system Favato, służący do fakturowania  
i ewidencji magazynowej, który w ramach usług świadczonych przez Spółkę jest udostępniany jej klientom. 
Oprogramowanie Favato jest sukcesywnie rozwijane np. o moduł JPK.  

Oprogramowanie Shoper jest przyporządkowane do segmentu Abonamenty, natomiast oprogramowanie Favato 
do segmentu Rozwiązań dla użytkowników platformy.  

Do 2019 roku koszty pracy (wynagrodzeń) ponoszone na rozwój własnego oprogramowania Spółka ujmowała 
bezpośrednio w kosztach ze względu na brak możliwości wiarygodnej wyceny (brak odpowiedniego systemu 
ewidencji). Od 2020 roku po wdrożeniu systemu ewidencji Spółka ujmuje wewnętrzne nakłady ponoszone  
w związku z rozwojem oprogramowania w pozycji „wartości niematerialne w trakcie wytwarzania”  
a po ich przyjęciu do użytkowania, w pozycji „koszty zakończonych prac rozwojowych”. Prace te obejmują  
m.in. integrację oprogramowania Shoper z zewnętrznymi systemami i aplikacjami, budowę aplikacji 
komplementarnych, dodatkowe funkcjonalności i usprawnienia dotyczące Shoper.  

Oprogramowanie, zakupione od stron trzecich lub którego wytworzenie zostało zlecone podmiotom trzecim zostało 
zaprezentowane w pozycji „Oprogramowanie komputerowe”. Aplikacje, które są suplementarne do funkcjonalności 
Shopera (np. aplikacje mobilne, integracje z innymi systemami i aplikacjami) są ujmowane jako oddzielne aktywa 
niematerialne, z odrębnie ustalanym okresem użytkowania.  

W 2020 roku Spółka zawarła umowę, na mocy której zobowiązała się nabyć usługi polegające na przygotowaniu 
dokumentacji do ubiegania się w przyszłości o status  Krajowej Instytucji Płatniczej. Umowna kwota zobowiązania 
wynosi na dzień 30 czerwca 2021 roku i 31 grudnia 2020 roku  91 tys. PLN. Kwota zostanie ujęta w zobowiązaniach 
w momencie otrzymania usługi.  
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8. Rzeczowe aktywa trwałe 

  Budynki i   
budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Rzeczowe 
aktywa trwałe w 

trakcie 
wytwarzania 

Razem 

Stan na 30.06.2021             
Wartość bilansowa brutto 757 900  3 407 117  -   195 377  115 925  4 476 319  

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące (290 313) (2 237 994) -   (159 838) -   (2 688 145) 

Wartość bilansowa netto 467 587  1 169 123  -   35 539  115 925  1 788 174  
Stan na 31.12.2020       
Wartość bilansowa brutto 4 483 700  3 103 513  -   195 377  78 651  7 861 241  

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące (790 020) (1 657 934) -   (152 360) -   (2 600 314) 

Wartość bilansowa netto 3 693 680  1 445 579  -   43 017  78 651  5 260 927  

 
 

 
Budynki i   
budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Rzeczowe 
aktywa trwałe w 

trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 30.06.2021 roku             
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2021 roku 3 693 679  1 445 579  -   43 018  78 651  5 260 927  

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie) -   296 529  -   -   37 274  333 802  

Zwiększenia (nowe umowy leasingowe i modyfikacje) 224 312  -   -   -   -   224 312  

Zakończenie umowy leasingu (-) (3 075 564) -   -   -   -   (3 075 564) 

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.) -   45 461  -   -   -   45 461  

Aktualizacja wartości zobowiązania z tytułu leasingu (+/-) (89 439) -   -   -   -   (89 439) 

Amortyzacja (-) (285 401) (618 446) -   (7 479) -   (911 326) 

Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2021 roku 467 587  1 169 123  -   35 539  115 925  1 788 174  
 za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku       
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2020 roku 4 135 831 1 183 957 111 367 67 639 - 5 498 794 

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie) - 509 649 - 16 331 78 651 604 631 

Zwiększenia (nowe umowy leasingowe i modyfikacje) - 622 596 - - - 622 596 

Sprzedaż spółki zależnej (-) - (5 310) - (4 735) - (10 045) 

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) - (22 709) (81 887) - - (104 596) 

Aktualizacja wartości zobowiązania z tytułu leasingu (+/-) - 22 619 - - - 22 619 

Amortyzacja (-) (442 151) (865 223) (29 480) (36 218) - (1 373 072) 

