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Raport półroczny zawiera: 
 
Wybrane skonsolidowane dane finansowe 
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
Wybrane jednostkowe dane finansowe 
Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe 
Informacje dodatkowe, w tym omówienie wyników Grupy Shoper i Shoper S.A za 3 
kwartał 2022 roku 
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a) Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Shoper za 3 kwartały 2022 roku [w tys. PLN i 
EUR] 

 

 

  
(tys. PLN) Q3 2022 Q3 2021 różnica zmiana 

Przychody ze sprzedaży 86 479  53 361  33 118  62% 
Koszty działalności operacyjnej (68 907)  (38 653)  (30 254)  78% 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 738  14 678  2 060  14% 
Rentowność operacyjna 19% 28%   
Amortyzacja (6 673)  (3 658)  (3 015)  82% 
EBITDA 23 411  18 336  5 075  28% 
Rentowność EBITDA 27% 34%   
Skorygowana EBITDA 25 807  21 800  4 007  18% 
Rentowność skorygowana EBITDA 30% 41%   

Zysk netto 11 595  19 689  (8 094)  -41% 
Rentowność netto 13% 37%   

 
 

   
 

 
   

(tys. PLN) Q3 2022 Q3 2021 różnica zmiana 
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 296  15 833  5 463  35% 
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (25 408)  (5 735)  (19 673)  343% 
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (11 689)  (13 634)  1 945  -14% 
Zmiana netto stanu środków pieniężnych (15 801)  (3 536)  (12 265)  347% 

 
 

   
(tys. PLN) 30.09.2022 31.12.2021 różnica zmiana 

Aktywa trwałe 91 498  53 424  38 074  71% 
Aktywa obrotowe 16 925  29 931  (13 006)  -43% 
Aktywa razem 108 423  83 355  25 068  30% 

 
 

   
Kapitał własny 30 611  37 630  (7 019)  -19% 
Zobowiązania długoterminowe 32 732  18 025  14 707  82% 
Zobowiązania krótkoterminowe 45 080  27 700  17 380  63% 
Zobowiązania razem 77 812  45 725  32 087  70% 
Pasywa razem 108 423  83 355  25 068  30% 
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(tys. EUR) Q3 2022 Q3 2021 różnica zmiana 
Przychody ze sprzedaży 18 447  11 706  6 741  58% 
Koszty działalności operacyjnej (14 699)  (8 479)  (6 220)  73% 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 570  3 220  350  11% 
Rentowność operacyjna 19% 28%   
Amortyzacja (1 423)  (802)  (621)  77% 
EBITDA 4 994  4 022  972  24% 
Rentowność EBITDA 27% 34%   
Skorygowana EBITDA 5 505  4 782  723  15% 
Rentowność skorygowana EBITDA 30% 41%   

Zysk netto 2 473  4 319  (1 846)  -43% 
Rentowność netto 13% 37%   

 
 

   
 

 
   

(tys. EUR) Q3 2022 Q3 2021 różnica zmiana 
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 543  3 473  1 070  31% 
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 420)  (1 258)  (4 162)  331% 
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 493)  (2 991)  498  -17% 
Zmiana netto stanu środków pieniężnych (3 370)  (776)  (2 594)  334% 

 
 

   
(tys. EUR) 30.09.2022 31.12.2021 różnica zmiana 

Aktywa trwałe 18 788  11 615  7 173  62% 
Aktywa obrotowe 3 476  6 508  (3 032)  -47% 
Aktywa razem 22 264  18 123  4 141  23% 

 
 

   
Kapitał własny 6 286  8 182  (1 896)  -23% 
Zobowiązania długoterminowe 6 721  3 919  2 802  71% 
Zobowiązania krótkoterminowe 9 257  6 023  3 234  54% 
Zobowiązania razem 15 978  9 942  6 036  61% 
Pasywa razem 22 264  18 124  4 140  23% 
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b) Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Shoper dla 3 kwartału 2022 roku [w tys. PLN i 
EUR] 

 

(tys. PLN) Q3 2022 Q3 2021 różnica zmiana 
Przychody ze sprzedaży 31 396  20 003  11 393  57% 
Koszty działalności operacyjnej (26 100)  (16 032)  (10 068)  63% 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 979  3 926  1 053  27% 
Rentowność operacyjna 16% 20%   
Amortyzacja (2 706)  (1 729)  (977)  57% 
EBITDA 7 685  5 655  2 030  36% 
Rentowność EBITDA 24% 28%   
Skorygowana EBITDA 9 211  7 312  1 899  26% 
Rentowność skorygowana EBITDA 29% 37%   

Zysk netto 2 914  2 894  20  1% 
Rentowność netto 9% 14%   

 
 

   
 

 
   

(tys. PLN) Q3 2022 Q3 2021 różnica zmiana 
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 253  5 124  3 129  61% 
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 932)  (14 528)  9 596  -66% 
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (10 723)  (488)  (10 235)  2097% 
Zmiana netto stanu środków pieniężnych (7 402)  (9 892)  2 490  -25% 

 
 

   
(tys. PLN) 30.09.2022 31.12.2021 różnica zmiana 

Aktywa trwałe 91 498  53 424  38 074  71% 
Aktywa obrotowe 16 925  29 931  (13 006)  -43% 
Aktywa razem 108 423  83 355  25 068  30% 

 
 

   
Kapitał własny 30 611  37 630  (7 019)  -19% 
Zobowiązania długoterminowe 32 732  18 025  14 707  82% 
Zobowiązania krótkoterminowe 45 080  27 700  17 380  63% 
Zobowiązania razem 77 812  45 725  32 087  70% 
Pasywa razem 108 423  83 355  25 068  30% 
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(tys. EUR) Q3 2022 Q3 2021 różnica zmiana 
Przychody ze sprzedaży 6 570  4 366  2 204  50% 
Koszty działalności operacyjnej (5 462)  (3 500)  (1 962)  56% 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 042  857  185  22% 
Rentowność operacyjna 16% 20%   
Amortyzacja (566)  (377)  (189)  50% 
EBITDA 1 608  1 234  374  30% 
Rentowność EBITDA 24% 28%   
Skorygowana EBITDA 1 928  1 596  332  21% 
Rentowność skorygowana EBITDA 29% 37%   

Zysk netto 610  632  (22)  -3% 
Rentowność netto 9% 14%   

 
 

   
 

 
   

(tys. EUR) Q3 2022 Q3 2021 różnica zmiana 
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 727  1 119  608  54% 
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 032)  (3 171)  2 139  -67% 
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 244)  (107)  (2 137)  1997% 
Zmiana netto stanu środków pieniężnych (1 549)  (2 159)  610  -28% 

 
 

   
(tys. EUR) 30.09.2022 31.12.2021 różnica zmiana 

Aktywa trwałe 18 788  11 615  7 173  62% 
Aktywa obrotowe 3 476  6 508  (3 032)  -47% 
Aktywa razem 22 264  18 123  4 141  23% 

 
 

   
Kapitał własny 6 286  8 182  (1 896)  -23% 
Zobowiązania długoterminowe 6 721  3 919  2 802  71% 
Zobowiązania krótkoterminowe 9 257  6 023  3 234  54% 
Zobowiązania razem 15 978  9 942  6 036  61% 
Pasywa razem 22 264  18 124  4 140  23% 
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SHOPER S.A. 

  

 

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE  
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

 

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2022 ROKU 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

AKTYWA Noty 30.09.2022 31.12.2021 

Aktywa trwałe        

Wartość firmy  7 26 337  2 148  

Wartości niematerialne 8 44 042  33 918  

Rzeczowe aktywa trwałe 9 19 988  16 645  

Należności i pożyczki   974  684  

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12 157  29  

Aktywa trwałe   91 498 53 424 

Aktywa obrotowe       

Zapasy   -    13  

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności   6 996  4 685  

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego   -    12  

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   1 456  946  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   8 473  24 275  

Aktywa obrotowe   16 925 29 931 

Aktywa razem   108 423 83 355 

 

PASYWA Noty 30.09.2022 31.12.2021 

Kapitał własny        

Kapitał podstawowy 13 2 852 2 852 

Pozostałe kapitały 13 11 837 10 171 

Zyski zatrzymane   15 321 23 831 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 
 

dominującej 
  30 010 36 854 

 Udziały niedające kontroli   601 776 

Kapitał własny   30 611 37 630 

Zobowiązania długoterminowe       

Zobowiązania z tytułu leasingu 10 14 675 12 659 

Zobowiązania z tytułu warunkowej zapłaty za udziały  6 15 843 3 859 

Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 12 2 214 1 507 

Zobowiązania długoterminowe   32 732 18 025 

Zobowiązania krótkoterminowe       

Zobowiązania z tytułu leasingu 10 3 000 1 689 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne  10 628 - 

Zobowiązania z tytułu warunkowej zapłaty za udziały   3 254 2 206 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe  
zobowiązania 

  12 511 8 402 

Zobowiązania z tytułu umowy   9 458 7 491 

Zobowiązania z tyt. bieżącego podatku dochodowego. 14 2 092 5 125 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych   4 137 2 787 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   - - 

Zobowiązania krótkoterminowe   45 080 27 700 

Zobowiązania razem   77 812 45 725 

Pasywa razem   108 423 83 355 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU  

 Noty 
od 01.01 do 
30.09.2022 

od 01.01 do 
30.09.2021                  

Działalność kontynuowana      

Przychody ze sprzedaży 5 86 479  53 361  

Przychody ze sprzedaży produktów i usług 5 86 479  53 361  

Koszty działalności operacyjnej  (68 907)  (38 653)  

Amortyzacja  (6 673)  (3 658)  

Zużycie materiałów i energii  (383)  (296)  

Usługi obce  (40 514)  (22 742)  

Podatki i opłaty  (374)  (522)  

Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników  (17 188)  (9 537)  

Ubezpieczenia społecznie i inne świadczenia  (3 361)  (1 752)  

Pozostałe koszty rodzajowe  (414)  (146)  

Zysk brutto ze sprzedaży  17 572  14 708  

Pozostałe przychody operacyjne  76  71  

Pozostałe koszty operacyjne  (427)  (16)  

Straty z tytułu oczekiwanych strat kredytowych (+/-)  (483)  (85)  

Zysk z działalności operacyjnej  16 738  14 678  

Zysk (strata) z zaprzestania ujmowania   aktywów 
finansowych (+/-) 

                                -  10 262  

Przychody finansowe  105  28  

Koszty finansowe  (1 861)  (588)  

Zysk przed opodatkowaniem  14 982  24 380  

Podatek dochodowy 12 (3 387)  (4 691)  

Zysk netto z działalności kontynuowanej  11 595  19 689  

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej                                 -    

Zysk netto ogółem  11 595  19 689  

Zysk (strata) netto przypadający:      

- akcjonariuszom podmiotu dominującego  11 770  19 757  

- podmiotom niekontrolującym  (175)  (68)  

 

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

 Noty od 01.01 do 30.09.2022 od 01.01 do 30.09.2021 

z działalności kontynuowanej i działalności ogółem    

podstawowy zysk netto na jedną akcję    

- akcje zwykłe 16 0,01 0,01 

- akcje uprzywilejowane  28,28 48,52 

rozwodniony zysk na jedną akcję    

- akcje zwykłe 16 0,01 0,01 

- akcje uprzywilejowane  28,27 48,50 

*Zysk ( strata) na jedną akcje za okres 01.01.-30.09.2021 dla porównania danych został przeliczony po uwzględnieniu wpływu uchwały ZWZA z 
31 maja 2022 roku. 

 
Zysk netto podstawowy nie jest równy rozwodnionemu, ze względu na to, że Spółka posiada instrumenty 
rozwadniające opisane w nocie 16.   
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

 Noty od 01.01 do 30.09.2022 od 01.01 do 30.09.2021 

Zysk (strata) netto  11 595 19 689 

Pozostałe całkowite dochody    

Pozycje nie przenoszone do wyniku   finansowego  - - 

Pozycje przenoszone do wyniku finansowego  - - 

Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu  - - 

Całkowite dochody  11 595 19 689 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

  Noty 
Kapitał 

podstawowy 
Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 
Udziały 

niedające 
kontroli 

Kapitał 
własny 
razem 

 

Saldo na dzień 01.01.2022 roku   2 852  10 171  23 831  36 854  776  37 630   

Zmiany w okresie od 01.01 do 30.09.2022 roku                                  

Emisja akcji                       -                    -                    -                    -                    -                    -   
Dywidendy                     -                    -  (20 280)  (20 280)                    -  (20 280)   
Wycena programu motywacyjnego (warranty)                       -  1 666                    -  1 666                    -  1 666   

Razem transakcje z właścicielami                       -  1 666  (20 280)  (18 614)                    -  (18 614)   

 Zysk netto za okres od 01.01  do 30.09.2022 roku                      -                    -  11 770  11 770  (175)  11 595   

Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu 
za okres od 01.01 do 30.09.2022 roku 

                      -                    -                    -                    -                    -                    -   

Razem całkowite dochody                      -                    -  11 770  11 770  (175)  11 595   

Saldo na dzień 30.09.2022 roku   2 852  11 837  15 321  30 010  601  30 611   

 

  Noty 
Kapitał 

podstawowy 
Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 
Udziały 

niedające 
kontroli 

Kapitał 
własny 
razem 

 

Saldo na dzień 01.01.2021 roku   2 852  10 171  11 103  24 126    24 126   

Zmiany w okresie od 01.01 do 30.09.2021 roku                               -   

Emisja akcji                      -                    -                    -                    -                    -                   -   

Dywidendy                       -                    -  (12 631)  (12 631)                    -  (12 631)   

Nabycie jednostki zależnej   - - - - 867  867   

Inne                      -                    -  38  38                    -  38   

Razem transakcje z właścicielami                      -                    -  (12 593)  (12 593)  867  (11 726)   

 Zysk netto za okres od 01.01 do 30.09.2021 roku                      -                    -  19 757  19 757  (68)  19 689   

Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu 
za okres od 01.01 do 30.09.2021 roku 

                     -                    -                    -                    -                  -                    -   

Razem całkowite dochody                      -                    -  19 757  19 757  (68)  19 689   

Saldo na dzień 30.09.2021 roku   2 852  10 171  18 267  31 290  799  32 089   

 

  Noty 
Kapitał 

podstawowy 
Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 
Udziały 

niedające 
kontroli 

Kapitał 
własny 
razem 

 

Saldo na dzień 01.01.2021 roku   2 852  10 171  11 103  24 126                    -  24 126   

Zmiany w okresie od 01.01 do 31.12.2021 roku                

Emisja akcji                      -                    -                    -                    -  -                   -   

Dywidendy                      -                    -  (12 631)  (12 631)  - (12 631)   

Nabycie jednostki zależnej                       -                    -                    -                    -  867  867   

Inne                      -                    -  38  38  - 38   

Razem transakcje z właścicielami                      -                    -  (12 593)  (12 593)  867  (11 726)   

 Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2021 roku                       -                    -  25 321  25 321  (91)  25 230   

Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu 
za okres od 01.01 do 31.12.2021 roku 

                     -                    -                    -                    -                    -                    -   

Razem całkowite dochody                     -                    -  25 321  25 321  (91)  25 230   

Saldo na dzień 31.12.2021 roku   2 852  10 171  23 831  36 854  776  37 630   
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 Noty 
od 01.01 do 
30.09.2022 

od 01.01 do 
30.09.2021 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej 

 
    

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  14 982  24 380  

Korekty:    

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 9 2 615  1 792  

Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niematerialne 8 4 058  1 866  

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów 
finansowych 

  483  83  

Zysk na zaprzestaniu ujmowania aktywów finansowych 
wycenianych według zamortyzowanego kosztu 

                                 -  (89)  

(Zysk) strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych                                  -  (10)  

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

                                 -  (10 173)  

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   801  390  

Koszty odsetek   318  172  

Przychody z odsetek                                   -    

Koszt płatności w formie akcji (program motywacyjny) 13 1 666  (28)  

Inne korekty                                  -  4  

Korekty razem  9 941  (5 993)  

Zmiana stanu zapasów                                 -  (5)  

Zmiana stanu należności  (1 227)  (1 655)  

Zmiana stanu zobowiązań  4 164  2 227  

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych  (1 192)  (373)  

Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu umowy  2 109  682  

Zmiany w kapitale obrotowym  3 854  876  

Zapłacony podatek dochodowy  (7 481)  (3 430)  

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  21 296  15 833  

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

   

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych  (5 072)  (2 275)  

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych                                  -    

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych  (2 641)  (558)  

Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych 3 (16 976)  (14 524)  

Wydatki netto na nabycie przedsiębiorstwa  (719)   

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych                                  -  10  

Wpływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych                                   -  11 612  

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   (25 408) (5 735)  

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej 

   

Wpływy netto z tytułu emisji akcji    

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek  14 978                                 -  

Spłaty kredytów i pożyczek  (4 429)                                 -  

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu 10 (1 557)  (972)  

Odsetki zapłacone 10 (318)  (92)  

Dywidendy wypłacone 16 (20 363)  (12 570)  

Środki pieniężne netto z działalności finansowej   (11 689)  (13 634)  

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 

  (15 801)  (3 536)  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu   24 275  20 969  

    Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych   (1)  (211)  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu   8 473  17 222  
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DODATKOWE INFORMACJE DO 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. Pawiej 9 w Krakowie (31-154). Czas trwania Spółki Shoper S.A. jest 

nieograniczony. 

Na dzień bilansowy 30 września 2022 Zarząd miał następujący skład: 

• Marcin Kuśmierz – Prezes Zarządu 

• Krzysztof Krawczyk – Wiceprezes Zarządu 

• Paweł Rybak – Członek Zarządu 

• Piotr Biczysko – Członek Zarządu 
 

Od dnia 7 lipca 2021 roku do dnia 31 maja 2022 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzili: 

• Jaromir Łaciński   – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

• Rafał Ałasa   – Członek Rady Nadzorczej 

• Rafał Krawczyk  – Członek Rady Nadzorczej 

• Piotr Misztal   – Członek Rady Nadzorczej 

• Paweł Moskwa  – Członek Rady Nadzorczej 

• Grzegorz Szatkowski  – Członek Rady Nadzorczej 

• Krzysztof Zając   – Członek Rady Nadzorczej 
 

Od dnia 1 czerwca 2022 w skład Rady Nadzorczej wchodzą: 

• Rafał Ałasa  – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

• Rafał Krawczyk  – Członek Rady Nadzorczej 

• Jaromir Łaciński  – Członek Rady Nadzorczej 

• Piotr Misztal   – Członek Rady Nadzorczej 

• Paweł Moskwa  – Członek Rady Nadzorczej 

• Mirosław Pyrzyna – Członek Rady Nadzorczej 

• Grzegorz Szatkowski  – Członek Rady Nadzorcze 
 

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy 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 Grupę został przedstawiony w nocie nr 5 dotyczącej przychodów 

ze sprzedaży i segmentów operacyjnych. 

Na dzień 30 września 2022 roku w skład Grupy wchodziła Spółka oraz trzy jednostki zależne: 

Nazwa spółki zależnej 

Miejsce 
prowadzenia 

działalności i kraj 
rejestracji 

Rodzaj działalności 
Udział Spółki w kapitale: 

30.09.2022 31.12.2021 

APILO sp. z o.o (dawniej WEB-COM 
Group sp. z o.o.) 

Polska 
e-commerce, 
omnichannel 

80% 80% 

Shoplo sp. z o.o. Polska e-commerce 100% 100% 

Sempire Europe sp. z o.o. Polska 
marketing 

internetowy  
100% 0%  
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W spółce zależnej Apilo sp. z o.o. (dawniej Web-Com Group sp. z o.o.) Spółka Dominująca posiada 60% udziałów 

w kapitale zakładowym oraz opcję na zakup kolejnych 20%. Ze względu na konstrukcję transakcji na potrzeby 

niniejszego sprawozdania przyjęto, że zwiększenie udziałów do 80% jest pewne i odzwierciedlono to w niniejszym 

sprawozdaniu jako kontrola nad 80% udziałów w kapitale zakładowym. 

W spółce zależnej Sempire Europe sp. z o.o. (Sempire) Spółka Dominująca posiada 60% udziałów w kapitale 

zakładowym, które zostały nabyte w dniu 26 maja 2022 roku (patrz Nota 3). W odniesieniu do pozostałych 40% 

udziałów w kapitale zakładowym Sempire Spółka zobowiązała się do ich nabycia po upływie 3 lat od podpisania 

umowy inwestycyjnej tj. do 26 maja 2025 roku. Ze względu na bezwarunkowe zobowiązanie do nabycia udziałów 

na potrzeby niniejszego sprawozdania przyjęto, że przejęcie pozostałej części jest pewne i odzwierciedlono to w 

niniejszym sprawozdaniu jako kontrola nad 100% udziałów w kapitale zakładowym. 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki 

dnia 2 listopada 2022 (patrz nota 21). 

 

2. Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości 

2.1. Podstawa sporządzenia  

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje okres 9 miesięcy zakończonych 30 września 2022 

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 ze sprawozdaniem finansowym Grupy za rok 2021. 

Walutą sprawozdawczą niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego jest złoty polski,  

a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).  

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalnośc i 

gospodarczej przez Grupę 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 Grupy do kontynuowania działalności. 

 

2.2. Zasady rachunkowości 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, 

które zostały zaprezentowane w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok zakończony 

31 grudnia 2021 roku oraz zgodnie z MSR 34. 

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy zawiera zmiany prezentacji pozycji Straty z tytułu 

oczekiwanych strat kredytowych w Skonsolidowanym Rachunku Zysku i Strat za okres 01.01.-30.09.2021, pozycja 

ta została przeniesiona z działalności finansowej do działalności operacyjnej. 

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. 
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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:  

▪ 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. 
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2.3. 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 sprawozdania finansowego, zostały zaprezentowane 
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku  

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

Cena zakupu pozostałych 40% udziałów w Sempire  

W dniu 26 maja 2022 roku Spółka Dominująca zawarła umowę inwestycyjną na podstawie, której przejęła 100% 
kontroli nad Sempire Europe sp. z o.o. W dniu transakcji Spółka nabyła 60% udziałów w kapitale zakładowym. W 
odniesieniu do pozostałych 40% udziałów Spółka bezwarunkowo zobowiązała się do zawarcia przyrzeczonej 
umowy zakupu po upływie 3 lat od podpisania umowy inwestycyjnej za cenę nie mniejszą niż 15 mln zł powiększoną 
o kwotę zmienną nie wyższą niż 15 mln zł uzależnioną od osiągnięcia określonych w umowie celów finansowych 
(mechanizm tzw. earn out).  

Zgodnie z MSSF 3 na dzień przejęcia ujmuje zapłatę warunkową w wartości godziwej. Wartość godziwa ustalana 
jest na podstawie szacunku prawdopodobieństwa ziszczenia się warunków określających wysokość zapłaty 
warunkowej na dzień przejęcia i dyskontowana jest do wartości bieżącej z wykorzystaniem stopy, po jakiej Spółka 
mogłaby uzyskać finansowanie na zakup podobnej inwestycji. 

Spółka w oparciu o prognozy celów finansowych ustalonych w umowie inwestycyjnej, uwzględniając 
prawdopodobieństwo ich osiągnięcia oszacowała wartość oczekiwaną zapłaty kwoty zmiennej za pozostałe 40% 
udziałów w wysokości 5 mln zł, co oznacza szacunkową, łączną cenę za 40% udziałów w wysokości 20 mln zł. Po 
uwzględnieniu czynnika dyskonta, wartość godziwa ceny nabycia 100% udziałów wynosi 30,4 mln zł. Stopa 
dyskontowa przyjęta przy szacowaniu wartości godziwej zapłaty wynagrodzenia została ustalona na poziomie 
8,57%.   

Ze względu na bezwarunkowe zobowiązanie Spółki do zakupu pozostałych 40% udziałów Zarząd ocenił, że 
przejęcie pełnej kontroli (100%) nastąpiło w dniu zawarcia umowy inwestycyjnej, a odroczenie w czasie zawarcia 
przyrzeczonej umowy zakupu ma na celu wyłącznie odroczenie płatności w czasie i ustalenie ostatecznej ceny w 
oparciu o kryteria opisane powyżej. W związku z powyższym na potrzeby niniejszego sprawozdania przyjęto, że 
nabycie 100% udziałów nastąpiło w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem. 

Dalsze informacje odnośnie nabycia udziałów Sempire znajdują się w notach 1 i 6. 

Rozliczenie ceny nabycia Sempire  

W związku z przejęciem Sempire Grupa dokonała oszacowania wartości godziwej nabytych aktywów i zobowiązań 
tej spółki i wstępnego rozliczenia ceny nabycia. W związku z rozliczeniem ceny nabycia Grupa zidentyfikowała i 
ujęła w bilansie wartość firmy w wysokości 22 645 tys. zł.  

Szacowanie wartości godziwej poszczególnych aktywów opiera się na wielu założeniach biznesowych oraz 
projekcjach finansowych odnoszących się do przychodów ze sprzedaży, kosztów, rentowności nabytego 
przedsiębiorstwa w długookresowej perspektywie, a także uwzględnia szacowanie stóp dyskontowych 
odzwierciedlających wartość pieniądza w czasie. Dokonywane szacunki obarczone są co do zasady dużą 
niepewnością.  

Szczegółowe informacje odnośnie przyjętych założeń i wstępnych wyników rozliczenia przejęcia zostały opisane w 

nocie 6.  

 

3. Znaczące zdarzenia i transakcje 

W okresie objętym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w Grupie zaszły 

następujące znaczące zdarzenia: 

Zapłata wynagrodzenia warunkowego za udziały w Apilo (dawniej Web-Com) 

W dniu 11 stycznia 2022 roku w związku ze zrealizowaniem celów związanych z rozwojem rozwiązań 

informatycznych Apilo sp. z o.o. (dawniej Web-Com Group sp. z o.o.) Zarząd Spółki Dominującej potwierdził w 

drodze uchwały spełnienie warunków wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla sprzedających przewidzianych w 

umowie sprzedaży udziałów w kwocie 500 tys. zł. Płatność nastąpiła w dniu 11 stycznia 2022 roku.  
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Umowa z Atman 

W dniu 14 lutego 2022 roku Spółka Dominująca zawarła, powiązane ze sobą, umowy z Atman sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie obejmujące umowę wynajmu serwerów oraz umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych. 

Umowy zostały zawarte na okres od 1 maja 2022 roku do 30 września 2025 roku. Pełne uruchomienie infrastruktury 

objętej umową wynajmu serwerów nastąpi wg ustalonego harmonogramu. Łączna, niezdyskontowana wartość 

umów w całym okresie ich obowiązywania wyniesie 6,5 mln zł. Umowa wynajmu serwerów zostanie ujawniona 

zgodnie z IFRS 16 jako leasing co nastąpi z dniem rozpoczęcia świadczenia usług. Spółka wstępnie oszacowała, 

że w bilansie Grupy zostaną wykazane aktywa w formie środków trwałych o wartości 6 mln zł oraz odpowiadające 

im zobowiązanie z tytułu leasingu. Okres amortyzacji ujawnionych środków trwałych zostanie ustalony zgodnie z 

okresem na jaki umowa została zawarta. 

Zawarte umowy są częścią procesu rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej platformy Shoper. Grupa będzie 

korzystała jednocześnie z usług dotychczasowych dostawców zgodnie z obowiązującymi umowami.  

Zmiana firmy i siedziby spółki zależnej 

W dniu 16 marca 2022 roku nastąpiła zmiana firmy spółki Web-Com Group sp. z o.o. na Apilo sp. z o.o. oraz zmiana 
siedziby spółki na Kraków. Adresem siedziby spółki jest ul. Pawia 9, 31-154 Kraków. 

Nabycie przedsiębiorstwa Selium 

W dniu 25 maja 2022 roku Spółka Dominująca zawarła przedwstępną umowę sprzedaży przedsiębiorstwa, na 
podstawie, której Spółka Dominująca zobowiązała się do nabycia przedsiębiorstwa prowadzonego przez Mateusza 
Grzywnowicza pod firmą SELIUM Mateusz Grzywnowicz, pod warunkiem zawieszającym uzyskania przez Spółkę 
Dominującą wszystkich zgód korporacyjnych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy zgodnie z jej treścią. 

W dniu 1 sierpnia 2022 roku, w związku ze spełnieniem się warunku zawieszającego, Spółka Dominująca nabyła 
przedsiębiorstwo Selium. Cena nabycia wyniosła 1,65 mln zł, a jej płatność została podzielona na 3 równe transze, 
z których pierwsza została zapłacona w dniu nabycia przedsiębiorstwa, a pozostałe zostaną zapłacone w okresie 
12 miesięcy od dnia nabycia. 

Selium jest agencją omnichannel (sprzedaż wielokanałowa), wyspecjalizowaną we wsparciu sprzedaży na 
zagranicznych marketplace (platforma handlowa) (tj. Amazon, eBay, Real, Aliexpress, Kaufland itp.). Usługi 
świadczone przez Selium uzupełnią ofertę Grupy w zakresie kompleksowej obsługi procesu sprzedaży 
internetowej. 

Nabyte przedsiębiorstwo stało się komórką organizacyjną spółki Shoper S.A. 

Przejęcie Sempire Europe sp. z o.o. 

Dnia 26 maja 2022 roku Spółka nabyła 100% udziałów w Sempire Europe Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu. 

Pierwsza część transakcji w kwocie 15 000 tys. zł, to jest zakup 60% udziałów została sfinansowana ze środków 
własnych, a następnie zrefinansowana kredytem bankowym.  

Sempire jest wiodącą agencją marketingu internetowego dla rynku e-commerce świadczącą usługi pozycjonowania 
sklepów internetowych i serwisów www (SEO), prowadzenia kampanii reklamowych w Internecie (SEM) oraz 
zarządzania profilami w mediach społecznościowych. 

Dalsze informacje odnośnie nabycia udziałów Sempire znajdują się w notach 1 i 6.  

Zawarcie umowy kredytowej 

W dniu 14 czerwca 2022 roku Spółka Dominująca zawarła Umowę kredytową z BNP Paribas Bank Polska S.A. z 

siedzibą w Warszawie. W ramach umowy bank udzielił Spółce Dominującej kredytu w kwocie 15 mln zł z 

przeznaczeniem na zrefinansowanie zakupu 60% udziałów w spółce Sempire Europe sp. z o.o. z siedzibą w 

Poznaniu. Zgodnie z umową spłata kredytu ma nastąpić w terminie 3 lat od daty zawarcia Umowy z możliwością 

wcześniejszej spłaty. Oprocentowanie oparte jest o zmienną stopę procentową powiększoną o marżę Banku. 

Spółka Dominująca planuje wcześniejszą spłatę kredytu stąd zobowiązanie z tego tytułu zostało wykazane w 

sprawozdaniu jako zobowiązanie krótkoterminowe. 

Program Motywacyjny 

W lutym 2022 roku zostały zawarte umowy uczestnictwa w programie dla pracowników. W związku z tym dokonano 

wyceny programu i ujawnienia programu w kosztach pierwszych 9 miesięcy roku 2022 w wysokości 500 tys. zł. 



Nazwa grupy: Grupa Kapitałowa Shoper S.A.  

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2022-30.09.2022 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

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

 

 19 / 86 

Łączne koszty, które zostaną wykazane w 2022 roku z tytułu uruchomienia tego programu oszacowano na 672 tys. 

zł. 

W czerwcu 2022 roku zostały zawarte umowy uczestnictwa w programie dla członków Zarządu oraz kluczowych 

pracowników lub współpracowników. W związku z tym dokonano wyceny programu i ujawnienia programu w 

kosztach pierwszych 9 miesięcy 2022 roku w wysokości 1 166 tys. zł. Łączne koszty, które zostaną wykazane w 

2022 roku z tytułu uruchomienia tego programu oszacowano na 2 256 tys. zł. 

Programy motywacyjne funkcjonujące w Spółce Dominującej zostały opisane w nocie 13. 

Zapłata wynagrodzenia za udziały w Shoplo 

W dniu 16 sierpnia 2022 roku zgodnie z umową zakupu udziałów Shoplo Spółka Dominująca dokonała płatności 

pierwszej z dwóch rat wstrzymanej części wynagrodzenia w kwocie 1 701 tys. zł (10% ceny).  

Pomoc dla Ukrainy 

W związku z wybuchem wojny w Ukrainie Zarząd Spółki Dominującej podjął decyzję o przekazaniu organizacji 

charytatywnej organizującej pomoc dla Ukrainy kwoty 250 tys. zł. 

 

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 Grupy) historycznie druga połowa roku, a w szczególności czwarty 

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 Merchandise Value, czyli wartość 

złożonych zamówień), większą liczbę 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 Grupy 
hurtowo. Abonamenty są sprzedawane na różne okresy: 1, 3, 6, 12 i 24-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, usługi finansowe, usługi logistyczne, sprzedaż grafiki, sprzedaż 
regulaminów i polityk, systemy rekomendacji produktowych, 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 Dominującej 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 

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. 
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  Abonamenty Rozwiązania  Pozostałe Ogółem 

 za okres od 01.01 do 30.09.2022 roku      

Przychody od klientów zewnętrznych 22 296  64 183                          -  86 479  

Przychody ze sprzedaży między segmentami                         -                          -                          -                          -  

Przychody ogółem 22 296  64 183                          -  86 479  

Wynik operacyjny segmentu 17 573  31 754                          -  49 327  

Pozostałe informacje:                         -                          -                          -                          -  

Amortyzacja 2 358  783                          -  3 141  

Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych                         -                          -                          -                          -  

Aktywa segmentu operacyjnego 14 700  44 663                          -  59 363  

Nakłady na aktywa trwałe segmentu operacyjnego 2 125  3 070                          -  5 195  

za okres od 01.01 do 30.09.2021 roku         

Przychody od klientów zewnętrznych 16 126  37 235    53 361  

Przychody ze sprzedaży między segmentami                         -                          -                            -  

Przychody ogółem 16 126  37 235    53 361  

Wynik operacyjny segmentu 12 953  22 110                          -  35 063  

Pozostałe informacje:                         -                          -                          -                          -  

Amortyzacja 1 678  388                          -  2 066  

Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych                         -                          -                          -                          -  

Aktywa segmentu operacyjnego 10 430  7 491                          -  17 921  

Nakłady na aktywa trwałe segmentu operacyjnego 1 644  127                          -  1 771  

 

  Abonamenty Rozwiązania  Pozostałe Ogółem 

 za okres od 01.01 do 30.09.2022 roku      

Region         

Polska 22 009  62 886                          -  84 895  

Unia Europejska 196  411                          -  607  

Pozostałe kraje 91  886                          -  977  

Przychody ze sprzedaży ogółem 22 296  64 183                          -  86 479  

Linia produktu         

Abonamenty SaaS 21 178                          -                          -  21 178  

Abonamenty hurt 1 118                          -                          -  1 118  

Dodatki                         -  46 936                          -  46 936  

Prowizje                         -  15 923                          -  15 923  

Pozostałe                         -  1 324                          -  1 324  

Przychody ze sprzedaży ogółem 22 296  64 183                          -  86 479  

Termin przekazania dóbr/usług         

W momencie czasu 22 296  64 183                          -  86 479  

W miarę upływu czasu                         -                          -                          -                          -  

Przychody ze sprzedaży ogółem 22 296  64 183                          -  86 479  
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  Abonamenty Rozwiązania  Pozostałe Ogółem 

za okres od 01.01 do 30.09.2021 roku         

Region         

Polska 15 881  36 249                          -  52 130  

Unia Europejska 161  122                          -  283  

Pozostałe kraje 84  864                          -  948  

Przychody ze sprzedaży ogółem 16 126  37 235    53 361  

Linia produktu         

Abonamenty SaaS 15 069                          -                          -  15 069  

Abonamenty hurt 1 057                          -                          -  1 057  

Dodatki                         -  26 908                          -  26 908  

Prowizje                         -  9 634                          -  9 634  

Pozostałe                         -  693                          -  693  

Przychody ze sprzedaży ogółem 16 126  37 235                          -  53 361  

Termin przekazania dóbr/usług         

W momencie czasu 16 126  37 235                          -  53 361  

W miarę upływu czasu                         -                          -                          -                          -  

Przychody ze sprzedaży ogółem 16 126  37 235                          -  53 361  

 
Przychody Grupy uzyskiwane od klientów zewnętrznych w przeważającej większości pochodzą z Polski, przychody 

zagraniczne w okresie 9 miesięcy do 30 września 2022 osiągnęły 1,83 % przychodów ogółem. Wszystkie aktywa 

trwałe Grupy znajdują się w Polsce.  

Uzgodnienie łącznych wartości przychodów, wyniku oraz aktywów segmentów operacyjnych z analogicznymi 

pozycjami sprawozdania finansowego Grupy przedstawia się następująco: 

 od 01.01 do 30.09.2022 od 01.01 do 30.09.2021 

Przychody segmentów     
Łączne przychody segmentów operacyjnych 86 479  53 361  
Przychody ze sprzedaży 86 479  53 361  
Wynik segmentów     
Wynik operacyjny segmentów 49 327  35 063  
*Korekty:                              -                               -  
Koszty wspólne (31 753)  (20 363)  
Pozostałe przychody nie przypisane do segmentów 74  79  
Pozostałe koszty nie przypisane do segmentów (-) (427)  (16)  
Straty z tytułu oczekiwanych strat kredytowych (+/-) (483)  (85)  
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 738  14 678  

Przychody finansowe 105  28  
Koszty finansowe (-) (1 861)  (588)  
Zysk (strata) z zaprzestania ujmowania aktywów finansowych 
wycenianych w zamortyzowanym koszcie (+/-) 

  10 262  

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 14 982  24 380  
Aktywa segmentów     
Łączne aktywa segmentów operacyjnych 59 363  17 921  
Aktywa nie alokowane do segmentów 49 060  55 262  
Aktywa razem 108 423  73 183  

W okresach objętych 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. Aktywa zidentyfikowane i wycenione wyłącznie 
na poziomie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy (np. podczas przejęcia jednostek), które można 
bezpośrednio przypisać do segmentów operacyjnych, są alokowane do poszczególnych segmentów  
 

6. Przejęcia jednostek zależnych i zorganizowanej części przedsiębiorstwa 

Przejęcia 

Transakcje przejęcia przeprowadzone przez Grupę w 2022 roku, w efekcie których Grupa nabyła kontrolę nad 
jednostkami lub zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, zostały przedstawione poniżej.  

 

  Data przejęcia 

% przejętych 
instrumentów 

kapitałowych z 
prawem do 

głosu 

Udziały 
niedające 
kontroli 

Aktywa netto 
przejętej 
jednostki 
(wartość 
godziwa) 

Wartość firmy 

Sempire Europe sp. z o.o. 26.05.2022 100% 0% 7 768 22 645 

Selium Mateusz Grzywnowicz 01.08.2022 nie dotyczy nie dotyczy 87 1 501 

 
Sempire 

Dnia 26 maja 2022 roku Grupa nabyła 100% udziałów w Sempire Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Poznaniu. 