Wartość bilansowa netto  na dzień 31.12.2020 roku 3 693 680 1 445 579 - 43 017 78 651 5 260 927 
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W wartości rzeczowych aktywów trwałych zaprezentowano również aktywa z tytułu prawa do użytkowania 
bazowych składników aktywów, które byłyby prezentowane jako rzeczowe aktywa trwałe. Aktualizacja wartości 
aktywa z tytułu prawa do użytkowania o zmianę wartości zobowiązania dotyczy sytuacji modyfikacji umów 
leasingowych, w szczególności zmiany zakresu tych umów w okresie ich trwania oraz indeksacji opłat leasingowych 
w okresie trwania umowy 
 
 

9. Leasing 

Spółka jako leasingobiorca 

W wartości rzeczowych aktywów trwałych uwzględniono aktywa z tytułu prawa do użytkowania o następującej 
wartości bilansowej, które dotyczą następujących klas aktywów bazowych i które podlegały następującym odpisom 
amortyzacyjnym: 

 

Klasa aktywów bazowych 

Wartość bilansowa prawa do 
użytkowania 

Amortyzacja prawa do użytkowania 

30.06.2021 31.12.2020 Za okres od 01.01 
do 30.06.2021 

Za okres od 01.01 
do 30.06.2020 

Budynki i budowle 56 812  3 172 011  174 507  186 589  
Maszyny i urządzenia 642 003  945 123  312 623  237 306  
Środki transportu -   -   -   - 
Pozostałe środki trwałe -   -   -   - 

Razem 698 815  4 117 134  487 130  423 895 
 
Leasing lokalu biurowego 

W dniu 27 maja 2021 roku Spółka wypowiedziała umowę najmu lokalu biurowego (siedziba główna Spółki 
dominującej), w odniesieniu do której było rozpoznane aktywo z tytułu prawa do użytkowania o wartości bilansowej 
3.712 tys. PLN na 31 grudnia 2020 roku W związku z wypowiedzeniem Spółka ujęła zmniejszenie wartości 
zobowiązania z tytułu leasingu o kwotę 3.076 tys. PLN i o taką samą kwotę zmniejszono aktywo z tytułu prawa do 
użytkowania. Pozostała kwota aktywa zostanie rozliczona do dnia 30 listopada 2021 roku, tj. do zakończenia okresu 
wypowiedzenia. W związku z wypowiedzeniem Spółka nie ponosi żadnych istotnych kar wobec wynajmującego.  

Jednocześnie Spółka przyspieszyła amortyzację skapitalizowanych nakładów na wyposażenie biura, dostosowując 
okres ich użytkowania do okresu skróconej umowy najmu. Powyższa zmiana zwiększyła wartość miesięcznych 
odpisów amortyzacyjnych o 76 tys. PLN.  

Leasing serwerów 

Spółka jest użytkownikiem 55 serwerów, które wynajmuje od dwóch podmiotów (centrów danych) na podstawie 
podpisanych umów najmu. Umowy podpisywane są czas określony od 24 do 60 miesięcy, po którym to okresie 
mogą przejść na czas nieokreślony. W przypadku zmiany zakresu umowy (np. zwiększenie ilości sprzętu, 
ulepszenie parametrów) ulega zmianie opłata leasingowa, co przez Spółkę ujmowane jest jako modyfikacją 
wpływająca na wartość aktywa z tytułu prawa do użytkowania oraz wartość zobowiązania z tytułu leasingu. Niektóre 
z umów podpisywane są na czas nieokreślony, z krótkim terminem wypowiedzenia (2-6 miesięcy). W odniesieniu 
do takich umów Spółka stosuje uproszczenie polegające na liniowym ujęciu opłaty z tytułu leasingu w kosztach 
usług obcych w okresie umowy (zwolnienie dla umów krótkoterminowych zgodne z MSSF 16).   

Pozostałe umowy leasingu 

Pozostałe umowy leasingu obejmują umowę leasingu macierzy dyskowej oraz samochodu osobowego, które 
zakończyły się odpowiednio w pierwszym i trzecim kwartale 2020 roku.  

Pozostające do spłaty przyszłe minimalne opłaty leasingowe według stanu na dzień bilansowy wynoszą: 

  
Opłaty z tytułu umów leasingu płatne w okresie: 

do 1 roku od 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat razem 

Stan na 30.06.2021         

Opłaty leasingowe 656 120  216 001  -   872 121  

Koszty finansowe (-) (13 744) (3 165) -   (16 909) 

Wartość bieżąca  642 376  212 836  -   855 212  
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Opłaty z tytułu umów leasingu płatne w okresie: 

do 1 roku od 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat razem 

Stan na 31.12.2020         

Opłaty leasingowe 1 051 888  2 316 732  1 671 138  5 039 758  

Koszty finansowe (-) (169 580) (445 351) (133 969) (748 900) 

Wartość bieżąca  882 308  1 871 381  1 537 169  4 290 858  

 
Na dzień 30 czerwca 2021 roku Spółka dokonała oceny przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości 
składników aktywów z tytułu prawa do użytkowania. W ocenie Zarządu brak jest takich przesłanek, w związku z 
powyższym odstąpiono od testów na utratę wartości składników aktywów z tytułu prawa do użytkowania. 
 
 

10. Aktywa oraz rezerwa na podatek odroczony  

Aktywa oraz rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w następujący sposób wpływają  
na sprawozdanie finansowe: 
 

  Nota 30.06.2021 31.12.2020 

Saldo na początek okresu:      

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   1 015 163  1 015 310   

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   2 509 862  (2 784 699)  

Podatek odroczony netto na początek okresu   (1 494 699)  

Zmiana stanu w okresie wpływająca na:     

Wynik (+/-)  163 049  274 690  

Rozliczenie nabycia jednostki zależnej  - - 

Pozostałe całkowite dochody (+/-)  - -   

Podatek odroczony netto na koniec okresu, w tym:   (1 331 650) (1 494 699) 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   408 102  1 015 164   

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   1 739 752  (2 509 863)  

 
Aktywa na podatek odroczony: 
 

Tytuły różnic przejściowych 
Saldo na 

początek okresu 

Zmiana stanu: 
Saldo na koniec 

okresu wynik 
zakończenie 

umowy leasingu 

Stan na 30.06.2021         
Aktywa:        

Należności z tytułu dostaw i usług  18 033 13 314 - 31 347 

Inne aktywa (24 522) 24 522 - -  

Zobowiązania:       
Zobowiązania z tytułu leasingu oraz rezerwy na  
świadczenia pracownicze 

1 021 652 (86 164) (558 732)  376 756 

Nierozliczone straty podatkowe - - - - 

Razem 1 015 162  (48 328) (558 732) 408 102  
Stan na 31.12.2020         

Aktywa:        

Należności z tytułu dostaw i usług  13 899 4 134 -   18 033 

Inne aktywa  58 035 (82 557) -   (24 522) 

Zobowiązania:       
Zobowiązania z tytułu leasingu oraz rezerwy na  
świadczenia pracownicze  

943 376 78 277 -   1 021 653 

Razem 1 015 310 (146) -   1 015 164  
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Rezerwa na podatek odroczony: 
 

Tytuły różnic przejściowych 
Saldo na 
początek 
okresu 

Zmiana stanu: 
Saldo na koniec 

okresu wynik 
zakończenie 

umowy leasingu 

Stan na 30.06.2021         
Aktywa:        

Wartości niematerialne  1 734 034  (121 825) - 1 621 495  

Rzeczowe aktywa trwałe 775 789  (98 800) (558 732) 118 257  

Razem 2 509 862  (220 625) (558 732) 1 739 752  

Stan na 31.12.2020         

Aktywa:        

Wartości niematerialne  1 948 698 (214 624) - 1 734 074  

Rzeczowe aktywa trwałe  836 001 (60 212) - 775 789  

Razem 2 784 699 (274 836) - 2 509 863  

 
Utworzona rezerwa na podatek dotyczy głównie różnicy w wartości bilansowej i podatkowej oprogramowania 
Shoper powstałej w związku z wyceną wartości do wartości godziwej w związku z przejściem na MSSF i ustaleniem 
wartości oprogramowania w wysokości wartości godziwej jako zakładanego kosztu. Na dzień przejścia na MSSF 
rezerwa została odniesiona na pozycję Pozostałych kapitałów, podobnie jak wycena do wartości godziwej. 

 

11. Kapitał własny 

Kapitał podstawowy 

Na dzień 30 czerwca 2021 roku kapitał podstawowy Spółki wynosił 2 851,5 tys. PLN.  