Pierwsza część transakcji to jest zakup 60% udziałów została rozliczona ze środków własnych. W dniu 19 lipca 
2022 Spółka Dominująca zrefinansowała zakup udziałów w spółce Sempire Europe sp. z o.o. ze środków 
pochodzących z kredytu udzielonego przez BNP Paribas Polska S.A. 

Cena nabycia 

W umowie zakupu Sempire Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapłata została podzielona na 
następujące elementy: 

− zapłata środków pieniężnych w kwocie 15 000 tys. zł dotychczasowym właścicielom spółki w zamian za 
2 169 udziałów Sempire (60 % udziału w kapitale zakładowym),  

− pozostałe 1 446 udziałów w Sempire stanowiących 40% kapitału zakładowego Sempire Spółka 
Dominująca nabędzie po upływie 3 lat od podpisania umowy za cenę nie mniejszą niż 15 mln zł 
powiększoną o kwotę zmienną nie wyższą niż 15 mln zł uzależnioną od osiągnięcia określonych w umowie 
celów finansowych (mechanizm tzw. earn out). Oznacza to cenę za pozostałe 40% udziałów między 15 
mln zł a 30 mln zł; na potrzeby niniejszego sprawozdania Spółka Dominująca oszacowała, w oparciu o 
prognozy oraz prawdopodobieństwo osiągnięcia poszczególnych poziomów celów finansowych, z którymi 
związane są progi wyznaczające wynagrodzenie zmienne, kwotę tego wynagrodzenia na 5 mln zł.  

Całkowitą cenę nabycia, z uwzględnieniem odroczonej płatności oraz ceny zmiennej tzw. earn-out (płatność earn-
out uzależniona jest od spełnienia warunków wynikających z umowy) oszacowano w wartości godziwej na dzień 
przejęcia w kwocie 30 413 tys. zł. Szacowana przez Zarząd Spółki Dominującej płatność odroczona wynosi 11 561 
tys. zł, a płatność zmienna (warunkowa) wynosi 3 854 tys. zł. 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 oszacował 
różne scenariusze spełnienia warunków finansowych w terminie 3 rocznicy przejęcia Sempire, natomiast stopę 
dyskonta ustalono na poziomie 8,57 %, co odzwierciedla koszt zobowiązania, po jakim Grupa mogłaby się zadłużyć, 
by nabyć udziały w Sempire.  

Zapłata przekazana przez przejmującego 

Przekazana zapłata obejmuje cenę zakupu udziałów Sempire Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
od dotychczasowych udziałowców, która została opłacona w dniu transakcji ze środków Spółki Dominującej w 
kwocie 15 000 tys. zł, a następnie zrefinansowana ze środków z kredytu inwestycyjnego. Wydatki netto na nabycie 
jednostki zależnej ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych wynoszą zatem: 
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 od 01.01 do 30.09.2022 r. 

Zapłata przekazana w środkach pieniężnych (-) (15 000) 

Środki pieniężne przejęte wraz z jednostką zależną 428 

Wydatki netto (14 572) 

 

Zidentyfikowane aktywa i zobowiązania 

Ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wartości godziwe zidentyfikowanych aktywów oraz 
zobowiązań przejętej spółki przedstawiają się następująco: 

 Wartość godziwa na dzień 
przejęcia SEMPIRE  

Aktywa  tys. zł 

Wartości niematerialne 8 544  

Rzeczowe aktywa trwałe 97  

Aktywa z tytułu podatku odroczonego  43  

Należności i pożyczki 1 206  

Pozostałe aktywa 6  

Środki pieniężne 428  

Aktywa razem 10 324  

Zobowiązania   

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 1 632  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 893  

Pozostałe zobowiązania 31  

Zobowiązania razem 2 556  

Wartość godziwa aktywów netto 7 768  

Wartość firmy (+) / Zysk (-) 22 645  

Zapłata za przejętą jednostkę: 30 413  

Podmioty niekontrolujące:                              -  

Udziały niedające kontroli                              -  

Przejmujący:                              -  

Środki pieniężne zapłacone w dniu przejęcia 15 000  

Zapłata odroczona (bezwarunkowa) - zobowiązanie krótkoterminowe                              -  

Zapłata odroczona (bezwarunkowa) - zobowiązanie długoterminowe 11 561  

Zapłata warunkowa (earn-out)  - zobowiązanie długoterminowe 3 852  

  

Koszty powiązane z przejęciem obciążające wynik przejmującego* 203  

*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 wartości niematerialne, które dotychczas nie były ujęte w jednostkowym sprawozdaniu 
finansowym Sempire i reprezentują głównie: relacje umowne z klientami, znak handlowy i prawa marketingowe 
oraz oprogramowanie własne CRM.  

Relacje z klientami zostały wycenione metodą wielookresowej nadwyżki dochodów (multiperiod excess earnings 
method – MEEM). Metoda ta bazuje na bieżącej wartości dochodu operacyjnego generowanego przez relacje z 
klientami. Zastosowanie metody MEEM wymaga oszacowania wymaganej stopy zwrotu z aktywów materialnych i 
niematerialnych innych niż wyceniane aktywa (CAC), ponieważ te inne aktywa dany podmiot również wykorzystuje 
do generowania marż. Po zidentyfikowaniu relacji z klientami zaprognozowano na podstawie danych historycznych 
– wskaźnik odejść, w następstwie czego powstała prognoza odejść klientów. CAC oszacowane w odniesieniu do 
aktywów niezbędnych do prowadzenia działalności typowej dla Sempire odniesiono do generowanych przychodów, 
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ustalając, jaki procent przychodów można przypisać aktywom innym niż relacje z klientami. Pozostała część 
dochodu operacyjnego, skorygowana o odejścia klientów, została przypisana tym relacjom. 

Wycenę znaku handlowego i praw marketingowych przeprowadzono metodą uwolnienia od opłat licencyjnych 
poprzez oszacowanie hipotetycznych opłat licencyjnych, jakie Spółka musiałaby wnosić w zamian za korzystanie z 
podobnych aktywów, i zdyskontowanie ich na dzień wyceny. Przyjęto założenie, zgodnie z którym okres 
przydatności ekonomicznej znaku wynosi 10 lat od końca pierwszego (skróconego) okresu prognozy 

Oprogramowanie zostało wycenione metodą kosztu historycznego na podstawie danych księgowych dotyczących 
usług zakupionych od producenta oprogramowania.  

Alokacja ceny nabycia na poszczególne tytuły wartości niematerialnych: 

Aktywa  tys. zł 

Relacje z klientami 7 436 

Znak handlowy i prawa marketingowe 692 

Oprogramowanie  416 

Razem wartości niematerialne 8 544 

Wartość firmy 

Wartość firmy powstała w wyniku przejęcia Sempire wynika z prognozowanych synergii wynikających z połączenia 
działalności tej spółki ze Spółką Dominującą 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 

Przychody Sempire ujęte po dacie przejęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku Grupy za 9 miesięcy 2022 
roku wyniosły 3 125 tys. zł, a zysk netto wyniósł 217 tys. zł. Gdyby przejęcie spółki miało miejsce na 01.01.2022 
roku przychody ze sprzedaży Grupy byłyby wyższe o 3 631 tys. zł, w stosunku do przychodów ze sprzedaży 
zaprezentowanych w niniejszym sprawozdaniu, a wynik finansowy - byłby wyższy o kwotę 1 199 tys. zł. 
 
Selium 
 
W związku ze spełnieniem warunków zawieszających umowy przedwstępnej z dnia 25 maja 2022 dnia 1 sierpnia 
2022 roku jednostka dominująca zakupiła przedsiębiorstwo Selium Mateusz Grzywnowicz z siedzibą w Warszawie. 
Cena nabycia wyniosła 1,65 mln zł. 

Przedmiotem nabycia było przedsiębiorstwo obejmujące kluczowe aktywa i zobowiązania niezbędne do 
działalności przedsiębiorstwa wraz z niewyodrębnionymi z wartości firmy wartościami niematerialnymi. Nabyte 
aktywa i zobowiązania zostały ujęte bezpośrednio w księgach jednostki dominującej w dniu przejęcia. 

Zapłata przekazana sprzedającemu 

Płatność za przedsiębiorstwo Selium została podzielona na 3 równe transze, z których: 

• pierwsza została zapłacona w dniu nabycia przedsiębiorstwa tj. 1 sierpnia 2022 r.,  

• druga transza w wysokości 550 tys. zł jest płatna do 31 grudnia 2022 r.  

• trzecia transza w wysokości 550 tys. zł jest płatna do 30 czerwca 2022 r..  

Płatności te są bezwarunkowe.  

Dla celów alokacji ceny nabycia Grupa zdyskontowała wartość płatności odroczonych w czasie stopą 9,02%, która 

stanowi szacunkowy koszt długu na dzień przejęcia przedsiębiorstwa. Zdyskontowana wartość ceny nabycia to 

1.588 tys. zł.  

. 
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Wydatki netto w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych wynoszą: 

 od 01.01 do 30.09.2022 r. 

Zapłata przekazana w środkach pieniężnych (-) (550) 

Środki pieniężne przejęte wraz z jednostką zależną - 

Wydatki netto (550) 

 
Zidentyfikowane aktywa i zobowiązania 

Ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wartości godziwe zidentyfikowanych aktywów oraz 
zobowiązań przejętego przedsiębiorstwa przedstawiają się następująco: 

 Wartość godziwa na dzień 
przejęcia SELIUM 

Aktywa  tys. zł 

Wartości niematerialne 80  

Rzeczowe aktywa trwałe 22  

Aktywa razem 102  

Zobowiązania   

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 15  

Zobowiązania razem 15  

Wartość godziwa aktywów netto 87  

Wartość firmy (+) / Zysk (-) 1 501  

Zapłata za przejętą jednostkę: 1 588  

Podmioty niekontrolujące:                              -  

Udziały niedające kontroli                              -  

Przejmujący:                              -  

Środki pieniężne zapłacone w dniu przejęcia 550  

Zapłata odroczona (bezwarunkowa) - zobowiązanie krótkoterminowe 1 038  

  
  

Koszty powiązane z przejęciem obciążające wynik przejmującego* 169  

*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”. 

 

 
7. Wartość firmy 

W 2022 roku główny wpływ na prezentowaną w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej kwotę 
wartości firmy miały transakcje przejęcia kontroli nad spółką Sempire Europe sp. z o.o. oraz nabycie 
przedsiębiorstwa Selium Mateusz Grzywnowicz. Sposób ustalenia wartości firmy z przejęć został szczegółowo 
przedstawiony w nocie nr 6. Zmiany wartości bilansowej wartości firmy w okresach objętych skonsolidowanym 
śródrocznym sprawozdaniem finansowym prezentuje tabela: 
 

 

  
od 01.01 do 
30.09.2022 

od 01.01 do 
31.12.2021 

Wartość brutto     

Saldo na początek okresu 2 148 - 

Przejęcie spółki 22 645 2 148  

Przejęcie przedsiębiorstwa 1 501 - 

Korekta wartości firmy na dzień połączenia 26.05.2022 43 - 

Sprzedaż jednostek zależnych (-)  - - 

Różnice kursowe netto z przeliczenia  - - 

Wartość brutto na koniec okresu 26 337 2 148  
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Odpisy z tytułu utraty wartości     

Saldo na początek okresu - - 

Odpisy ujęte jako koszt w okresie - - 

Różnice kursowe netto z przeliczenia - - 

Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu -  -  

Wartość firmy - wartość bilansowa na koniec okresu 26 337 2 148  
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8. 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 
Relacje z 
klientami 

Oprogramowanie 
komputerowe 

Koszty prac 
rozwojowych  

Pozostałe 
wartości 

niematerialne  

Wartości 
niematerialne w 

trakcie 
wytwarzania 

Razem 

Stan na 30.09.2022               

Wartość bilansowa brutto 3 290  23 064  23 953  2 370  93  4 231  57 001  

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące (963)  (2 188)  (9 144)  (617)  (47)                           -  (12 959)  

Wartość bilansowa netto 2 327  20 876  14 809  1 753  46  4 231  44 042  

Stan na 31.12.2021               

Wartość bilansowa brutto 2 518 15 628 19 770 2 370 71 2 482 42 839 

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące (635) (520) (7 534) (191) (41)           -    (8 921) 

)Wartość bilansowa netto 1 883 15 108 12 236 2 179 30 2 482 33 918 

 

 Znaki towarowe 
Relacje z 
klientami 

Oprogramowanie 
komputerowe 

Koszty prac 
rozwojowych 

Pozostałe 
wartości 

niematerialne 

Wartości niem. 
w trakcie 

wytwarzania 
Razem 

 za okres od 01.01 do 30.09.2022 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2022 roku 1 883  15 108  12 236  2 179  30  2 482  33 918  

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych 772  7 436  416                           -                           -                           -  8 624  

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie)                          -                           -  6                           -  22  5 510  5 538  

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

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)                          -                           -  3 761                           -                           -  (3 761)                           -  

Amortyzacja (-) (328)  (1 668)  (1 610)  (426)  (6)                           -  (4 038)  

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

Wartość bilansowa netto na dzień 30.09.2022 roku 2 327  20 876  14 809  1 753  46  4 231  44 042  

 za okres od 01.01 do 31.12.2021 roku        

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2021 roku 21           -    11 028 280           -    1 620 12 949 

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych           -              -    2 933           -    22           -    2 955 

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 2 018 15 628 285           -    12 2 926 20 869 

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

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)                          -                             -  2 064                           -  (2 064)                           -  

Amortyzacja (-) (156)  (520)  (2 010)  (165)  (4)                           -  (2 855)  

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

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2021 roku 1 883 15 108 12 236 2 179 30 2 482 33 918 
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Jednym z najistotniejszych składników wartości niematerialnych jest oprogramowanie Shoper, który jest głównym 

aktywem operacyjnym Grupy, za pomocą którego świadczy usługi udostępniania funkcjonalności sklepu 

internetowego. Wartość bilansowa tego oprogramowania na dzień 30 września 2022 roku wynosiła 7 061 tys. zł 

(31 grudnia 2021 roku 8 070 tys. zł). Pozostały okres amortyzacji tego składnika wynosi około 6 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 Shoper Faktury i Magazyn (dawniej 

Favato), służący do fakturowania i ewidencji magazynowej, który w ramach usług świadczonych przez Grupę jest 

udostępniany jej klientom. Wartość bilansowa tego systemu wraz z modułami na dzień 30 września 2022 roku 

wynosiła 457 tys. zł (31 grudnia 2021 roku - 582 tys. zł). Oprogramowanie Shoper Faktury i Magazyn (dawniej 

Favato) jest sukcesywnie rozwijane.  

Oprogramowanie Shoper jest przyporządkowane do segmentu Abonamenty, natomiast oprogramowanie Shoper 

Faktury i Magazyn do segmentu Rozwiązań dla użytkowników platformy.  

W związku z przejęciem spółki Apilo (dawniej Web-Com Group) zostało zidentyfikowane i wycenione do wartości 

godziwej (ustalonej na dzień przejęcia) oprogramowanie Apilo (dawniej ERP Box) oraz platforma Web B2B dla 

Enova. Wartość bilansowa (po uwzględnieniu wyceny do wartości godziwej i amortyzacji) przejętego 

oprogramowania na dzień 30 września 2022 roku wynosiła 2 469 tys. zł (31 grudnia 2021 roku - 2 684 tys. zł). 

Oprogramowanie amortyzowane jest w okresie 10 lat.  

W związku z przejęciem spółki Shoplo Grupa zidentyfikowała wartości niematerialne reprezentujące głównie relacje 

umowne z klientami (15 628 tys. zł) oraz znak handlowy (2 018 tys. zł). Dla nabytych wartości niematerialnych 

przyjęto stawkę amortyzacji w wysokości odpowiednio 10% i 20%. W przypadku znaku handlowego Grupa będzie 

korzystała ze znaku i strony shoplo.pl do pozyskiwania klientów dla platformy Shoper.  

W związku z przejęciem spółki Sempire Grupa zidentyfikowała wartości niematerialne reprezentujące głównie 

relacje umowne z klientami (7 436 tys. zł) oraz znak handlowy (692 tys. zł) jak również oprogramowanie Sempire 

(416 tys. zł). Dla nabytych wartości niematerialnych przyjęto stawkę amortyzacji w wysokości odpowiednio dla 

znaku towarowego i oprogramowania 10%, dla relacji z klientami 20%.  

Począwszy od 2020 roku 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 np. integrację oprogramowania Shoper z zewnętrznymi 

systemami i aplikacjami, budowę aplikacji komplementarnych, dodatkowe funkcjonalności i usprawnienia dotyczące 

platformy 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. 
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9. Rzeczowe aktywa trwałe 

 Budynki i budowle Maszyny Środki transportu 
Pozostałe środki 

trwałe 

Rzeczowe aktywa 
trwałe w trakcie 

wytwarzania 
Razem 

 
 

Stan na 30.09.2021              

Wartość bilansowa brutto 14 419  8 953  367  1 773  473  25 985   

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące (1 661)  (3 938)  (73)  (325)                                -  (5 997)   

Wartość bilansowa netto 12 758  5 015  294  1 448  473  19 988   

Stan na 31.12.2021              

Wartość bilansowa brutto 13 333  5 043  80  1 197  382  20 035   

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące (444)  (2 749)  (30)  (167)                                -  (3 390)   

Wartość bilansowa netto 12 889  2 294  50  1 030  382  16 645   

 

 Budynki i budowle Maszyny Środki transportu 
Pozostałe środki 

trwałe 

Rzeczowe aktywa 
trwałe w trakcie 

wytwarzania 
Razem 

 
 

 za okres od 01.01 do 30.09.2022 roku              

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2022 roku 12 889 2 294 50 1 030 382 16 645  

Nabycie poprzez połączenie jednostek gospodarczych                               -  22                                -                                -                                -  22   

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie)                               -  1 051                                -  576  91  1 718   

Zwiększenia (nowe umowy leasingowe i modyfikacje) 1 086  2 837  287                                -                                -  4 210   

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

Amortyzacja (-) (1 217)  (1 189)  (43)  (158)                                -  (2 607)   

Wartość bilansowa netto na dzień 30.09.2022 roku 12 758  5 015  294  1 448  473  19 988   

 za okres od 01.01 do 31.12.2021 roku        

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2021 roku 3 694 1 445               -   43 79 5 261  

Nabycie poprzez połączenie jednostek gospodarczych -  -              60   -  -  60  

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie)               -   924               -   1 001 303 2 228  

Zwiększenia (nowe umowy leasingowe i modyfikacje) 13 333 950               -                 -                 -   14 283  

Sprzedaż spółki zależnej (-)               -                 -                 -                 -                 -                 -    

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) (3 165)                                -  -                                -                                -  (3 165)   

Aktualizacja wartości zobowiązania z tytułu leasingu(+/-) 224                                -                                -                                -                                -  224   

Amortyzacja (-) (1 197)  (1 025)  (10)  (14)                                -  (2 246)   

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2021 roku 12 889 2 294             50   1 030 382 16 645  
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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. 

10. 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 

30.09.2022 31.12.2021 
Za okres od 01.01 

do 30.09.2022 
Za okres od 01.01 

do 30.09.2021 

Budynki i budowle 12 758 12 889 1 217  280  

Maszyny i urządzenia 3 231 1 167 773  489  

Środki transportu 205 50 41                               -  

Pozostałe środki trwałe - -                                  -                               -  

Razem 12 758 14 106 2 031  769  

 
Leasing lokalu biurowego 

W sierpniu 2021 roku Grupa uzyskała prawo do użytkowania nowego lokalu biurowego przy ulicy Pawiej 9 w 

Krakowie w wyniku zawarcia umowy najmu. Spowodowało to ujęcie aktywa z tytułu prawa do użytkowania 

powierzchni biurowej o wartości początkowej w wysokości 13 333 tys. zł.  