Dnia 18 lutego 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie zmiany 
wartości nominalnej akcji Spółki, czyli dokonaniu splitu akcji w stosunku 1/10. Oznacza to, że kapitał zakładowy 
Spółki będzie składał się z: 

 9 277 950 sztuk akcji serii A o wartości nominalnej 0,1 PLN 
 9 277 950 sztuk akcji serii B o wartości nominalnej 0,1 PLN 
 9 559 100 sztuk akcji serii C o wartości nominalnej 0,1 PLN 
 400 000 sztuk akcji serii D o wartości nominalnej 0,1 PLN 

 
Łącznie kapitał zakładowy składa się z 28 115 000 sztuk akcji zwykłych (serii A,B,C) oraz 400 000 akcji niemych 
uprzywilejowanych w zakresie wypłaty dywidendy (serii D). 
Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone.  

Akcje serii D 

W dniu 10 maja 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego o 40 000 PLN w drodze emisji akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 
1 PLN w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje zostały 
objęte przez następujące osoby i podmioty, występujące w roli dotychczasowych właścicieli Spółki: Krzysztof 
Krawczyk, Rafał Krawczyk, Modhaus Sp. z o.o., KFF B.V. w równych częściach, po 10 000 dla każdej ze stron.  

Akcje serii D są akcjami imiennymi, wyłączonymi z prawa głosu, z których wyłączone będzie prawo poboru  
w stosunku do akcji Spółki kolejnych emisji. Akcje serii D są uprzywilejowane w zakresie dywidendy i uprawniają 
do dywidendy 5 000 razy przewyższającej dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym  
z akcji nieuprzywilejowanych. Uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok 2019.  

Dnia 18 lutego 2021 roku wartość akcji serii D została obniżona do 0,1 PLN / akcję i tym samym dokonano splitu 
akcji. Od tego dnia w kapitale występuje 400 000 sztuk akcji serii D. 

Dnia 15 kwietnia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy zmieniło zasady wypłaty dywidendy 
dla akcji serii D w taki sposób, że określono maksymalną wartość dywidendy, która będzie przypadać na akcje serii 
D w wysokości 32.650 tys. PLN. Z chwilą wypłacenia takiej wartości dywidendy akcje serii D ulegają umorzeniu. 

Płatności oparte o akcje  

W dniu 15 kwietnia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia programu motywacyjnego dla (1) członków Zarządu, kluczowych pracowników, współpracowników 
Spółki lub podmiotów zależnych („Program dla kadry kierowniczej”) oraz (2) pracowników i współpracowników 
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Spółki lub podmiotów zależnych („Program dla pracowników”). Oba programy będą realizowane w oparciu są na 
emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki (nowej emisji) za cenę emisyjną 
w wysokości 0,1 PLN.   

W przypadku Programu dla kadry kierowniczej zostanie wyemitowane nieodpłatnie 2.016.523 warrantów serii A, 
uprawniających do objęcia akcji serii F. Warunki Programu obejmują m.in. osiągnięcie statusu spółki publicznej, 
a także celów biznesowych związanych ze wzrostem wartości Spółki (osiągnięcie określonej ceny rynkowej po 
4 latach od wejścia na GPW).  

W przypadku Programu dla pracowników zostanie wyemitowane nieodpłatnie 38.452 warrantów serii B, 
uprawniających do objęcia akcji serii F. Warunki Programu dla pracowników obejmują m.in. wymóg świadczenia 
nieprzerwanej pracy do drugiej rocznicy wejścia Spółki na GPW. 

Do dnia bilansowego szczegółowe warunki programów nie zostały zakomunikowane uprawnionym osobom, ani nie 
zostały podpisane żadne umowy z indywidualnymi uprawnionymi, w związku z czym Spółka nie ujęła skutków 
finansowych żadnego z tych programów w niniejszym sprawozdaniu finansowym.  

Kapitał podstawowy według stanu na dzień bilansowy: 
  30.06.2021 31.12.2020 

Liczba akcji 28 515 000  2 851 500  

Wartość nominalna akcji (PLN) 0,1 1,0  

Kapitał podstawowy 2 851 500   2 851 500   

 
Akcje wyemitowane w prezentowanych okresach sprawozdawczych na 1 stycznia 2020 roku, 30 czerwca 2020 
roku, 31 grudnia 2020 roku i 30 czerwca 2021 roku: 
 

 
Wartość nominalna 

serii / emisji 
Liczba akcji 

Cena emisyjna 
(PLN) 