Umowa najmu została zawarta na okres 10 lat tj. do 31 sierpnia 2031 roku, po którym to terminie zmienia się na 

czas nieokreślony z możliwością sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron umowy. 

Wartość bieżąca zobowiązania oraz wartość początkowa prawa do użytkowania została ustalona przy 

zastosowaniu krańcowej stopy pożyczkowej hipotetycznego zobowiązania kredytowego finansującego zakup 

lokalu zabezpieczonego na wyżej wymienionym aktywie. Stawka czynszu jest indeksowana corocznie od 1 stycznia 

danego roku, na podstawie wskaźnika GUS oraz średnich cen wynajmu lokali użytkowych w Krakowie. Ponadto 

umowa przewiduje opłaty poza-leasingowe za ogrzewanie, energię elektryczną, zużycie wody itp., które nie są 

ujęte w zobowiązaniu z tytułu leasingu. Zabezpieczeniem spłaty rat leasingu jest kaucja w wysokości 684 tys. zł. 

We wrześniu 2021 roku Grupa uzyskała prawo do użytkowania lokalu biurowego przy ul. Cyfrowej 8 w Szczecinie 

w wyniku zawarcia umowy najmu na czas nieokreślony. W lutym 2022 Grupa podpisała aneks do ww. umowy 

określający jej okres obowiązywania i datę wygasania na dzień 31 stycznia 2025 roku. Spowodowało to ujęcie 

aktywa z tytułu prawa do użytkowania powierzchni biurowej w wartości początkowej 586 tys. zł. Wartość bieżąca 

zobowiązania oraz wartość początkowa prawa do użytkowania została ustalona przy zastosowaniu krańcowej stopy 

pożyczkowej hipotetycznego zobowiązania kredytowego finansującego zakup lokalu zabezpieczonego na wyżej 

wymienionym aktywie. Stawka czynszu może być waloryzowana raz w roku o wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych za rok kalendarzowy poprzedzający rok indeksacji, wyliczony i ogłoszony przez GUS. Ponadto 

umowa przewiduje opłaty poza-leasingowe za sprzątanie, energię elektryczną, zużycie wody, wywóz nieczystości, 

które nie są ujęte w zobowiązaniu z tytułu leasingu. Zabezpieczeniem spłaty rat leasingu jest kaucja w wysokości 

92 tys. zł. 

Grupa w dniu przejęcia spółki Sempire zidentyfikowała umowę najmu lokalu biurowego w Poznaniu, w odniesieniu 

do której zostało rozpoznane aktywo z tytułu prawa do użytkowania o wartości bilansowej 414 tys. zł na 30 września 

2022 roku. 

Umowa najmu została zawarta na okres 5 lat tj. do 4 września 2023 roku z możliwością sześciomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron umowy. 

Wartość bieżąca zobowiązania oraz wartość początkowa prawa do użytkowania została ustalona przy 

zastosowaniu krańcowej stopy pożyczkowej hipotetycznego zobowiązania kredytowego finansującego zakup 

lokalu zabezpieczonego na wyżej wymienionym aktywie. Stawka czynszu jest indeksowana corocznie od 1 stycznia 

danego roku, na podstawie wskaźnika GUS oraz średnich cen wynajmu lokali użytkowych w Poznaniu. Ponadto 

umowa przewiduje opłaty poza-leasingowe za ogrzewanie, energię elektryczną, zużycie wody itp., które nie są 

ujęte w zobowiązaniu z tytułu leasingu. Zabezpieczeniem spłaty rat leasingu jest kaucja w wysokości 120 tys. zł. 
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Leasing serwerów 

Grupa jest użytkownikiem 71 serwerów, które wynajmuje od trzech 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 modyfikacja 

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 samochodów osobowych. 

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 30.09.2022         

Opłaty leasingowe 3 366  8 253  7 172  18 791  

Koszty finansowe (-) (375)  (608)  (133)  (1 116)  

Wartość bieżąca  2 991  7 645  7 039  17 675  

 

  
Opłaty z tytułu umów leasingu płatne w okresie: 

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

Stan na 31.12.2021         

Opłaty leasingowe 1 758  5 169  8 070  14 997  

Koszty finansowe (-) (69) (403) (177) (649) 

Wartość bieżąca  1 689  4 766  7 893  14 348  

 
Na dzień 30 września 2022 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. 

 
11. 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 

30.09.2022 31.12.2021 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Aktywa:          

Pożyczki  - -  - -  

Należności długoterminowe  974 974 - - 

Należności z tytułu dostaw i usług   6 996 6 996 4 562 4 562 

Pozostałe należności krótkoterminowe  1 456  1 456  123 123 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  8 473  8 473  24 275 24 275 

Zobowiązania:        

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług   12 511 12 511 8 402 8 402 

Zobowiązanie z tytułu zapłaty za udziały  25 301 25 301 6 065  6 065 
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Sposób ustalenia wartości godziwej instrumentów finansowych dla celów sporządzenia powyższej tabeli został 
zaprezentowany w Historycznych Informacjach Finansowych Spółki Dominującej za 2021 rok..  
 

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 
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”.   

12. Aktywa oraz rezerwa na podatek odroczony  

Aktywa oraz rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w następujący sposób wpływają  

na sprawozdanie finansowe: 

  Nota 30.09.2022 31.12.2021 

Saldo na początek okresu:       

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   3 260  1 015  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   (4 738)  (2 510)  

Podatek odroczony netto na początek okresu   (1 478)  (1 495) 

Zmiana stanu w okresie wpływająca na:      

Wynik (+/-)  1 025 561  

Pozostałe całkowite dochody (+/-)  - -  

Rozliczenie połączenia jednostek gospodarczych  (1 604) (544) 

Podatek odroczony netto na koniec okresu, w tym:   (2 057)  (1 478) 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   3 698  3 260  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   (5 755)  (4 738)  
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Aktywa na podatek odroczony: 

Tytuły różnic przejściowych 
Saldo na 
początek 
okresu 

Zmiana stanu: Saldo na 
koniec 
okresu wynik 

rozliczenie 
połączenia 

modyfikacja 
leasingu 

Stan na 30.09.2022          

Aktywa:      

Należności z tytułu dostaw i usług  51 132 - - 183 

Inne aktywa - - - - - 

Zobowiązania:      

Zobowiązania z tytułu leasingu oraz rezerwy na  
świadczenia pracownicze 

3 196 162 - -  3 358 

Nierozliczone straty podatkowe 52 105 - - 157 

Razem 3 299 399 - - 3 698 

Stan na 31.12.2021          

Aktywa:          

Należności z tytułu dostaw i usług  18  33  -  -  51  

Inne aktywa  (25) 25  - - - 

Zobowiązania:        

Zobowiązania z tytułu leasingu oraz rezerwy na  
świadczenia pracownicze  

1 022 2 733 - (559) 3 196 

Nierozliczone straty podatkowe - 45 7 - 52 

Razem 1 015 2 836 7 (559) 3 299 

 
Rezerwa na podatek odroczony: 

Tytuły różnic przejściowych 
Saldo na 
początek 
okresu 

Zmiana stanu: Saldo na 
koniec 
okresu wynik 

rozliczenie 
połączenia 

modyfikacja 
leasingu 

Stan na 30.09.2022          

Aktywa:          

Wartości niematerialne  2 056  -982 1 595 - 2 669 

Rzeczowe aktywa trwałe 2 721  356 9 - 3 086 

Razem 4 777  -626 -1 604 - 5 755 

Stan na 31.12.2021          

Aktywa:          

Wartości niematerialne  1 734  (229) 551  -  2 056  

Rzeczowe aktywa trwałe  776  2 504  -  (559) 2 721  

Razem 2 510  2 275  551  (559) 4 777  

 
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, a także różnic przejściowych 
na ujęciu leasingu biur Grupy. Na dzień przejścia na MSSF rezerwa powstała na wycenie oprogramowania Shoper 
została odniesiona na pozycję Pozostałych kapitałów, podobnie jak wycena do wartości godziwej. W bieżącym 
okresie wzrost rezerwy na podatek odroczony związany jest przede wszystkim z różnicami przejściowymi 
związanymi ze zidentyfikowanymi wartościami niematerialnymi przy przejęciu Sempire. 

 

13. Kapitał własny 

Kapitał podstawowy 

Na dzień 30 września 2022 roku kapitał podstawowy Spółki Dominującej wynosił 2 851,5 tys. zł.  

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 zł 

• 9 277 950 sztuk akcji serii B o wartości nominalnej 0,1 zł 
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• 9 559 100 sztuk akcji serii C o wartości nominalnej 0,1 zł 

• 400 000 sztuk akcji serii D o wartości nominalnej 0,1 zł 
 
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 zł 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.  

Dnia 18 lutego 2021 roku wartość akcji serii D została obniżona do 0,1 zł / akcję i tym samym dokonano splitu akcji. 

Od tego dnia w kapitale występuje 400 000 sztuk akcji serii D. 

Dnia 31 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o zmianie statutu Spółki 
Dominującej, w wyniku której uległy zmianie zasady wypłaty dywidendy dla akcji serii D w zakresie maksymalnej 
kwoty dywidendy wypłaconej akcjonariuszem akcji serii D, która powoduje utratę uprzywilejowania akcji serii D w 
zakresie dywidendy oraz zasad wypłaty dywidendy w przypadku, gdy kwota dywidendy przypadająca na akcje 
zwykłe jest mniejsza od 1 grosza. 

Akcje na okaziciela Serii D („Akcje Serii D”) są akcjami niemymi, wyłączonymi z prawa głosu, uprzywilejowanymi w 
zakresie dywidendy, uprawniającymi do dywidendy 5 000 razy przewyższającej dywidendę przeznaczoną do 
wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych; przy czym: 

• jeżeli kwota przeznaczona przez Walne Zgromadzenie do podziału pomiędzy akcjonariuszy powoduje, że 
przy uwzględnieniu uprzywilejowania Akcji Serii D dywidenda przypadająca na akcje zwykłe nie byłaby 
wyrażona w pełnych groszach, mnożnik uprzywilejowania Akcji Serii D co do dywidendy w ramach takiego 
podziału zysku ulega zmniejszeniu do najwyższej możliwej wartości umożliwiającej wyrażenie dywidendy 
przypadającej na akcje zwykłe i uprzywilejowane w pełnych groszach, a akcjonariuszom posiadającym 
Akcje Serii D nie będzie przysługiwać roszczenie o wypłatę nadwyżki ponad wyliczoną w ten sposób 
dywidendę. 

• uprzywilejowanie obowiązuje do osiągnięcia przez dywidendę przyznaną na Akcje Serii D od dnia 15 
kwietnia 2021 roku kwoty 32 648 000 zł („Maksymalna Kwota Dywidendy”); w przypadku, w którym w 
ramach danego podziału zysku Maksymalna Kwota Dywidendy zostałaby przekroczona, powyżej 
Maksymalnej Kwoty Dywidendy Akcje Serii D nie są uważane za uprzywilejowane co do dywidendy; 

Opisana powyżej zmiana zasad wypłaty dywidendy nie miała wpływu na wypłatę dywidendy za rok 2021 uchwaloną 
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31 maja 2022. Wypłata dywidendy została dokonana 
na zasadach dotychczas obowiązujących, jednakże, ze względu na ustalenie dywidendy na akcje zwykłe w 
wysokości 1 grosza oraz na akcje uprzywilejowane w wysokości 50 zł zmiana zasad wypłaty nie miałaby wpływu 
na wysokość dywidendy za rok 2021. 

Dnia 31 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o zmianie statutu Spółki 
Dominującej, w wyniku której uległy zmianie zasady umorzenia akcji serii D. 

Akcje Serii D ulegają umorzeniu zgodnie z art. 359 § 6 Kodeksu spółek handlowych z dniem następującym 
bezpośrednio po dniu, w którym skumulowana dywidenda wypłacona akcjonariuszom Spółki z Akcji Serii D 
począwszy od dnia 15 kwietnia 2021 roku osiągnie kwotę 32 648 000 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset 
czterdzieści osiem tysięcy złotych). 

 
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 lub współpracujących („Program dla kadry kierowniczej”)(zmieniony uchwałą nr 23 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Dominującej z dnia 31 maja 2022) oraz (2) 

pracowników i współpracowników Spółki, podmiotów zależnych i współpracujących („Program dla pracowników”). 

Oba programy będą realizowane w oparciu o emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji 

Spółki (nowej emisji) za cenę emisyjną w wysokości 0,10 zł.  

W przypadku Programu dla kadry kierowniczej zostanie wyemitowane nieodpłatnie maksymalnie 2 016 523 

warrantów serii A, uprawniających do objęcia akcji serii E. Warunki Programu obejmują m.in. osiągnięcie statusu 
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spółki publicznej, a także celów biznesowych związanych ze wzrostem wartości Grupy (osiągnięcie określonej ceny 

rynkowej po 4 latach od wejścia na GPW).  

W przypadku Programu dla pracowników zostanie wyemitowane nieodpłatnie maksymalnie 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. 

W lutym 2022 roku zostały zawarte umowy uczestnictwa w programie dla pracowników. W związku z tym dokonano 

wyceny programu i ujawnienia programu w kosztach pierwszych 9 miesięcy 2022 w wysokości 500 tys. zł. Łączne 

koszty, które zostaną wykazane w 2022 roku z tytułu uruchomienia tego programu oszacowano na 672 tys. zł. 

W czerwcu 2022 roku zostały zawarte umowy uczestnictwa w programie dla kadry kierowniczej. W związku z tym 

dokonano wyceny programu i ujawnienia programu w kosztach pierwszych 9 miesięcy 2022 roku w wysokości  

1 166 tys. zł. Łączne koszty, które zostaną wykazane w 2022 roku z tytułu uruchomienia tego programu 

oszacowano na 2 265 tys. zł. 

Podstawowe informacje o programach płatności akcjami uruchomionych w Spółce Dominującej prezentuje tabela: 

  
Program dla kadry 

kierowniczej 
Program dla 
pracowników 

Data przyznania (uruchomienia programu) 30 czerwca 2022 r. 23 lutego 2022 r.  

Końcowa data okresu nabywania uprawnień 7 lipca 2025 r. 7 lipca 2023 r.  

Końcowa data możliwego wykonania opcji 31 grudnia 2027 r. 31 grudnia 2024 r. 

Maksymalna liczba warrantów 2 016 523 28 691 

Liczba warrantów przydzielonych w ramach uchwały Zarządu i Rady  
Nadzorczej 

1 378 260 27 456 

Szacowana liczba warrantów na końcową datę nabywania uprawnień  874 558 22 555 

Cena wykonania warrantów (zł) 0,10 zł 0,10 zł 

Wycena 1 warrantu (metodą drzewa dwumianowego) 15,97 zł. 48,91 zł 

Notowania akcji na dzień przyznania (zł) 35,75 zł. 49,00 zł 

 

 
Kapitał podstawowy według stanu na dzień bilansowy: 

  30.09.2022 31.12.2021 

Liczba akcji 28 515 000  28 515 000 

Wartość nominalna akcji (zł) 0,10 0,10 

Kapitał podstawowy 2 851 500    2 851 500    

 
 
Akcje wyemitowane w prezentowanych okresach sprawozdawczych na 31 grudnia 2021 roku i 30 września 2022 

roku: 

 
Wartość nominalna 

serii / emisji 
Liczba akcji Cena emisyjna (zł) 

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

Akcje serii A 927 795 9 277 950 0,10 

Akcje serii B 927 795 9 277 950 0,10 

Akcje serii C 955 910 9 559 100 0,10 

Akcje serii D  40 000  400 000 0,10 

 
 

14. Aktywa i zobowiązania z tytułu umowy 

Zobowiązania z tytułu umowy powstają w momencie, gdy Grupa wystawia fakturę sprzedaży w okresie 

wcześniejszym niż realizowany obowiązek świadczenia. W przypadku Grupy Shoper zobowiązania z tytułu umowy 

dotyczą najczęściej zafakturowanych z góry abonamentów oraz usług świadczonych klientom w sposób ciągły w 

okresie kolejnych miesięcy.  

Łączna kwota ceny transakcyjnej przypisanej do zobowiązań do wykonania świadczenia, które pozostały 

niespełnione (lub częściowo niespełnione), na dzień 30 września 2022 roku wyniosła 9 458 tys. zł  
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(2021 rok: 7 491 tys. zł). Grupa spodziewa się ująć kwotę 9 330 tys. zł jako przychód w ciągu 12 miesięcy, pozostałą 

część, w wysokości 128 tys. zł, jako przychód po okresie 12 miesięcy.  

 

15. Podatek dochodowy 

  Nota 
od 01.01 do 
30.09.2022 

od 01.01 do 
30.09.2021 

Podatek bieżący:     

Rozliczenie podatku za okres sprawozdawczy   4 412 4 065 

Korekty obciążenia podatkowego za poprzednie okresy   - - 

Podatek bieżący     

Podatek odroczony:    

Powstanie i odwrócenie różnic przejściowych 12 -1 025 -181 

Rozliczenie niewykorzystanych strat podatkowych  - - 

Podatek odroczony  -1 025 -181 

Podatek dochodowy razem  3 387 3 884 

 
 

16. 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 po obniżeniu mnożnika do 
najwyższej możliwej wartości umożliwiającej wyrażenie dywidendy przypadającej na akcje zwykłe i 
uprzywilejowane w pełnych groszach. 

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 31 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy zmieniło zasady wypłaty dywidendy dla 
akcji serii D w taki sposób, że określono maksymalną wartość dywidendy wypłaconą akcjonariuszom od dnia 15 
kwietnia 2021, która spowoduje utratę przez akcje serii D uprzywilejowania w zakresie dywidendy w wysokości 32 
648 tys. zł. Ponadto w dniu bezpośrednio następującym po dniu, w którym dywidenda wypłacona akcjonariuszom 
Spółki z Akcji Serii D począwszy od dnia 15 kwietnia 2021 roku osiągnie kwotę 32 648 tys. zł akcje serii D ulegają 
umorzeniu. 

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

 

  
od 01.01 do 
30.09.2022 

od 01.01 do 
30.09.2021 

od 01.01 do 
31.12.2021 

Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru      

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 28 115 000  28 115 000  28 115 000  

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

Zysk na akcję       

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i całkowitej 11 595 19 689 25 321 

Podstawowy zysk na akcję zwykłą (zł) 0,01 0,01 0,01* 

Podstawowy zysk na akcję uprzywilejowaną (zł) 28,28 48,52 62,60* 

Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (zł) 0,01 0,01 0,01* 

Rozwodniony zysk na akcję uprzywilejowaną (zł) 28,27 48,50 62,58* 

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

32 650* 32 650* 32 650* 

* po uwzględnieniu wpływu uchwały ZWZA z 31 maja 2022 roku 
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Dywidendy 

Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 lutego 2021 roku Spółka Dominująca 

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. zł. Powyższa kwota została ustalona na 

podstawie zysku netto ujętego w statutowych sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi 

standardami rachunkowości, który się różni od zysku netto ujętego w sprawozdaniu finansowym wg 

międzynarodowych standardów rachunkowości. W lutym 2021 roku wypłacono akcjonariuszom 9 427 tys. zł, w 

kwietniu 2021 roku wypłacono dalsze 3 142 tys. zł. Pozostała kwota 61 tys. zł pozostała na rozrachunkach z 

akcjonariuszami i została wypłacona w lipcu 2022 roku.  