Kapitał podstawowy na dzień bilansowy  2 851 500 28 515 000 X 

Akcje serii A 927 795 9 277 950 0,1 

Akcje serii B 927 795 9 277 950 0,1 

Akcje serii C 955 910 9 559 100 0,1 

Akcje serii D  40 000  400 000 0,1 

 
 

12. Podatek dochodowy 

 

  Nota 
od 01.01 do 
30.06.2021 

od 01.01 do 
30.06.2020 

Podatek bieżący:     
Rozliczenie podatku za okres sprawozdawczy   4 065 378  1 638 385  

Korekty obciążenia podatkowego za poprzednie okresy   -   -   

Podatek bieżący   4 065 378  1 638 385  

Podatek odroczony:    

Powstanie i odwrócenie różnic przejściowych 9 (163 049) 9 139  

Rozliczenie niewykorzystanych strat podatkowych  -   -   

Podatek odroczony  (163 049) 9 139  

Podatek dochodowy razem  3 902 329  1 647 524  

 
 

13. Zysk na akcję i wypłacone dywidendy 

Zysk na akcję 

Zysk na akcję liczony jest według formuły zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki podzielony przez średnią 
ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w danym okresie. 
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Zysk na akcję liczony jest osobno dla akcji zwykłych oraz dla akcji uprzywilejowanych. W przypadku akcji 
uprzywilejowanych zysk na jedną akcję został przeliczony przy pomocy formuły na podstawie której określona 
została wypłata dywidendy na te akcje, tj. przy uwzględnieniu mnożnika x 5.000.  

Przy wyliczeniu zarówno podstawowego zysku na akcję zarówno dla akcji zwykłych, jak i uprzywilejowanych Spółka 
stosuje w liczniku kwotę całkowitego zysku (straty) netto. 

W dniu 15 kwietnia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy zmieniło zasady wypłaty 
dywidendy dla akcji serii D w taki sposób, że określono maksymalną wartość dywidendy, która będzie przypadać 
na akcje serii D w wysokości 32.650 tys. PLN. Z chwilą wypłacenia takiej wartości dywidendy akcje serii D ulegają 
umorzeniu. 

Kalkulację podstawowego zysku (straty) na akcję zwykłą i uprzywilejowaną przedstawiono poniżej.  

 

  
od 01.01 do 
30.06.2021 

od 01.01 do 
30.06.2020 

od 01.01 do 
31.12.2020 

Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru      

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 28 115 000  2 811 500  2 811 500  

Średnia ważona liczba akcji uprzywilejowanych (seria D) 400 000  40 000  40 000  

Zysk na akcję       

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i całkowitej 16 926 207 2 363 020 12 491 846 

Podstawowy zysk na akcję zwykłą (PLN) 0,008 0,03 0,06 

Podstawowy zysk na akcję uprzywilejowaną (PLN) 41,73 147,00 308,00 

Kwota przyszłej (niewypłaconej) dywidendy przypisanej do akcji  
uprzywilejowanych na dzień bilansowy 

32 650 000* 35 476 348 32 956 703 

* po uwzględnieniu wpływu uchwały NWZA z 15 kwietnia 2021 roku opisanej powyżej 

Dywidendy 

Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2020 roku, Spółka  
wypłaciła dywidendę akcjonariuszom za rok 2019 w kwocie 4 428,5 tys. PLN, co w przeliczeniu wyniosło 0,02 PLN  
na jedną akcję zwykłą (seria A, B i C) oraz 109,18 PLN na jedną akcje uprzywilejowaną serii D.  Z podanej powyżej 
kwoty dywidendy, 4 367,1 tys. PLN przypada na akcje serii D.  

Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 lutego 2021 roku Spółka przeznaczyła do 
wypłaty dywidendę za rok 2020 w maksymalnej możliwej wysokości tj. po odliczeniu 8% obowiązkowego odpisu na 
kapitał zapasowy, w kwocie 12 631 tys. PLN. Powyższa kwota została ustalona na podstawie zysku netto ujętego  
w statutowych sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z PZR, który się różni od zysku netto ujętego 
w niniejszym sprawozdaniu finansowym.  W lutym 2021 roku wypłacono akcjonariuszom 9 427 tys. PLN, w kwietniu 
2021 roku wypłacono dalsze 3 142 tys. PLN. Pozostała kwota 61 tys. PLN została na rozrachunkach  
z akcjonariuszami.  

Przyszłe dywidendy dotyczące akcji uprzywilejowanych  

Zgodnie z warunkami emisji akcji serii D, akcjonariusze uprzywilejowani są uprawnieni do wypłaty dywidendy 
przekraczającej dywidendę dla akcji zwykłych 5.000 razy (mnożnik 5.000).  