W dniu 31 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło o wypłacie dywidendy z zysku 

Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 20 281 150 zł w następujący sposób: 

• akcjonariusze będący akcjonariuszami Spółki w dniu 6 lipca 2022 roku posiadający akcje serii D otrzymają 

dywidendę w wysokości 20 000 000 zł, tj. 50 zł na jedną akcję, 

• akcjonariusze Spółki będący akcjonariuszami w dniu 6 lipca 2022 roku posiadający akcje serii A, akcje 

serii B, akcje serii C otrzymają dywidendę w wysokości 281 150 zł, tj. 0,01 zł na jedną akcję 

Dywidendą objętych zostało 28 515 000 akcji tj. wszystkie akcje Spółki. Akcje serii D są akcjami niemymi, 

uprzywilejowanymi w zakresie dywidendy, uprawniającymi do dywidendy 5 000 razy przewyższającej dywidendę 

przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych. 

Dywidenda za rok 2021 została wypłacona w dniu 20 lipca 2022 roku. 

 

Przyszłe dywidendy dotyczące akcji uprzywilejowanych  

W dniu 31 maja 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy zmieniło zasady wypłaty dywidendy dla 
akcji serii D  

Akcjonariusze akcji serii D są uprawnieni do wypłaty dywidendy przekraczającej dywidendę dla akcji zwykłych 5 
000 razy (mnożnik 5 000), chyba, że dywidenda przypadająca na akcje zwykłe nie będzie mogła być wyrażona w 
pełnych groszach, wówczas mnożnik ulega obniżeniu do najwyższej możliwej wartości umożliwiającej wyrażenie 
dywidendy przypadającej na akcje zwykłe i uprzywilejowane w pełnych groszach.  

Ponadto w przypadku, gdy wypłacona akcjonariuszom akcji serii D kwota dywidendy, począwszy od dnia 15 
kwietnia 2021 roku, osiągnie wartość 32 648 tys. zł nastąpi utrata przez akcje serii D uprzywilejowania w zakresie 
dywidendy. Ponadto w dniu bezpośrednio następującym po dniu, w którym dywidenda wypłacona akcjonariuszom 
Spółki z Akcji Serii D, począwszy od dnia 15 kwietnia 2021 roku, osiągnie kwotę 32 648 tys. zł 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.  

 

17. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Podmioty powiązane ze Spółką Dominującą obejmują kluczowy personel kierowniczy, jednostki zależne, 

akcjonariuszy Spółki Dominującej oraz pozostałe podmioty powiązane, do których Spółka Dominująca zalicza 

podmioty kontrolowane przez właścicieli Spółki Dominującej.  

Transakcje z kluczowym personelem kierowniczym  

Do kluczowego personelu kierowniczego Spółka Dominująca zalicza członków zarządu i rady nadzorczej Spółki 

Dominującej. Wynagrodzenie kluczowego personelu w okresie objętym sprawozdaniem finansowym wyniosło: 

  
od 01.01 do 

30.09.2022 

od 01.01 do 

30.09.2021 

Świadczenia na rzecz personelu kierowniczego     

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 1 945 1 310 

Pozostałe świadczenia (usługi doradcze) - - 

Świadczenia razem 1 945 1 310 

 
Spółka Dominująca nie otrzymała i nie udzieliła kluczowemu personelowi kierowniczemu żadnych pożyczek w 

okresie objętym sprawozdaniem finansowym. 
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Transakcje z podmiotami powiązanymi 

W okresie od 1 stycznia 2022 do 30 września 2022 Grupa świadczyła na rzecz podmiotów powiązanych usługi 
pozyskania klientów, obsługi informatycznej, marketingowej i administracyjnej oraz wynajmu powierzchni biurowej. 
jak również usługi pozyskiwania klientów.  

Transakcje z akcjonariuszami dotyczące obejmowania akcji i wypłaty dywidendy zostały opisane w nocie 13 i 16. 

 

18. Zdarzenia po dniu bilansowym 

Po dniu 30 września 2022 roku nie miały miejsca istotne zdarzenia wymagające ujawnienia w niniejszej nocie. 

 

19. Inne znaczące zmiany aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów 

Suma bilansowa bilansu Grupy wzrosła na koniec trzeciego kwartału 2022 o 25 068 tys. zł w porównaniu do stanu 

na 31 grudnia 2021 roku. Aktywa trwałe wzrosły o 38 074 tys. zł na co główny wpływ miały akwizycja spółki Sempire 

oraz nabycie przedsiębiorstwa Selium. W przypadku Sempire wstępnie zidentyfikowano aktywa w ramach 

procedury rozliczenia ceny zakupu w postaci wartości firmy w kwocie 22 645 tys. zł oraz wartości niematerialnych 

i prawnych w kwocie 8 544 tys. zł, na które składają się wartości: relacji z klientami (7 436 tys. zł), znaku towarowego 

Sempire (692 tys. zł) oraz oprogramowania komputerowego (416 tys. zł). W przypadku przedsiębiorstwa Selium 

wstępnie zidentyfikowano aktywa w ramach procedury rozliczenia ceny zakupu w postaci wartości firmy w kwocie 

1 501 tys. zł oraz wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 80 tys. zł w postaci aktywów marketingowych (logo, 

domeny, strony internetowe). 

Aktywa obrotowe spadły na koniec trzeciego kwartału 2022 o 13 006 tys. zł wobec stanu na koniec 2021 roku. Stan 

środków pieniężnych i ich ekwiwalentów obniżył się o 15 802 tys. zł na co w przeważającej mierze wpłynęła wypłata 

dywidendy za rok 2021 w kwocie 20 281 tys. zł oraz dywidendy z lata ubiegłych 82 tys. zł, wydatki na nabycie 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w kwotach odpowiednio 2 641 tys. zł i 5 072 tys. zł, 

zapłata 10% odroczonej części wynagrodzenia za udziały w spółce Shoplo kupione w sierpniu 2021 w kwocie 1 701 

tys. zł  oraz częściowa spłata kredytu inwestycyjnego (w tym przedterminowa) w kwocie 4 429 tys. zł, z którego 

dokonano refinansowania zakupu udziałów w spółce Sempire, środki pieniężne wygenerowane z działalności 

operacyjnej Grupy kapitałowej w trzecim kwartale w kwocie 21 296 tys. zł. 

Kapitały Grupy zmniejszyły się o 7 019 tys. zł w związku z uchwałą podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy o wypłacie dywidendy za rok 2021 w kwocie 20 281 tys. zł przy jednoczesnym wypracowaniu przez 

Grupę zysku w trzecim kwartale w kwocie 11 595 tys. zł oraz ujawnieniu kapitału z wyceny programów 

motywacyjnych w kwocie 1 666 tys. zł. 

Zobowiązania ogółem wzrosły o 32 087 tys. zł, na co składa się wzrost zobowiązań z tytułu odroczonej oraz 

warunkowej zapłaty za udziały wynikający z akwizycji Sempire w kwocie 15 518 tys. zł, zobowiązania z tytułu 

kredytu inwestycyjnego na refinansowanie zakupu udziałów w Sempire w kwocie 10 628 tys. zł oraz wzrost 

zobowiązań z tytułu leasingu o 3 327 tys. zł związanych między innymi z uruchomieniem infrastruktury serwerowej 

w Atman (umowa z 14 lutego 2022). 

Przychody Grupy po 9 miesiącach 2022 roku wyniosły 86 479 tys. zł i wzrosły o 62 % w stosunku do analogicznego 

okresu roku poprzedniego, co podkreśla kontynuację dynamicznego rozwoju Grupy. Przychody segmentu 

Abonamenty wzrosły, w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku, o 38 % przy 72 % wzroście przychodów 

segmentu Rozwiązania. Przychody z segmentu Abonamenty stanowiły 26% a z segmentu Rozwiązań 74% 

przychodów Grupy ogółem. 

W raportowanym okresie koszty działalności Grupy wzrosły o 30 254  tys. zł, w porównaniu do analogicznego 

okresu 2021 roku, na co składa się głównie wzrost kosztów usług obcych (o 17 772 tys. zł) wynikający głównie z 

rozwoju sprzedaży usług w segmencie Rozwiązania, wzrost kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz 

pracowników (o 7 651 tys. zł), związany z dynamicznym rozwojem Grupy, w tym wzrostem liczby klientów i 

rozbudową oferty produktowej, oraz kontynuacją realizacji przez Grupę strategii zapewnienia dalszego 

dynamicznego wzrostu poprzez inwestycje w kadrę menadżerską i kadrę specjalistów, oraz wzrost amortyzacji o  

3 015 tys. zł, na który złożyła się głównie amortyzacja w kwocie 2 228 tys. zł. aktywów zidentyfikowanych w wyniku 

przejęcia kontroli nad spółkami Apilo (dawniej Web-Com Group), Shoplo i Sempire oraz wartości amortyzacji 

wynikającej z przyjętego do używania oprogramowania związanego z rozwojem platform informatycznych Grupy. 

Istotny wpływ na wyniki Grupy w 3 kwartale 2022 roku miała silna deprecjacja złotego, w efekcie, której nastąpiło 

między innymi przeszacowania wartości walutowych zobowiązań leasingowych związanych z umową najmu 

siedziby Spółki Dominującej w Krakowie. Spowodowała to obciążenie wyniku niezrealizowanymi różnicami 
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kursowymi w kwocie 518 tys. zł w porównaniu do 2 kwartału 2022. Sytuacja na rynku walutowym ustabilizowała się 

i na dzień 30 października 2022 wycena wyżej wymienionego zobowiązania spowoduje powstanie dodatnich różnic 

kursowych w kwocie 437 tys. zł pokrywając znaczącą część wykazanych po 9 miesiącach 2022 roku ujemnych 

różnic kursowych. 

 

20. Pozostałe informacje 

Wojna w Ukrainie 

W dniu 24 lutego 2022 roku Rosja zaatakowała Ukrainę. Działania wojenne prowadzone są na terenie jednego z 

sąsiadów Polski, w tym na obszarach położonych w niewielkiej odległości od granicy. W związku z tym istotnie 

wzrosło poczucie zagrożenia rozszerzeniem się działań wojennych. Spowodowało to pogorszenie się nastrojów 

społecznych w Polsce i negatywnie wpłynęło na zachowania konsumentów, w tym na sprzedaż w sklepach 

internetowych prowadzonych przez klientów platformy Shoper. Grupa przez około 3-4 tygodnie po wybuchu wojny 

obserwowała wyraźnie obniżony poziom GMV (wartości zamówień realizowanych w sklepach obsługiwanych przez 

Grupę) oraz mniejsze zainteresowania usługami oferowanymi przez Grupę, w tym usługami marketingowymi. Miało 

to bezpośredni wpływ na przychody Grupy w trzecim kwartale 2022 roku zarówno ze sprzedaży usług jak i prowizji 

opartych na wartości realizowanych zamówień (GMV). 

Poczucie zagrożenia ograniczyło aktywność gospodarczą, w szczególności podejmowanie nowej działalności 

gospodarczej, również w zakresie handlu internetowego. Prowadzone działania wojenne spowodowały wzrost cen 

ropy i gazu, a jednocześnie zrodziły obawy o ich dostępność. Wzrost cen nośników energii spowodowany konfliktem 

zbrojnym jest dodatkowym czynnikiem, który zwiększył presję inflacyjną wpływając na wzrost cen, ze szczególnym 

uwzględnieniem żywności i innych dóbr pierwszej potrzeby.  

Utrzymanie się napiętej sytuacji geopolitycznej może spowodować w kolejnych kwartałach dalsze pogorszenie się 

nastrojów społecznych oraz ograniczyć konsumpcję w związku ze spadkiem siły nabywczej. Powyższe może 

wpłynąć na działalność gospodarczą prowadzoną przez Grupę poprzez ograniczenie ilości nowo zakładanych 

sklepów internetowych oraz ograniczenie obrotów w sklepach internetowych powodując zmniejszenie się 

przychodów Grupy z abonamentów oraz usług dodatkowych, w tym z prowizji od transakcji realizowanych w 

sklepach internetowych na platformie Shoper. Prowadzone na terenie Ukrainy działania wojenne wpływają na 

łańcuch dostaw. Grupa nie dysponuje danymi umożliwiającymi ocenę wpływu konfliktu zbrojnego na dostawy 

towarów sprzedawanych w sklepach obsługiwanych przez platformy Grupy.  

Jednocześnie napływ uchodźców do Polski zwiększył bazę potencjalnych klientów dla sklepów internetowych. 

Większość uchodźców to osoby młode, głównie kobiety z dziećmi, a więc grupa otwarta na zakupy w internecie 

poszukująca jednocześnie niższych cen, którymi tradycyjnie charakteryzuje się oferta sklepów internetowych. 

Ze względu na złożoność i dużą dynamikę sytuacji oraz pośredni wpływ na Grupę Zarząd Spółki Dominującej nie 

jest w stanie precyzyjnie przewidzieć skutków trwającego konfliktu zbrojnego na wyniki Grupy Shoper S.A. 

 
Wzrost inflacji 
 
Nałożone przez szereg krajów sankcje na Rosję spowodowały działania odwetowe w postaci ograniczenia lub 

całkowitego wstrzymania dostaw surowców energetycznych, w tym gazu i ropy naftowej do większości krajów 

europejskich. Spowodowało to dynamiczny wzrost cen energii, zaburzenia w ciągłości produkcji oraz obawy o 

zapewnienie wystarczającej ilości gazu w zbliżającym się okresie zimowym. Nośniki energii mające istotny wpływ 

na koszty wytworzenia większości produktów i usług spowodowały wzrost cen wielu produktów, w tym żywności. 

W efekcie inflacja na koniec 3 kwartału 2022 roku wg danych opublikowanych przez GUS osiągnęła poziom 17,2% 

rok do roku. Utrzymanie się powyższych zjawisk może spowodować dalszy wzrost cen, co może ograniczyć siłę 

nabywczą konsumentów i w konsekwencji wpłynąć na spadek obrotów sklepów, w tym sklepów internetowych, w 

szczególności tych oferujących produkty nie będące produktami pierwszej potrzeby. Jednocześnie konsumenci 

poszukują niższych cen, z którymi tradycyjnie kojarzone są zakupy w internecie co może częściowo ograniczyć 

negatywny wpływ rosnących cen na obroty w sklepach internetowych, w efekcie przenoszenia się części zakupów 

ze sklepów stacjonarnych do internetu. Wzrost cen tworzy również presję na wynagrodzenia co może mieć 

negatywny wpływ na wyniki Grupy w przypadku nie przeniesienia wyższych kosztów prowadzenia działalności na 

klientów poprzez podwyżki cen. 
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Wpływ pandemii COVID-19 

Rok 2020, jak również 2021 charakteryzowały się dużym wpływem pandemii COVID-19 na gospodarkę światową, 

w tym również gospodarkę Polski.  

Ze względu na obostrzenia w handlu – zamknięcie galerii handlowych, części sklepów - znaczna część 

konsumentów zaczęła zmieniać swoje zachowania zakupowe, przenosząc swoje zakupy do Internetu. Trend ten 

bardzo szybko został zauważony przez przedsiębiorców, którzy chcąc przetrwać i w dalszym ciągu prowadzić 

działalność również zaczęli postrzegać e-commerce jako szansę kontynuacji działalności, a jednocześnie szansę 

na rozwój.  

Doprowadziło to do bezprecedensowego wzrostu popytu na usługi Grupy Kapitałowej. Trendy te utrzymywały się 

przez ostatnie dwa lata, a Grupa odnotowała wzrost przychodów zarówno z abonamentów jak i usług dodatkowych. 

Również Klienci Grupy odnotowali wzrost swoich przychodów będących efektem wzrostu zainteresowania 

konsumentów zakupami przez Internet, widocznym we wzroście wskaźnika GMV. 

Wraz z opracowaniem szczepionek oraz rozpoczęciem szczepień ograniczenia związane z pandemią były 

ograniczane. Przez większą część roku 2021 nie obowiązywały na terenie Polski istotne ograniczenie w działalności 

handlowej sklepów fizycznych. W pierwszym półroczu 2022 obserwowany był dalszy spadek zachorowań 

połączony ze zniesieniem niemal wszystkich obostrzeń. Od 16 maja 2022 stan epidemii w Polsce został zastąpiony 

stanem zagrożenia epidemicznego.  

W 3 kwartale 2022 roku dzienna ilość nowych zachorowań ponownie zaczęła rosnąć, jednakże nie spowodowało 
to przywrócenia czy też wprowadzenia jakichkolwiek nowych obostrzeń. 
 
 

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 września 2021 roku 4,6329 PLN/EUR,  
31 grudnia 2021 roku wyniósł 4,5994 PLN/EUR, 30 września 2022 roku wyniósł 4,8698 PLN/EUR,  

▪ średni kurs obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego 

miesiąca trzech kwartałów 2021 roku wyniósł 4,5585 zł/EUR, dla okresu od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 

2021 wyniósł 4,5775 PLN/EUR, a dla trzech kwartałów 2022 roku wyniósł 4,5585 zł/EUR,  

Najwyższy i najniższy kurs obowiązujący w każdym okresie kształtował się następująco: 1 stycznia – 30 września 

2021 roku - 4,6603 i 4,4541 PLN/EUR, 1 stycznia – 31 grudnia 2021 roku - 4,7210 i 4,4541 PLN/EUR, 1 stycznia – 

30 września 2022 roku - 4,9647 i 4,4879 PLN/EUR 

Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania  

z przepływów pieniężnych, przeliczone na euro, przedstawia tabela: 
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od 01.01 do 
30.09.2022  

od 01.01 do 
30.09.2021  

od 01.01 do 
30.09.2022  

od 01.01 do 
30.09.2021  

 tys. zł  tys. EUR  

Sprawozdanie z wyniku              

Przychody ze sprzedaży  86 479  53 361  18 447  11 706  

Zysk (strata) z działalności operacyjnej  16 738  14 678  3 570  3 220  

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  14 982  24 380  3 196  5 348  

Zysk (strata) netto  11 595  19 689  2 473  4 319  

Zysk na akcję zwykłą (zł)  0,01  0,01  0,00 0,00 

Zysk na akcję uprzywilejowaną (zł)  28,28  41,62 6,03 9,13 

Średni kurs PLN / EUR w okresie  4,6880  4,5585      

     

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych  tys. zł tys. EUR 
Środki pieniężne netto z działalności 
operacyjnej  21 296  15 833  4 543  3 473  

Środki pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej  (25 408)  (5 735)  (5 420)  (1 258)  

Środki pieniężne netto z działalności 
finansowej  (11 689)  (13 634)  (2 493)  (2 991)  

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów (15 801)  (3 536)  (3 371)  (776)  

Średni kurs PLN / EUR w okresie  4,6880  4,5585      
 

   30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021 

 tys. zł  tys. EUR  

Sprawozdanie z sytuacji finansowej              

Aktywa  108 423 83 355 23 164 18 123 

Zobowiązania długoterminowe  32 732 18 025 6 993 3 919 

Zobowiązania krótkoterminowe  45 080 27 700 9 631 6 023 

Kapitał własny  30 611 37 630 6 540 8 181 

Kurs PLN / EUR na koniec okresu  4,6806 4,5994    

 



Nazwa grupy: Grupa Kapitałowa Shoper S.A.  
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21. Zatwierdzenie do publikacji 

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2022 

roku (wraz z danymi porównawczymi) zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki Dominującej w dniu  

2 listopada 2022 roku. 