Dnia 15 kwietnia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy zmieniło zasady wypłaty dywidendy 
dla akcji serii D w taki sposób, że określono maksymalną wartość dywidendy, która będzie przypadać na akcje serii 
D w wysokości 32.650 tys. PLN. Z chwilą wypłacenia takiej wartości dywidendy akcje serii D ulegają umorzeniu. 

Wysokość przyszłej niewypłaconej dywidendy przypisanej do akcji uprzywilejowanych oszacowana  
na poszczególne dni bilansowe została przedstawiona w tabeli powyżej. Zobowiązanie do wypłaty powyższej 
dywidendy nie jest ujmowane w bilansie Spółki, gdyż powstaje w momencie podjęcia decyzji Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy o wypłacie dywidendy.  

 
14. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Podmioty powiązane ze Spółką obejmują kluczowy personel kierowniczy, jednostki zależne wyłączone z obowiązku 
konsolidacji, akcjonariuszy Spółki oraz pozostałe podmioty powiązane, do których Spółka zalicza podmioty 
kontrolowane przez właścicieli Spółki.  

Transakcje z kluczowym personelem kierowniczym  

Do kluczowego personelu kierowniczego Spółka zalicza członków zarządu i rady nadzorczej spółki. Wynagrodzenie 
kluczowego personelu w okresie objętym sprawozdaniem finansowym wyniosło:  
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od 01.01 do 
30.06.2021 

od 01.01 do 
30.06.2020 

Świadczenia na rzecz personelu kierowniczego     

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 922 054 154 380 

Pozostałe świadczenia (usługi doradcze) - 157 200 

Świadczenia razem 922 054 311 580  

 
Spółka nie otrzymała i nie udzieliła kluczowemu personelowi kierowniczemu żadnych pożyczek w okresie objętym 
sprawozdaniem finansowym. 

W okresie od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020 roku Spółka dokonała zakupu od Jaromira Łacińskiego, 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej usług doradczych na kwotę 78,6 tys. PLN. Saldo zobowiązań z tego tytułu 
wynosiło na 31 grudnia 2020 roku -  32,2 tys. PLN. W roku 2021 umowa na usługi doradcze nie obowiązywała 
i Spółka nie ponosiła już tego rodzaju kosztów. 

Transakcje z podmiotami powiązanymi 

W okresie od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 ani w porównawczym okresie roku 2020 Spółka nie realizowała 
transakcji z podmiotami powiązanymi (poza kluczowym personelem oraz poza transakcjami z Flexcommerce, które 
zostały wyeliminowane w niniejszym sprawozdaniu w związku włączeniem danych finansowych Flexcommerce  
w niniejszych sprawozdaniach finansowych po przejęciu działalności tej spółki).  

Transakcje z akcjonariuszami dotyczące obejmowania akcji i wypłaty dywidendy zostały opisane w nocie 13 i 14. 

 

15. Zdarzenia po dniu bilansowym 

Po dniu 30 czerwca 2021 roku miały miejsce następujące zdarzenia, które nie wymagały ujęcia w sprawozdaniu 
finansowym za okres 6 miesięcy 2021 roku: 

 W dniu 7 lipca 2021 roku akcje Spółki uzyskały dopuszczenie do obrotu, a 9 lipca 2021 roku Spółka 
zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych, 

 W dniu 16 lipca 2021 roku do Zarządu Spółki został powołany pan Piotr Biczysko na stanowisko Członka 
Zarządu ds. Finansowych. 

 Dnia 5 sierpnia 2021 roku Spółka podpisała porozumienie o finalnym rozliczeniu inwestycji w rosyjską 
spółkę InSales RUS O.O.O. natomiast płatności 195 mln rubli zostały wykonane w czerwcu 2021 roku 
i zostały ujęte w wynikach I półrocza 2021. Porozumienie to zostało zawarte pomiędzy Spółką a osobami, 
które w 2019 roku odkupiły InSales od Spółki ("Pierwotni Nabywcy", tj. panem Timofeyem Gorshkovem, 
panem Vladimirem Bedarevem oraz panem Andreeyem Stikheevem). Zgodnie z porozumieniem, płatności 
należne od Pierwotnych Nabywców mogły być zapłacone przez LLC "Digital Assets" ("Finalny Nabywca"), 
spółkę prawa rosyjskiego, która zdecydowała się nabyć InSales od Pierwotnych Nabywców. W związku 
z rozliczeniem inwestycji Pierwotni Nabywcy zobowiązali się zapłacić spółce łącznie kwotę 195 mln RUB 
(tj. 10,2 mln PLN), zaś Spółka potwierdziła że nie ma żadnych roszczeń w związku z rozliczeniem 
inwestycji z Pierwotnymi Nabywcami. Kwestię rozliczeń inwestycji kapitałowej w InSales Spółka uważa 
obecnie za zamkniętą. 