 

 
Podpisy wszystkich Członków Zarządu 
 

Data Imię i nazwisko Funkcja Podpis 

2 listopada 2022 Marcin Kuśmierz Prezes Zarządu 

 

2 listopada 2022 Krzysztof Krawczyk Wiceprezes Zarządu 

 

2 listopada 2022 Paweł Rybak Członek Zarządu 

 

2 listopada 2022 Piotr Biczysko Członek Zarządu 

 

Podpisy osoby odpowiedzialnej za sporządzenie sprawozdania finansowego 
 

Data Imię i nazwisko Funkcja Podpis 

2 listopada 2022 Ewa Olejnik Główna Księgowa 
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c) Wybrane dane finansowe Shoper S.A. za 3 kwartały 2022 roku [w tys. PLN i EUR] 

 

 
(tys. PLN) 3Q 2022 3Q 2021 różnica zmiana 

Przychody ze sprzedaży 82 670  52 065  30 605  59% 

Koszty działalności operacyjnej (63 169)  (37 508)  (25 661)  68% 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 742  14 525  4 217  29% 

Rentowność operacyjna 23% 28%   
Amortyzacja (4 271)  (3 239)  (1 032)  32% 

EBITDA 23 013  17 764  5 249  30% 

Rentowność EBITDA 28% 34%   
Skorygowana EBITDA 25 409  21 228  4 181  20% 

Rentowność skorygowana EBITDA 31% 41%   

Zysk netto 13 542  19 626  (6 084)  -31% 

Rentowność netto 16% 38%   
 

 
   

 
 

   
(tys. PLN) 3Q 2022 3Q 2021 różnica zmiana 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 235  15 366  5 869  38% 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (25 489)  (8 202)  (17 287)  211% 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (11 556)  (13 622)  2 066  -15% 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych (15 810)  (6 458)  (9 352)  145% 

 
 

   
(tys. PLN) 30.09.2022 31.12.2021 różnica zmiana 

Aktywa trwałe 92 777  54 457  38 320  70% 

Aktywa obrotowe 12 622  27 038  (14 416)  -53% 

Aktywa razem 105 399  81 495  23 904  29% 

 
 

   
Kapitał własny 31 609  36 681  (5 072)  -14% 

Zobowiązania długoterminowe 30 478  17 511  12 967  74% 

Zobowiązania krótkoterminowe 43 312  27 303  16 009  59% 

Zobowiązania razem 73 790  44 814  28 976  65% 

Pasywa razem 105 399  81 495  23 904  29% 
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(tys. EUR) 3Q 2022 3Q 2021 różnica zmiana 

Przychody ze sprzedaży 17 634  11 421  6 213  54% 

Koszty działalności operacyjnej (13 475)  (8 228)  (5 247)  64% 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 998  3 186  812  25% 

Rentowność operacyjna 23% 28%   
Amortyzacja (911)  (710)  (201)  28% 

EBITDA 4 909  3 897  1 012  26% 

Rentowność EBITDA 28% 34%   
Skorygowana EBITDA 5 420  4 657  763  16% 

Rentowność skorygowana EBITDA 31% 41%   

Zysk netto 2 889  4 305  (1 416)  -33% 

Rentowność netto 16% 38%   
 

 
   

 
 

   
(tys. EUR) 3Q 2022 3Q 2021 różnica zmiana 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 530  3 371  1 159  34% 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 437)  (1 799)  (3 638)  202% 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 465)  (2 988)  523  -18% 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych (3 372)  (1 416)  (1 956)  138% 

 
 

   
(tys. EUR) 30.09.2022 31.12.2021 różnica zmiana 

Aktywa trwałe 19 052  11 840  7 212  61% 

Aktywa obrotowe 2 592  5 879  (3 287)  -56% 

Aktywa razem 21 644  17 719  3 925  22% 

 
 

   
Kapitał własny 6 491  7 975  (1 484)  -19% 

Zobowiązania długoterminowe 6 259  3 807  2 452  64% 

Zobowiązania krótkoterminowe 8 894  5 936  2 958  50% 

Zobowiązania razem 15 153  9 743  5 410  56% 

Pasywa razem 21 644  17 718  3 926  22% 
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d) Wybrane dane finansowe Shoper S.A. dla 3 kwartału 2022 roku [w tys. PLN i EUR] 

 
(tys. PLN) Q3 2022 Q3 2021 różnica zmiana 

Przychody ze sprzedaży 28 931  18 801  10 130  54% 

Koszty działalności operacyjnej (22 935)  (15 129)  (7 806)  52% 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 627  3 625  2 002  55% 

Rentowność operacyjna 19% 19%   
Amortyzacja (1 628)  (1 363)  (265)  19% 

EBITDA 7 255  4 988  2 267  45% 

Rentowność EBITDA 25% 27%   
Skorygowana EBITDA 8 781  6 645  2 136  32% 

Rentowność skorygowana EBITDA 30% 35%   

Zysk netto 3 524  2 700  824  31% 

Rentowność netto 12% 14%   
 

 
   

 
 

   
(tys. PLN) Q3 2022 Q3 2021 różnica zmiana 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 839  4 542  3 297  73% 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 862)  (14 988)  10 126  -68% 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (10 604)  (480)  (10 124)  2109% 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych (7 627)  (10 926)  3 299  -30% 

 
 

   
(tys. PLN) 30.09.2022 31.12.2021 różnica zmiana 

Aktywa trwałe 92 777  54 457  38 320  70% 

Aktywa obrotowe 12 622  27 038  (14 416)  -53% 

Aktywa razem 105 399  81 495  23 904  29% 

 
 

   
Kapitał własny 31 609  36 681  (5 072)  -14% 

Zobowiązania długoterminowe 30 478  17 511  12 967  74% 

Zobowiązania krótkoterminowe 43 312  27 303  16 009  59% 

Zobowiązania razem 73 790  44 814  28 976  65% 

Pasywa razem 105 399  81 495  23 904  29% 
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(tys. EUR) Q3 2022 Q3 2021 różnica zmiana 

Przychody ze sprzedaży 6 054  4 104  1 950  48% 

Koszty działalności operacyjnej (4 799)  (3 302)  (1 497)  45% 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 178  791  387  49% 

Rentowność operacyjna 19% 19%   
Amortyzacja (341)  (297)  (44)  15% 

EBITDA 1 518  1 089  429  39% 

Rentowność EBITDA 25% 27%   
Skorygowana EBITDA 1 838  1 451  387  27% 

Rentowność skorygowana EBITDA 30% 35%   

Zysk netto 737  589  148  25% 

Rentowność netto 12% 14%   
 

 
   

 
 

   
(tys. EUR) Q3 2022 Q3 2021 różnica zmiana 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 640  992  648  65% 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 017)  (3 272)  2 255  -69% 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 219)  (105)  (2 114)  2013% 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych (1 596)  (2 385)  789  -33% 

 
 

   
(tys. EUR) 30.09.2022 31.12.2021 różnica zmiana 

Aktywa trwałe 19 052  11 840  7 212  61% 

Aktywa obrotowe 2 592  5 879  (3 287)  -56% 

Aktywa razem 21 644  17 719  3 925  22% 

 
 

   
Kapitał własny 6 491  7 975  (1 484)  -19% 

Zobowiązania długoterminowe 6 259  3 807  2 452  64% 

Zobowiązania krótkoterminowe 8 894  5 936  2 958  50% 

Zobowiązania razem 15 153  9 743  5 410  56% 

Pasywa razem 21 644  17 718  3 926  22% 
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

AKTYWA Noty 30.09.2022 31.12.2021 

Aktywa trwałe      

Wartości niematerialne 7 18 982 13 968 

Rzeczowe aktywa trwałe 8 19 318 16 595 

Inwestycje w jednostkach zależnych  53 623 23 210 

Należności i pożyczki  854 684 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

 -    - 

Aktywa trwałe  92 777 54 457 

Aktywa obrotowe    

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe  
należności 

 5 917 5 001 

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego  -    - 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  1 422 943 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  5 283 21 094 

Aktywa obrotowe  12 622 27 038 

Aktywa razem  105 399 81 495 

 

PASYWA Noty 30.09.2022 31.12.2021 

Kapitał własny      

Kapitał podstawowy 11 2 852 2 852 

Pozostałe kapitały 11 11 837 10 171 

Zyski zatrzymane  16 920 23 658 

Kapitał własny  31 609 36 681 

Zobowiązania długoterminowe    

Zobowiązania z tytułu leasingu 9 14 463 12 659 

Zobowiązania z tytułu zapłaty za udziały  15 843 3 859 

Rezerwa z tyt. odroczonego podatku 
    dochodowego 

10 172 993 

Zobowiązania długoterminowe  30 478 17 511 

Zobowiązania krótkoterminowe    

Zobowiązania z tytułu leasingu 9 2 677 1 667 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne  10 628 - 

Zobowiązania z tytułu zapłaty za udziały  5 108 2 206 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe  
zobowiązania 

 9 661 8 252 

Zobowiązania z tytułu umowy   9 452 7 343 

Zobowiązania z tyt. bieżącego podatku dochodowego.  2 046 5 125 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych  3 740 2 710 

Zobowiązania krótkoterminowe  43 312 27 303 

Zobowiązania razem  73 790 44 814 

Pasywa razem  105 399 81 495 
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SPRAWOZDANIE Z WYNIKU  

 Noty od 01.01 do 30.09.2022 od 01.01 do 30.09.2021 

Działalność kontynuowana       

Przychody ze sprzedaży 5 82 670  52 065  

Przychody ze sprzedaży produktów i usług   82 670  52 065  

Koszty działalności operacyjnej   (63 169)  (37 508)  

Amortyzacja   (4 271)  (3 239)  

Zużycie materiałów i energii   (330)  (277)  

Usługi obce   (39 258)  (22 353)  

Podatki i opłaty   (367)  (518)  

Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników   (15 405)  (9 260)  

Ubezpieczenia społecznie i inne świadczenia   (3 148)  (1 717)  

Pozostałe koszty rodzajowe   (390)  (144)  

Zysk brutto ze sprzedaży   19 501  14 557  

Pozostałe przychody operacyjne   91  67  

Pozostałe koszty operacyjne   (401)  (16)  

Straty z tytułu oczekiwanych strat kredytowych (+/-)   (449)  (83)  

Zysk z działalności operacyjnej   18 742  14 525  

Zysk (strata) z zaprzestania ujmowania   aktywów 
finansowych (+/-) 

                                       -  10 262  

Przychody finansowe   97  28  

Koszty finansowe   (1 802)  (586)  

Zysk przed opodatkowaniem   17 037  24 229  

Podatek dochodowy   (3 495)  (4 603)  

Zysk netto z działalności kontynuowanej   13 542  19 626  

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej                                        -                                       -  

Zysk netto ogółem   13 542  19 626  

 

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

 Noty od 01.01 do 30.09.2022 od 01.01 do 30.09.2021 

z działalności kontynuowanej i działalności  
ogółem 

   

podstawowy zysk netto na jedną akcję    

- akcje zwykłe  0,01 0,01 

- akcje uprzywilejowane  33,15 48,36 

rozwodniony zysk na jedną akcję    

- akcje zwykłe  0,01 0,01 

- akcje uprzywilejowane  33,14 48,35 

 

Zysk netto podstawowy nie jest równy rozwodnionemu, ze względu na to, że Spółka posiada instrumenty 
rozwadniające opisane w nocie 14 
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SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

 Noty od 01.01 do 30.09.2022 od 01.01 do 30.09.2021 

Zysk (strata) netto  13 542 19 626  

Pozostałe całkowite dochody    

Pozycje nie przenoszone do wyniku finansowego  - - 

Pozycje przenoszone do wyniku finansowego  - - 

Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu  - - 

Całkowite dochody  13 542 19 626  

 

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

  Noty 
Kapitał 

podstawowy 
Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

 

Saldo na dzień 01.01.2022 roku                     2 852                     10 171               23 658                    36 681      

Zmiany w okresie od 01.01 do 30.09.2022 roku            

Emisja akcji   - - - -  

Dywidendy   - - (20 281)  (20 281)   

Wycena programu motywacyjnego (warranty)   - 1 666 
 

- 
1 666  

Inne  - - 1 1  

Razem transakcje z właścicielami   
                            

-  
1 666  (20 280)  (18 614)   

Zysk netto za okres od 01.01  do 30.09.2022 
roku 

  - - 13 542  13 542  

Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu 
za okres od 01.01 do 30.09.2022 roku 

  - - - -  

Razem całkowite dochody   
                            

-  
                          -  13 542 13 542  

Saldo na dzień 30.09.2022 roku   2 852  11 837  16 920  31 609   

 

 Noty 
 Kapitał 

podstawowy  
 Pozostałe 

kapitały  
 Zyski 

zatrzymane  
 Razem  

 

Saldo na dzień 01.01.2021 roku                     2 852                     10 171                    11 103                    24 126      

Zmiany w okresie od 01.01 do 30.09.2021 roku            

Emisja akcji   - -    

Dywidendy   - - (12 631)  (12 631)   

Inne   - - 38  38   

Razem transakcje z właścicielami   - - (12 593)  (12 593)   

Zysk netto za okres od 01.01 do 30.09.2021 roku   - - 19 626  19 626   
Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu 
za okres od 01.01 do 30.09.2021 roku 

  - - - -  

Razem całkowite dochody   - - 19 626  19 626   

Saldo na dzień 30.09.2021 roku   2 852  10 171  18 136  31 159   

 

  Noty 
 Kapitał 

podstawowy  
 Pozostałe 

kapitały  
 Zyski 

zatrzymane  
 Razem  

 
Saldo na dzień 01.01.2021 roku                     2 852                     10 171                    11 103                    24 126      

Zmiany w okresie od 01.01 do 31.12.2021roku            

Emisja akcji                              -                                 -                               -                                -      

Dywidendy                              -                                 -     (12 631)     (12 631)      

Nabycie jednostki zależnej                              -                                 -                               -                                -      

Inne                              -                                 -                            38                            38      

Razem transakcje z właścicielami                              -                                 -     (12 593)     (12 593)      

Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2021 roku                              -                                 -                    25 148                    25 148      
Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu 
za okres od 01.01 do 31.12.2021 roku 

                             -                                 -                               -                                -      

Razem całkowite dochody                              -                                 -                    25 148                    25 148      

Saldo na dzień 31.12.2021 roku                     2 852                     10 171                    23 658                    36 681      
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SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
  Noty od 01.01 do 30.09.2022 od 01.01 do 30.09.2021 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem   17 037 24 229 

Korekty:     

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 8 2 484  1 785  

Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości 
niematerialne 

7 1 787  1 453  

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów 
finansowych 

  449  83  

Zysk na zaprzestaniu ujmowania aktywów finansowych 
wycenianych według zamortyzowanego kosztu 

                                       -  (89)  

(Zysk) strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów 
trwałych 

                                       -  (10)  

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

                                       -  (10 173)  

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   774  390  

Koszty odsetek   310  171  

Przychody z odsetek                                         -  (28)  

Koszt płatności w formie akcji (program motywacyjny)   1 666                                       -  

Inne korekty                                        -  4  

Korekty razem   7 470  (6 413)  

Zmiana stanu należności   (1 534)  (1 561)  

Zmiana stanu zobowiązań   4 863  2 037  

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych   (1 300)  (351)  

Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu umowy   2 109  835  

Zmiany w kapitale obrotowym   4 138  960  

Zapłacony podatek dochodowy   (7 410)  (3 409)  

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej   21 235  15 366  

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych 7 (4 776)  (2 275)  

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych                                        -                                       -  

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych 8 (2 590)  (558)  

Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych   (17 404)  (16 992)  

Wydatki netto na nabycie przedsiębiorstwa  (719)  - 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych                                        -  10  

Wpływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych                                         -  11 612  

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   (25 489) (8 202)  

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  

Wpływy netto z tytułu emisji akcji                                         -  

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek  14 978                                       -  

Spłaty kredytów i pożyczek  (4 429)                                       -  

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu 9 (1 432)  (961)  

Odsetki zapłacone   (310)  (91)  

Dywidendy wypłacone 13 (20 363)  (12 570)  

Środki pieniężne netto z działalności finansowej   (11 556)  (13 622)  

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 

  (15 810)  (6 458)  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu   21 094  20 969  

    Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych   (1)  (211)  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu   5 283  14 300  
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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. Pawiej 9 w Krakowie (31-154). Czas trwania Spółki Shoper S.A. jest 
nieograniczony. 

Podstawowym miejscem prowadzenia działalność Spółki jest ul. Pawia 9 w Krakowie (31-154), Polska. 

 

Na dzień bilansowy 30 września 2022 roku oraz w okresie raportowanym Zarząd miał następujący skład: 

• Marcin Kuśmierz   – Prezes Zarządu 

• Krzysztof Krawczyk  – Wiceprezes Zarządu 

• Paweł Rybak   – Członek Zarządu 

• Piotr Biczysko   – Członek Zarządu 
 

Od dnia 7 lipca 2021 roku do dnia 31 maja 2022 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzili: 

• Jaromir Łaciński   – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

• Rafał Ałasa   – Członek Rady Nadzorczej 

• Rafał Krawczyk  – Członek Rady Nadzorczej 

• Piotr Misztal   – Członek Rady Nadzorczej 

• Paweł Moskwa  – Członek Rady Nadzorczej 

• Grzegorz Szatkowski  – Członek Rady Nadzorczej 

• Krzysztof Zając   – Członek Rady Nadzorczej 
 

Od dnia 1 czerwca 2022 w skład Rady Nadzorczej wchodzą: 

• Rafał Ałasa  – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

• Rafał Krawczyk  – Członek Rady Nadzorczej 

• Jaromir Łaciński  – Członek Rady Nadzorczej 

• Piotr Misztal   – Członek Rady Nadzorczej 

• Paweł Moskwa  – Członek Rady Nadzorczej 

• Mirosław Pyrzyna – Członek Rady Nadzorczej 

• Grzegorz Szatkowski  – Członek Rady Nadzorcze 

•  

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 5 dotyczącej przychodów 
ze sprzedaży i segmentów operacyjnych. 

 

Spółka jest jednostką dominującą w Grupie Shoper S.A. („Grupa”). Na dzień 30 września 2022 roku w skład Grupy 
wchodzą Spółka i jednostki zależne: 
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Nazwa spółki zależnej 

Miejsce 
prowadzenia 

działalności i kraj 
rejestracji 

Rodzaj działalności 
Udział Spółki w kapitale: 

30.09.2022 31.12.2021 

APILO sp. z o.o (dawniej WEB-COM 
Group sp. z o.o.) 

Polska 
e-commerce, 
omnichannel 

80% 80% 

Shoplo sp. z o.o. Polska e-commerce 100% 100% 

Sempire Europe sp. z o.o. Polska 
marketing 

internetowy  
100% 0%  

 
W spółce zależnej Apilo sp. z o.o. (dawniej Web-Com Group sp. z o.o.) Spółka posiada 60% udziałów w kapitale 
zakładowym oraz opcję na zakup kolejnych 20%. Ze względu na konstrukcję transakcji na potrzeby niniejszego 
sprawozdania przyjęto, że zwiększenie udziałów do 80% jest pewne i odzwierciedlono to w niniejszym 
sprawozdaniu jako kontrola nad 80% udziałów w kapitale zakładowym. 
 
W spółce zależnej Sempire Europe sp. z o.o. (Sempire) Spółka posiada 60% udziałów w kapitale zakładowym, 
które zostały nabyte w dniu 26 maja 2022 roku (patrz Nota 3). W odniesieniu do pozostałych 40% udziałów w 
kapitale zakładowym Sempire Spółka zobowiązała się do ich nabycia po upływie 3 lat od podpisania umowy 
inwestycyjnej tj. do 26 maja 2025 roku. Ze względu na bezwarunkowe zobowiązanie do nabycia udziałów na 
potrzeby niniejszego sprawozdania przyjęto, że przejęcie pozostałej części jest pewne i odzwierciedlono to w 
niniejszym sprawozdaniu jako kontrola nad 100% udziałów w kapitale zakładowym. 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki 
dnia 2 listopada 2022. 