 W dniu 17 sierpnia 2021 roku Spółka dominująca zawarła z SumUp MG Holdings MR Sarl umowę nabycia 
udziałów w spółce Shoplo sp. z o.o. Na podstawie Umowy Spółka nabyła 1,766 udziałów w Shoplo 
o wartości nominalnej 50 PLN każdy stanowiących 100% kapitału zakładowego Shoplo i uprawniających 
do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Shoplo. Cena udziałów w Shoplo wyniosła 17.490 tys. PLN 
z czego w dniu zawarcia Umowy Spółka zapłaciła na rzecz sprzedającego kwotę stanowiącą 80% ceny. 
Płatność pozostałej części ceny została wstrzymana na poczet zabezpieczenia ewentualnych roszczeń 
Spółki z tytułu umowy oraz będzie podlegać zapłacie przez Spółkę na rzecz sprzedawcy w ten sposób, że 
50% wstrzymanej kwoty będzie płatne w pierwszą rocznicę zawarcia transakcji, a kolejne 50% tej kwoty 
będzie płatne w drugą rocznicę zawarcia transakcji. 

 Poprzez przejęcie Shoplo Spółka pośrednio nabyła prawo do marki "Shoplo", prawa i obowiązki 
z zawartych przez Shoplo umów z klientami, resellerami oraz innymi partnerami biznesowymi, jak również 
prawa do domen internetowych Shoplo oraz zawartości utrzymywanych na nich stron internetowych, jak 
również profili w social mediach należących do Shoplo. Pozostałe aktywa, w tym platforma do obsługi 
sklepów Shoplo, zostały wydzielone z Shoplo przed zawarciem Umowy. 

 Jednocześnie z zawarciem Umowy, Shoplo zawarło umowę o świadczenie usług z podmiotem z grupy 
SumUp, której celem jest zapewnienie świadczenia na rzecz Shoplo usług wsparcia niezbędnych do 
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utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu obsługi klientów Shoplo do czasu pełnej migracji klientów 
Shoplo na platformę Spółki. 

 Shoplo to trzeci pod względem popularności dostawca sklepów internetowych w modelu SaaS dla 
segmentu małych i średnich przedsiębiorstw działający na polskim rynku. Na dzień transakcji firma 
obsługiwała ok. 4,7 tys. klientów prowadzących sklepy internetowe. Szacunkowe przychody Shoplo w roku 
2020 wyniosły 6,7 mln PLN, a w pierwszym półroczu 2021 kwota ta wyniosła 4,0 mln PLN. 

 Na dzień przygotowania niniejszego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Spółka nie 
była w posiadaniu danych, które pozwoliłyby na wstępne rozliczenie księgowe transakcji, dlatego też 
w niniejszym sprawozdaniu nie zostały zaprezentowane niektóre informacje wymagane przez MSSF 3.  

 
16. Pozostałe informacje 

Wpływ pandemii COVID-19 
 
W okresie objętym niniejszym skróconym śródrocznym sprawozdaniem finansowym trwała pandemia COVID-19, 
a Polski rząd tak samo jak rządy większości państw Europejskich wprowadził dodatkowe obostrzenia, między 
innymi zamkniecie handlu detalicznego w galeriach handlowych, restauracji jak również zalecał pracę w formie 
zdalnej. Spółka tak jak w 2020 roku utrzymała szereg działań wspierających walkę z pandemią – utrzymano 
hybrydowy system pracy, zachęcając pracowników do pozostania w domach, dalej stosuje automaty dezynfekujące 
oraz utrzymała w mocy procedury na wypadek stwierdzenia zachorowania na COVID-19. 
Spółka w dalszym ciągu obserwuje wyższy poziom zainteresowania swoimi usługami lecz dynamika tego wpływu 
spadła. Część klientów Spółki, którzy otworzyli sklepy w okresie pierwszej fali pandemii pozostali ze Spółką i dalej 
opłacają abonamenty, a część wycofała się z prowadzenia działalności.  
Spółka wciąż notuje dynamiczny przychodów ze sprzedaży. Spółka przewiduje, że zmienione zachowania 
konsumentów utrzymają się również po wygaśnięciu pandemii koronawirusa COVID-19, a sklepy jej klientów które 
rozwijały się w jej trakcie będą dalej funkcjonowały i rozwijały swoją działalność. 
 