 

2. Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości 

2.1. Podstawa sporządzenia  

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje okres 9 miesięcy zakończonych 30 września 2022 

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 ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2021. 

Walutą sprawozdawczą niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a 

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach 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. 

 

2.2. Zasady rachunkowości 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, 

które zostały zaprezentowane w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok zakończony 

31 grudnia 2021 roku oraz zgodnie z MSR 34. 

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zawiera zmiany prezentacji pozycji Straty z tytułu oczekiwanych 

strat kredytowych w Rachunku Zysku i Strat za okres 01.01.-30.09.2021, pozycja ta została przeniesiona z 

działalności finansowej do działalności operacyjnej. 

 

2.3. 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.  
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Informacje o szacunkach i założeniach, które są znaczące dla sprawozdania finansowego, zostały zaprezentowane 

w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.  

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

Cena zakupu pozostałych 40% udziałów w Sempire  

W dniu 26 maja 2022 roku Spółka zawarła umowę inwestycyjną na podstawie, której przejęła 100% kontroli nad 
Sempire Europe sp. z o.o. („Sempire”). W dniu transakcji Spółka nabyła 60% udziałów w kapitale zakładowym. W 
odniesieniu do pozostałych 40% udziałów Spółka bezwarunkowo zobowiązała się do zawarcia przyrzeczonej 
umowy zakupu po upływie 3 lat od podpisania umowy inwestycyjnej za cenę nie mniejszą niż 15 mln zł powiększoną 
o kwotę zmienną nie wyższą niż 15 mln zł uzależnioną od osiągnięcia określonych w umowie celów finansowych 
(mechanizm tzw. earn out). 

Zgodnie z MSSF 3 na dzień przejęcia ujmuje zapłatę warunkową w wartości godziwej. Wartość godziwa ustalana 
jest na podstawie szacunku prawdopodobieństwa ziszczenia się warunków określających wysokość zapłaty 
warunkowej na dzień przejęcia i dyskontowana jest do wartości bieżącej z wykorzystaniem stopy, po jakiej Spółka 
mogłaby uzyskać finansowanie na zakup podobnej inwestycji. 

Spółka w oparciu o prognozy celów finansowych ustalonych w umowie inwestycyjnej, uwzględniając 
prawdopodobieństwo ich osiągnięcia oszacowała wartość oczekiwaną zapłaty kwoty zmiennej za pozostałe 40% 
udziałów w wysokości 5 mln zł co oznacza szacunkową, łączną cenę za 40% udziałów w wysokości 20 mln zł. Po 
uwzględnieniu czynnika dyskonta, wartość godziwa ceny nabycia 100% udziałów wynosi 30 415 mln zł. Stopa 
dyskontowa przyjęta przy szacowaniu wartości godziwej zapłaty wynagrodzenia została ustalona na poziomie 
8,57%. 

Ze względu na bezwarunkowe zobowiązanie Spółki do zakupu pozostałych 40% udziałów Zarząd ocenił, że 
przejęcie pełnej kontroli (100%) nastąpiło w dniu zawarcia umowy inwestycyjnej, a odroczenie w czasie zawarcia 
przyrzeczonej umowy zakupu ma na celu wyłącznie odroczenie płatności w czasie i ustalenie ostatecznej ceny w 
oparciu o kryteria opisane powyżej. W związku z powyższym na potrzeby niniejszego sprawozdania przyjęto, że 
nabycie 100% udziałów nastąpiło w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem. 

Dalsze informacje odnośnie nabycia udziałów Sempire znajdują się w notach 1 i 6. 

 

3. Znaczące zdarzenia i transakcje 

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

Zapłata wynagrodzenia warunkowego za udziały w Apilo (dawniej Web-Com) 

W dniu 11 stycznia 2022 roku w związku ze zrealizowaniem celów związanych z rozwojem rozwiązań 

informatycznych Apilo sp. z o.o. (dawniej Web-Com Group sp. z o.o.) Zarząd Spółki potwierdził w drodze uchwały 

spełnienie warunków wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla sprzedających przewidzianych w umowie sprzedaży 

udziałów w kwocie 500 tys. zł. Płatność nastąpiła w dniu 11 stycznia 2022 roku.  

Umowa z Atman 

W dniu 14 lutego 2022 roku Spółka zawarła, powiązane ze sobą, umowy z Atman sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

obejmujące umowę wynajmu serwerów oraz umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Umowy zostały 

zawarte na okres od 1 maja 2022 roku do 30 września 2025 roku. Pełne uruchomienie infrastruktury objętej umową 

wynajmu serwerów nastąpi wg ustalonego harmonogramu. Łączna, niezdyskontowana wartość umów w całym 

okresie ich obowiązywania wyniesie 6,5 mln zł. Umowa wynajmu serwerów zostanie ujawniona zgodnie z IFRS 16 

jako leasing co nastąpi z dniem rozpoczęcia świadczenia usług. Spółka wstępnie oszacowała, że w bilansie zostaną 

wykazane aktywa w formie środków trwałych o wartości 6 mln zł oraz odpowiadające im zobowiązanie z tytułu 

leasingu. Okres amortyzacji ujawnionych środków trwałych zostanie ustalony zgodnie z okresem na jaki umowa 

została zawarta. 

Zawarte umowy są częścią procesu rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej platformy Shoper. Spółka będzie 

korzystała jednocześnie z usług dotychczasowych dostawców zgodnie z obowiązującymi umowami. 

Zmiana firmy i siedziby spółki zależnej 

W dniu 16 marca 2022 roku nastąpiła zmiana firmy spółki Web-Com Group sp. z o.o. na Apilo sp. z o.o. oraz zmiana 

siedziby spółki na Kraków. Adresem siedziby spółki jest ul. Pawia 9, 31-154 Kraków. 
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Nabycie przedsiębiorstwa Selium 

W dniu 25 maja 2022 roku Spółka zawarła przedwstępną umowę sprzedaży przedsiębiorstwa, na podstawie, której 
Spółka zobowiązała się do nabycia przedsiębiorstwa prowadzonego przez Mateusza Grzywnowicza pod firmą 
SELIUM Mateusz Grzywnowicz, pod warunkiem zawieszającym uzyskania przez Spółkę wszystkich zgód 
korporacyjnych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy zgodnie z jej treścią. 

W dniu 1 sierpnia 2022 roku, w związku ze spełnieniem się warunku zawieszającego, Spółka nabyła 
przedsiębiorstwo Selium. Kwota transakcji wyniosła 1,65 mln zł, a jej płatność została podzielona na 3 równe 
transze, z których pierwsza została zapłacona w dniu nabycia przedsiębiorstwa, a pozostałe zostaną zapłacone w 
okresie 12 miesięcy od dnia nabycia. 

Selium jest agencją omnichannel (sprzedaż wielokanałowa), wyspecjalizowaną we wsparciu sprzedaży na 
zagranicznych marketplace (platforma handlowa) (tj. Amazon, eBay, Real, Aliexpress, Kaufland itp.). Usługi 
świadczone przez Selium uzupełnią ofertę Grupy w zakresie kompleksowej obsługi procesu sprzedaży 
internetowej. 

Nabyte przedsiębiorstwo stało się komórką organizacyjną spółki Shoper S.A. 

Przejęcie Sempire Europe sp. z o.o. 

Dnia 26 maja 2022 roku Spółka nabyła 100% udziałów w Sempire Europe Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu. 

Pierwsza część transakcji w kwocie 15 000 tys. zł, to jest zakup 60% udziałów została sfinansowana ze środków 
własnych, a następnie zrefinansowana kredytem bankowym.  

Sempire jest wiodącą agencją marketingu internetowego dla rynku e-commerce świadczącą usługi pozycjonowania 
sklepów internetowych i serwisów www (SEO), prowadzenia kampanii reklamowych w Internecie (SEM) oraz 
zarządzania profilami w mediach społecznościowych. 

Dalsze informacje odnośnie nabycia udziałów Sempire znajdują się w notach 1 i 6.  

Zawarcie umowy kredytowej 

W dniu 14 czerwca 2022 roku Spółka zawarła Umowę kredytową z BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w 

Warszawie. W ramach umowy bank udzielił Spółce kredytu w kwocie 15 mln zł z przeznaczeniem na 

zrefinansowanie zakupu 60% udziałów w spółce Sempire Europe sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Zgodnie z 

umową spłata kredytu ma nastąpić w terminie 3 lat od daty zawarcia Umowy z możliwością wcześniejszej spłaty. 

Oprocentowanie oparte jest o zmienną stopę procentową powiększoną o marżę Banku. Spółka Dominująca planuje 

wcześniejszą spłatę kredytu stąd zobowiązanie z tego tytułu zostało wykazane w sprawozdaniu jako zobowiązanie 

krótkoterminowe. 

Podpisanie umów uczestnictwa w Programach Motywacyjnych 

W lutym 2022 roku zostały zawarte umowy uczestnictwa w programie dla pracowników. W związku z tym dokonano 

wyceny programu i ujawnienia programu w kosztach pierwszych 9 miesięcy 2022 roku w wysokości 500 tys. zł. 

Łączne koszty, które zostaną wykazane w 2022 roku z tytułu uruchomienia tego programu oszacowano na 672 tys. 

zł. 

W czerwcu 2022 roku zostały zawarte umowy uczestnictwa w programie dla członków Zarządu oraz kluczowych 

pracowników lub współpracowników. W związku z tym dokonano wyceny programu i ujawnienia programu w 

kosztach pierwszych 9 miesięcy 2022 roku w wysokości 1 166 tys. zł. Łączne koszty, które zostaną wykazane w 

2022 roku z tytułu uruchomienia tego programu oszacowano na 2 256 tys. zł. 

Programy motywacyjne funkcjonujące w Spółce zostały opisane w nocie 11. 

Zapłata wynagrodzenia za udziały w Shoplo 

W dniu 16 sierpnia 2022 roku zgodnie z umową zakupu udziałów Shoplo Spółka dokonała płatności pierwszej raty 

z wstrzymanego wynagrodzenia w kwocie 1 701 tys. zł.  

Pomoc dla Ukrainy 

W związku z wybuchem wojny w Ukrainie Zarząd Spółki podjął decyzję o przekazaniu organizacji charytatywnej 
organizującej pomoc dla Ukrainy kwoty 250 tys. zł. 
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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 wartość 

zamówień), 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 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, 12 i 24-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, usługi finansowe, usługi logistyczne, sprzedaż grafiki, sprzedaż 
regulaminów i polityk, systemy rekomendacji produktowych, usługi prawne i inne.  

Wyniki segmentów operacyjnych opierają się na wewnętrznych raportach weryfikowanych okresowo przez Zarząd 
Spółki (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. 

 

 

  Abonamenty Rozwiązania  Pozostałe Ogółem 

 za okres od 01.01 do 30.09.2022 roku        

Przychody od klientów zewnętrznych 22 154 60 418 98 82 670 

Przychody ze sprzedaży między segmentami                    -                          -                          -                          -       

Przychody ogółem 22 154 60 418 98 82 670 

Wynik operacyjny segmentu 17 431 32 436                    -       49 867 

Pozostałe informacje:                    -                          -                          -       - 

Amortyzacja 2 358  156                    -       2514 

Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych                    -                          -                          -       - 

Aktywa segmentu operacyjnego 14 700 3447                    -       18 147 

Nakłady na aktywa trwałe segmentu operacyjnego 2 125 2 706                    -       4 831 

za okres od 01.01 do 30.09.2021 roku         
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  Abonamenty Rozwiązania  Pozostałe Ogółem 

Przychody od klientów zewnętrznych 15 317 36 748  - 52 065 

Przychody ze sprzedaży między segmentami                    -                          -        - - 

Przychody ogółem 15 317 36 748   52 065 

Wynik operacyjny segmentu 12 144 22 270                    -       34 414 

Pozostałe informacje:                    -                          -                          -       - 

Amortyzacja 1 678  258                    -       1 936  

Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych                    -                          -                          -       - 

Aktywa segmentu operacyjnego 10 430 691                    -       11 121 

Nakłady na aktywa trwałe segmentu operacyjnego 1 644  127                     -       1 771  

 
 

  Abonamenty Rozwiązania  Pozostałe Ogółem 

 za okres od 01.01 do 30.09.2022 roku        

Region     

Polska 21 867  59 261  98  81 226  

Unia Europejska 196  334                         - 530  

Pozostałe kraje 91  823                         -  914  

Przychody ze sprzedaży ogółem 22 154  60 418  98  82 670  

Linia produktu     

Abonamenty SaaS 21 036                         -                         -  21 036  

Abonamenty hurt 1 118                         -                         -  1 118  

Dodatki                        -  43 810                         -  43 810  

Prowizje                        -  15 923                         -  15 923  

Pozostałe                        -  685  98  783  

Przychody ze sprzedaży ogółem 22 154  60 418  98  82 670  

Termin przekazania dóbr/usług     

W momencie czasu                        -  19 010  98  19 108  

W miarę upływu czasu 22 154  41 408                         -  63 562  

Przychody ze sprzedaży ogółem 22 154  60 418  98  82 670  
       

za okres od 01.01 do 30.09.2021 roku        

Region     

Polska 15 164  36 282                         -  51 446  

Unia Europejska 104  69                         -  173  

Pozostałe kraje 49  397                         -  446  

Przychody ze sprzedaży ogółem 15 317  36 748    52 065  

Linia produktu     

Abonamenty SaaS 14 260                         -                         -  14 260  

Abonamenty hurt 1 057                         -                         -  1 057  

Dodatki                        -  26 908                         -  26 908  

Prowizje                        -  9 411                         -  9 411  

Pozostałe                        -  429                         -  429  

Usługi graficzne                        -                           -    

Przychody ze sprzedaży ogółem 15 317  36 748                         -  52 065  

Termin przekazania dóbr/usług     

W momencie czasu                        -  12 357                         -  12 357  

W miarę upływu czasu 15 317  24 391                         -  39 708  

Przychody ze sprzedaży ogółem 15 317  36 748  
                        

- 
52 065  

  
 
Uzgodnienie łącznych wartości przychodów, wyniku oraz aktywów segmentów operacyjnych z analogicznymi 
pozycjami sprawozdania finansowego Spółki przedstawia się następująco: 
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  od 01.01 do 30.09.2022 od 01.01 do 30.09.2021 

Przychody segmentów     
Łączne przychody segmentów operacyjnych 82 572  52 065  

Przychody nie przypisane do segmentów 98                               -  

Przychody ze sprzedaży 82 670  52 065  

Wynik segmentów   

Wynik operacyjny segmentów 49 867  34 414  

Korekty:                              -                               -  

Koszty wspólne (30 366)  (19 869)  

Pozostałe przychody nie przypisane do segmentów 91  79  

Pozostałe koszty nie przypisane do segmentów (-) (401)  (16)  

Straty z tytułu oczekiwanych strat kredytowych (+/-) (449)  (83)  

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 742  14 525  

Przychody finansowe 97  28  

Koszty finansowe (-) (1 802)  (586)  

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

                             -  10 262  

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 17 037  24 229  

Aktywa segmentów   

Łączne aktywa segmentów operacyjnych 18 147  11 120  

Aktywa nie alokowane do segmentów 87 252  59 505  

Aktywa razem 105 399  70 625  

 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie zidentyfikowała przychodów ze sprzedaży nie 
przypisanych do segmentów operacyjnych z wyjątkiem przychodów uzyskanych od podmiotów powiązanych nie 
związanych z usługami segmentów. Pozostałe przychody oraz koszty operacyjne nie przypisane do segmentów 
operacyjnych dotyczą głównie odpisów na należności, darowizn na cele charytatywne oraz wyniku na sprzedaży 
środków trwałych.  

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. Do segmentów operacyjnych Spółka nie 
przypisuje również udziałów w jednostkach zależnych.   

 
6. Udziały w jednostkach zależnych  

Dane w tys. zł 
 

 Wartość bilansowa Data przejęcia 
% przejętych instrumentów 
kapitałowych z prawem do 

głosu 

Apilo sp. z o.o. (dawniej 
Web-Com Group sp. z o.o.) 

5 617 28.04.2021 80% 

Shoplo sp. z o.o. 17 593 17.08.2021 100% 

Sempire Europe sp. z o.o. 30 413 26.05.2022 100% 

 
Udziały w Apilo 

W spółce zależnej Apilo sp. z o.o. (dawniej Web-Com Group sp. z o.o.) Spółka posiada 60% udziałów w kapitale 
zakładowym oraz opcję na zakup kolejnych 20%. Ze względu na konstrukcję transakcji na potrzeby niniejszego 
sprawozdania przyjęto, że zwiększenie udziałów do 80% jest pewne i odzwierciedlono to w niniejszym 
sprawozdaniu jako kontrola nad 80% udziałów w kapitale zakładowym.  
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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 w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 
roku). Oszacowano, że wartość godziwa zapłaty wynikającej z tego kontraktu na dzień przejęcia wynosiła 2 136 
tys. zł. 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 przyjął prawdopodobieństwo 100%, że opcja zostanie zrealizowana a najbardziej 
prawdopodobny termin realizacji to druga rocznica przejęcia spółki Apilo, natomiast stopę dyskonta ustalono na 
poziomie 6 %. Na dzień 30 września 2022 roku nie nastąpiła zmiana parametrów przyjętych w oszacowaniach 
Spółki, a zobowiązanie z tytułu zapłaty za realizację opcji wzrosło do poziomu 2 320 tys. zł co związane jest z 
efektem rozwijania dyskonta. 

 

Udziały w Sempire 

Dnia 26 maja 2022 roku Spółka zawarła umowę inwestycyjną na podstawie, której Spółka nabyła 100% udziałów 
w Sempire Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu („Sempire”). Jak opisano w 
Notach 1 i 2.3. transakcja została podzielona na dwa etapy, z których w pierwszym przejęto 60% udziałów Sempire, 
natomiast nabycie pozostałych 40%, w drugim etapie transakcji, jest odroczone w czasie do dnia 3 rocznicy 
transakcji nabycia, w której to zostanie zawarta przyrzeczona umowa zakupu drugiej transzy. Ze względu na 
bezwarunkowość zobowiązania przyjętego w umowie inwestycyjnej, jak opisano w Nocie 2.3, Zarząd ocenił, że 
nabycie 100% udziałów nastąpiło w dniu zawarcia pierwotnej transakcji, a zobowiązanie do zapłaty za drugą 
transzę ujęto w zobowiązaniach długoterminowych. 

W dniu podpisania umowy Spółka nabyła 2 169 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy o łącznej wartości 
nominalnej 216 900,00 zł stanowiących 60% kapitału zakładowego Sempire i uprawniających do 60% głosów na 
zgromadzeniu wspólników Sempire. Cena za udziały wyniosła 15 mln zł. 