Kurs EUR 
 
W okresach objętych skróconym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych 
zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank 
Polski: 

 kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 30 czerwca 2021 roku 4,5208 PLN/EUR,  
31 grudnia 2020 roku wyniósł 4,6148 PLN/EUR.  

 średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy 
Bank Polski dla waluty, w której zostały sporządzone informacje finansowe podlegające przeliczeniu, 
obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego: 1 stycznia – 30 
czerwca 2020 roku wyniósł 4,4413 PLN/EUR, 1 stycznia – 30 czerwca 2021 roku 4,5471 PLN/EUR. 
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Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR: 
 

 PLN EUR 

Shoper S.A. 
30.06. 
2021 

31.12. 
2020 Różnica Zmiana 

30.06. 
2021 

31.12. 
2020 Różnica Zmiana 

Aktywa trwałe 21 633 18 833 2 800 15% 4 785 4 081 704 17% 

Aktywa obrotowe 28 239 24 261 3 978 16% 6 246 5 257 989 19% 

Aktywa razem 49 872 43 094 6 778 16% 11 032 9 338 1 693 18% 

         

Kapitał własny 28 459 24 125 4 334 18% 6 295 5 228 1 067 20% 

Zobowiązania długoterminowe 3 701 4 903 -1 202 -25% 819 1 063 -244 -23% 

Zobowiązania krótkoterminowe 17 712 14 066 3 646 26% 3 918 3 048 870 29% 

Zobowiązania razem 21 414 18 969 2 444 13% 4 737 4 111 626 15% 

Pasywa razem 49 872 43 094 6 778 16% 11 032 9 338 1 693 18% 

         

 PLN EUR 

Shoper S.A. H1 2021 H1 2020 Różnica Zmiana H1 2021 H1 2020 Różnica Zmiana 

Przychody ze sprzedaży 33 264 20 849 12 415 60% 7 315 4 694 2 621 56% 

Koszty działalności operacyjnej 22 379 13 015 9 364 72% 4 921 2 930 1 991 68% 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 956 7 783 3 173 41% 2 409 1 752 657 37% 

Rentowność operacyjna 33% 37% -4%  - 33% 37% -4% - 

EBITDA 12 832 9 322 3 510 38% 2 822 2 099 723 34% 

Rentowność EBITDA 39% 45% -6% - 39% 45% -6% - 

Skorygowana EBITDA managerska 15 724 10 857 4 867 45% 3 458 2 445 1 013 41% 

Zysk netto 16 926 5 963 10 963 184% 3 722 1 343 2 380 177% 

Rentowność netto 51% 29% 22% - 51% 29% 22% - 

         

 PLN EUR 

Shoper S.A. H1 2021 H1 2020 Różnica Zmiana H1 2021 H1 2020 Różnica Zmiana 
Środki pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 10 824 8 813 2 011 23% 2 380 1 984 396 20% 

Środki pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 6 786 -747 - - 1 492 -168 - - 

Środki pieniężne netto z działalności 
finansowej -13 142 -530 - - -2 890 -119 - - 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych 4 468 7 536 -3 068 -41% 983 1 697 -714 -42% 
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17. Zatwierdzenie do publikacji 

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 6 miesięcy zakończony 
30 czerwca 2021 roku (wraz z danymi porównawczymi) zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki 
w dniu 22 września  2021 roku. 
 

 
Podpisy wszystkich Członków Zarządu 
 
Data Imię i nazwisko Funkcja Podpis 

22 września 2021 Marcin Kuśmierz Prezes Zarządu 

 

22 września 2021 Krzysztof Krawczyk Wiceprezes Zarządu 

 

22 września 2021 Piotr Biczysko Członek Zarządu 

 

22 września 2021 Paweł Rybak Członek Zarządu 

 

Podpisy osoby odpowiedzialnej za sporządzenie sprawozdania finansowego 
 
Data Imię i nazwisko Funkcja Podpis 

22 września 2021 Maciej Śladowski 
Zastępca Dyrektora 
Finansowego 
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