Pozostałe 1 446 udziałów w Sempire o wartości nominalnej 100,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej  
144 600,00 zł stanowiących 40% kapitału zakładowego Sempire i uprawniających do 40% głosów na zgromadzeniu 
wspólników, Spółka nabędzie za cenę nie mniejszą niż 15 mln zł powiększoną o kwotę zmienną nie wyższą niż 15 
mln zł uzależnioną od osiągnięcia określonych w umowie celów finansowych (mechanizm tzw. earn out). Spółka 
wyceniła udziały dokonując szacunku wartości godziwej zapłaty przy wykorzystaniu metody wartości oczekiwanej, 
uwzględniając czynnik dyskonta związany z odroczeniem zapłaty w czasie. Szczegóły dotyczące wyceny zostały 
opisane w nocie 2.3. 
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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 Wartość firmy 
Oprogramowanie 

komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 

Pozostałe 
wartości 

niematerialne 

Wartości niem. w 
trakcie 

wytwarzania 
Razem 

Stan na 30.09.2022             

Wartość bilansowa brutto 580  1 502  20 592  2 225  72  3 851  28 822  

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące (501)                           -  (8 680)  (615)  (44)                           -  (9 840)  

Wartość bilansowa netto 79  1 502  11 912  1 610  28  3 851  18 982  

Stan na 31.12.2021  
 

     

Wartość bilansowa brutto 500    16 825  2 225  49  2 421  22 020  

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące (500)    (7 325)  (189)  (38)                           -  (8 052)  

Wartość bilansowa netto                          -    9 500  2 036  11  2 421  13 968  

 
 

 Znaki towarowe  Wartość firmy 
Oprogramowanie 

komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 

Pozostałe 
wartości 

niematerialne 

Wartości niem. 
w trakcie 

wytwarzania 
Razem 

 za okres od 01.01 do 30.09.2022 roku    
 

        

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2022 roku                          -                           -  9 499  2 036  12  2 421  13 968  

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie) 80  1 502  6                           -  22  5 191  6 801  

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

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)                          -                           -  3 761                           -                           -  (3 761)                           -  

Amortyzacja (-) (1)                           -  (1 354)  (426)  (6)                           -  (1 787)  

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

Wartość bilansowa netto na dzień 30.09.2022 oku 79  1 502  11 912  1 610  28  3 851  18 982  
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 Znaki towarowe  Wartość firmy 
Oprogramowanie 

komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 

Pozostałe 
wartości 

niematerialne 

Wartości niem. 
w trakcie 

wytwarzania 
Razem 

  
za okres od 01.01 do 31.12.2021 roku 

       

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2021 roku 21  - 11 028  280                           -  1 620  12 949  

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)                          -                           -  285                           -  12  2 720  3 017  

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)                          -                           -                           -  1 919                           -  (1 919)                           -  

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

Amortyzacja (-) (21)                           -  (1 813)  (163)  (1)                           -  (1 998)  

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

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2021 roku                          -                           -  9 500  2 036  11  2 421  13 968  
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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 września 2022 roku wynosiła 7 061 tys. zł (31 grudnia 2021 roku 8 
070tys. zł). Pozostały okres amortyzacji tego składnika wynosi około 6 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 Shoper Faktury i Magazyn (dawniej 
Favato), służący do fakturowania i ewidencji magazynowej, który w ramach usług świadczonych przez Spółkę jest 
udostępniany jej klientom. Wartość bilansowa tego systemu wraz z modułami na dzień 30 września 2022 roku 
wynosiła 457 tys. zł (31 grudnia 2021 roku: 582 tys. zł). Oprogramowanie Shoper Faktury i Magazyn jest 
sukcesywnie rozwijane.  

Oprogramowanie Shoper jest przyporządkowane do segmentu Abonamenty, natomiast oprogramowanie Shoper 
Faktury i Magazyn do segmentu Rozwiązań dla użytkowników platformy.  

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.  

Począwszy od 2020 roku 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 np. 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. 

 sprawozdaniu finansowym ujęto wartość godziwą zidentyfikowanych wartości niematerialnych i prawnych przy 
zakupie przedsiębiorstwa Selium w postaci znaku towarowego 

Wartość firmy w kwocie 1 501 tys. zł. powstała w wyniku przejęcia Selium i wynika z prognozowanych synergii 
wynikających z połączenia działalności tego przedsiębiorstwa ze Spółką oraz przedstawia wartość aktywów, 
których nie można było ująć odrębnie zgodnie z wymogami MSR 38 (pracownicy i ich wiedza). 
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8. Rzeczowe aktywa trwałe 

 Budynki i   budowle Maszyny Środki transportu 
Pozostałe środki 

trwałe 

Rzeczowe aktywa 
trwałe w trakcie 

wytwarzania 
Razem 

  

Stan na 30.09.2022              

Wartość bilansowa brutto 13 919  8 820  90  1 806  430  25 065   

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące (1 575)  (3 838)  (10)  (324)                                -  (5 747)   

Wartość bilansowa netto 12 344  4 982  80  1 482  430  19 318   

Stan na 31.12.2021              

Wartość bilansowa brutto 13 333 4 946                            -     1 197 382 19 858  

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące (444) (2 652)                            -     (167)                            -     (3 263)  

Wartość bilansowa netto 12 889 2 294                            -     1 030 382 16 595  

 

 Budynki i   budowle Maszyny Środki transportu 
Pozostałe środki 

trwałe 

Rzeczowe aktywa 
trwałe w trakcie 

wytwarzania 
Razem 

  

 za okres od 01.01 do 30.09.2022 roku              

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2021 roku 12 888 2 295                            -     1 029 382 16 594  

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie)                               -  1 038                                -  566  91  1 695   

Zwiększenia (nowe umowy leasingowe i modyfikacje) 585  2 837  90                                -                                -  3 512   

Zakończenie umowy leasingu (-)                               -                                -                                -                                -                                -                                -   

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)                               -                                -                                          -  43  (43)                                -   

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

Amortyzacja (-) (1 130)  (1 187)  (10)  (157)                                -  (2 484)   

Wartość bilansowa netto na dzień 30.09.2022 roku 12 344  4 982  80  1 482  430  19 318   

 za okres od 01.01 do 31.12.2021 roku        

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2021 roku 3 694 1 445                            -     43 79 5 261  

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie)                            -     924                            -     1 001 303 2 228  

Zwiększenia (nowe umowy leasingowe i modyfikacje) 13 333 950                            -                                -                                -     14 283  

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) (3 165)                            -                                          -                                -                                -     (3 165)  

Aktualizacja wartości zobowiązania z tytułu leasingu (+/-) 224                            -                                -                                -                                -     224  

Amortyzacja (-) (1 197) (1 025)                                      -     (14)                            -     (2 236)  

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2021 roku 12 889 2 294                            -     1 030 382 16 595  
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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 

30.09.2022 30.09.2021 
Za okres od 01.01 

do 30.09.2022 
Za okres od 01.01 

do 30.09.2021 

Budynki i budowle 12 344  13 144  1 130  431  

Maszyny i urządzenia 3 231  1 004  773  515  

Środki transportu 80                            -  10                               -  

Razem 15 655  14 148  1 913  946  

 
Leasing lokalu biurowego 

W sierpniu 2021 roku Spółka uzyskała prawo do użytkowania nowego lokalu biurowego przy ulicy Pawiej 9 w 
Krakowie w wyniku zawarcia umowy najmu. Spowodowało to ujęcie aktywa z tytułu prawa do użytkowania 
powierzchni biurowej o wartości początkowej w wysokości 13 333 tys. zł . 

Umowa najmu została zawarta na okres 10 lat tj. do 31 sierpnia 2031 roku, po którym to terminie zmienia się na 
czas nieokreślony z możliwością sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron umowy. 
Wartość bieżąca zobowiązania oraz wartość początkowa prawa do użytkowania została ustalona przy 
zastosowaniu krańcowej stopy pożyczkowej hipotetycznego zobowiązania kredytowego finansującego zakup 
lokalu zabezpieczonego na wyżej wymienionym aktywie. Stawka czynszu jest indeksowana corocznie od 1 stycznia 
danego roku, na podstawie wskaźnika GUS oraz średnich cen wynajmu lokali użytkowych w Krakowie. Ponadto 
umowa przewiduje opłaty poza-leasingowe za ogrzewanie, energię elektryczną, zużycie wody itp., które nie są 
ujęte w zobowiązaniu z tytułu leasingu. Zabezpieczeniem spłaty rat leasingu jest kaucja w wysokości 684 tys. zł.  

We wrześniu 2021 roku Spółka uzyskała prawo do użytkowania lokalu biurowego przy ul. Cyfrowej 8 w Szczecinie 
w wyniku zawarcia umowy najmu na czas nieokreślony. W lutym 2022 Spółka podpisała aneks do ww. umowy 
określający jej okres obowiązywania i datę wygasania na dzień 31 stycznia 2025 roku. Spowodowało to ujęcie 
aktywa z tytułu prawa do użytkowania powierzchni biurowej w wartości początkowej 586 tys. zł. Wartość bieżąca 
zobowiązania oraz wartość początkowa prawa do użytkowania została ustalona przy zastosowaniu krańcowej stopy 
pożyczkowej hipotetycznego zobowiązania kredytowego finansującego zakup lokalu zabezpieczonego na wyżej 
wymienionym aktywie. Stawka czynszu może być waloryzowana raz w roku o wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych za rok kalendarzowy poprzedzający rok indeksacji, wyliczony i ogłoszony przez GUS. Ponadto 
umowa przewiduje opłaty poza-leasingowe za sprzątanie, energię elektryczną, zużycie wody, wywóz nieczystości, 
które nie są ujęte w zobowiązaniu z tytułu leasingu. Zabezpieczeniem spłaty rat leasingu jest kaucja w wysokości 
92 tys. zł. 

Leasing serwerów 

Spółka jest użytkownikiem 71 serwerów, które wynajmuje od trzech 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).   
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Pozostałe umowy leasingu 

Pozostałe umowy leasingu obejmują umowę leasing samochodu osobowego, umowa zawarta w II kwartale 2022 
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 30.09.2022         

Opłaty leasingowe 3 033 8 026 7 172 18 231 

Koszty finansowe (-) -356 -602 -133 -1 091 

Wartość bieżąca  2 677 7 424 7 039 17 140 

 
 

  
Opłaty z tytułu umów leasingu płatne w okresie: 

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

Stan na 31.12.2021         

Opłaty leasingowe 1 735 5 169 8 070 14 974 

Koszty finansowe (-) (68) (403) (177) (648) 

Wartość bieżąca  1 667 4 766 7 893 14 326 

 

Na dzień 30 września 2022 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 30.09.2022 31.12.2021 

Saldo na początek okresu:       

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   3 231 1 015  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   (4 224) (2 510)  

Podatek odroczony netto na początek okresu   (993) (1 495) 

Zmiana stanu w okresie wpływająca na:      

Wynik (+/-)  (836)  502  

Pozostałe całkowite dochody (+/-)    -  

Rozliczenie połączenia jednostek gospodarczych  15 - 

Podatek odroczony netto na koniec okresu, w tym:   (172)  (993) 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   4 195  3 231  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   (4 367)  (4 224)  

 
Aktywa na podatek odroczony: 

 

Tytuły różnic przejściowych 
Saldo na 
początek 
okresu 

Zmiana stanu: 

Saldo na 
koniec okresu 

wynik 
zakończenie 

umowy 
leasingu 

Stan na 30.09.2022         

Aktywa:     

Należności z tytułu dostaw i usług  51 85 - 136 

Inne aktywa - - - - 

Zobowiązania:     

Zobowiązania z tytułu leasingu oraz rezerwy na  
świadczenia pracownicze 

3 180 880 - 4 060 

Razem 3 231 965 - 4 196 
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Tytuły różnic przejściowych 
Saldo na 
początek 
okresu 

Zmiana stanu: 

Saldo na 
koniec okresu 

wynik 
zakończenie 

umowy 
leasingu 

Stan na 31.12.2021         

Aktywa:         

Należności z tytułu dostaw i usług  18 33 - 51 

Inne aktywa  (24) 24 - - 

Zobowiązania:       

Zobowiązania z tytułu leasingu oraz rezerwy na  
świadczenia pracownicze  

1 021 2 718 (559) 3 180 

Razem 1 015 2 775 (559) 3 231 

 
 
Rezerwa na podatek odroczony: 

 

Tytuły różnic przejściowych 
Saldo na 
początek 
okresu 

Zmiana stanu: 

Saldo na koniec 
okresu 

wynik 

Rozliczenie 
nabycia 

zorganizowanej 
części 

przedsiębiorstwa 

zakończenie 
umowy leasingu 

Stan na 30.09.2022          

Aktywa:          

Wartości niematerialne  1 503 (186)  15                              -  1 332  

Rzeczowe aktywa trwałe 2 721 314                              -                              -  3 035  

Razem 4 224 128  15                              -  4 367  

Stan na 31.12.2021          

Aktywa:          

Wartości niematerialne  1 734  (231)                             -  - 1 503 

Rzeczowe aktywa trwałe  776  2 504                             -  (559) 2 721 

Razem 2 510  2 273                             -  (559) 4 224 

 
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, a także różnic przejściowych 
na ujęciu leasingu nowego biura Spółki. 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 września 2022 roku kapitał podstawowy Spółki wynosił 2 851,5 tys. zł.  

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 zł 

• 9 277 950 sztuk akcji serii B o wartości nominalnej 0,1 zł 

• 9 559 100 sztuk akcji serii C o wartości nominalnej 0,1 zł 

• 400 000 sztuk akcji serii D o wartości nominalnej 0,1 zł 
 
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 



Nazwa spółki: Shoper S.A.  

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2022-30.09.2022 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

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

 

 68 / 86 

1 zł 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.  

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

Dnia 31 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o zmianie statutu Spółki, 
w wyniku której uległy zmianie zasady wypłaty dywidendy dla akcji serii D w zakresie maksymalnej kwoty dywidendy 
wypłaconej akcjonariuszem akcji serii D, która powoduje utratę uprzywilejowania akcji serii D w zakresie dywidendy 
oraz zasad wypłaty dywidendy w przypadku, gdy kwota dywidendy przypadająca na akcje zwykłe jest mniejsza od 
1 grosza. 

Akcje na okaziciela Serii D („Akcje Serii D”) są akcjami niemymi, wyłączonymi z prawa głosu, uprzywilejowanymi w 
zakresie dywidendy, uprawniającymi do dywidendy 5 000 razy przewyższającej dywidendę przeznaczoną do 
wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych; przy czym: 

• jeżeli kwota przeznaczona przez Walne Zgromadzenie do podziału pomiędzy akcjonariuszy powoduje, że 
przy uwzględnieniu uprzywilejowania Akcji Serii D dywidenda przypadająca na akcje zwykłe nie byłaby 
wyrażona w pełnych groszach, mnożnik uprzywilejowania Akcji Serii D co do dywidendy w ramach takiego 
podziału zysku ulega zmniejszeniu do najwyższej możliwej wartości umożliwiającej wyrażenie dywidendy 
przypadającej na akcje zwykłe i uprzywilejowane w pełnych groszach, a akcjonariuszom posiadającym 
Akcje Serii D nie będzie przysługiwać roszczenie o wypłatę nadwyżki ponad wyliczoną w ten sposób 
dywidendę. 

• uprzywilejowanie obowiązuje do osiągnięcia przez dywidendę przyznaną na Akcje Serii D od dnia 15 
kwietnia 2021 roku kwoty 32 648 000 zł („Maksymalna Kwota Dywidendy”); w przypadku, w którym w 
ramach danego podziału zysku Maksymalna Kwota Dywidendy zostałaby przekroczona, powyżej 
Maksymalnej Kwoty Dywidendy Akcje Serii D nie są uważane za uprzywilejowane co do dywidendy; 

Opisana powyżej zmiana zasad wypłaty dywidendy nie miała wpływu na wypłatę dywidendy za rok 2021 uchwaloną 
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31 maja 2022. Wypłata dywidendy została dokonana 
na zasadach dotychczas obowiązujących, jednakże, ze względu na ustalenie dywidendy na akcje zwykłe w 
wysokości 1 grosza oraz na akcje uprzywilejowane w wysokości 50 zł zmiana zasad wypłaty nie miałaby wpływu 
na wysokość dywidendy za rok 2021. 

Dnia 31 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o zmianie statutu Spółki, 
w wyniku której uległy zmianie zasady umorzenia akcji serii D. 

Akcje Serii D ulegają umorzeniu zgodnie z art. 359 § 6 Kodeksu spółek handlowych z dniem następującym 
bezpośrednio po dniu, w którym skumulowana dywidenda wypłacona akcjonariuszom Spółki z Akcji Serii D 
począwszy od dnia 15 kwietnia 2021 roku osiągnie kwotę 32 648 000 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset 
czterdzieści osiem tysięcy złotych). 

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 lub współpracujących („Program dla kadry kierowniczej”) (zmieniony uchwałą nr 
23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 31 maja 2022) oraz (2) pracowników i 
współpracowników Spółki, podmiotów zależnych i współpracujących („Program dla pracowników”). Oba programy 
będą realizowane w oparciu o emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki (nowej 
emisji) za cenę emisyjną w wysokości 0,1 zł.   

W przypadku Programu dla kadry kierowniczej zostanie wyemitowane nieodpłatnie maksymalnie 2 016 523 
warrantów serii A, uprawniających do objęcia akcji serii E. 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 maksymalnie 38452 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. 

W lutym 2022 roku zostały zawarte umowy uczestnictwa w programie dla pracowników Spółki. W związku z tym 
dokonano wyceny programu i ujawnienia programu w kosztach pierwszych 9 miesięcy 2022 roku w wysokości 500 
tys. zł. Łączne koszty, które zostaną wykazane w 2022 roku z tytułu uruchomienia tego programu oszacowano na 
672 tys. zł. 

W czerwcu 2022 roku zostały zawarte umowy uczestnictwa w programie dla członków Zarządu oraz kluczowych 

pracowników lub współpracowników. W związku z tym dokonano wyceny programu i ujawnienia programu w 
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kosztach pierwszych 9 miesięcy 2022 roku w wysokości 1 166 tys. zł. Łączne koszty, które zostaną wykazane w 

2022 roku z tytułu uruchomienia tego programu oszacowano na 2 256 tys. zł. 

Podstawowe informacje o programach płatności akcjami uruchomionych w Spółce prezentuje tabela: 

 

  
Program dla kadry 

kierowniczej 
Program dla 
pracowników 

Data przyznania (uruchomienia programu) 30 czerwca 2022 r. 23 lutego 2022 r.  

Końcowa data okresu nabywania uprawnień 7 lipca 2025 r. 7 lipca 2023 r.  

Końcowa data możliwego wykonania opcji 31 grudnia 2027 r. 31 grudnia 2024 r. 

Maksymalna liczba warrantów 2 016 523 28 691 

Liczba warrantów przydzielonych w ramach uchwał Zarządu i Rady  
Nadzorczej 

1 378 260 27 456 

Szacowana liczba warrantów na końcową datę nabywania uprawnień  874 558 22 555 

Cena wykonania warrantów (zł) 0,10 zł 0,10 zł 

Wycena 1 warrantu (metodą drzewa dwumianowego) 15,97 zł. 48,91 zł 

Notowania akcji na dzień przyznania (zł) 35,75 zł. 49,00 zł 

 
 
Kapitał podstawowy według stanu na dzień bilansowy: 

  30.09.2022 31.12.2021 

Liczba akcji 28 515 000  28 515 000 

Wartość nominalna akcji (zł) 0,10 0,10 

Kapitał podstawowy 2 851 500    2 851 500    

 
 
Akcje wyemitowane w prezentowanych okresach sprawozdawczych na 31 grudnia 2021 roku i 30 września 2022 
roku: 
 

 
Wartość nominalna 

serii / emisji 
Liczba akcji Cena emisyjna (zł) 

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

Akcje serii A 927 795 9 277 950 0,10 

Akcje serii B 927 795 9 277 950 0,10 

Akcje serii C 955 910 9 559 100 0,10 

Akcje serii D  40 000  400 000 0,10 

 

12. Aktywa i zobowiązania z tytułu umowy 

Zobowiązania z tytułu umowy powstają w momencie, gdy Spółka wystawia fakturę sprzedaży w okresie 
wcześniejszym niż realizowany obowiązek świadczenia. W przypadku Spółki zobowiązania z tytułu umowy dotyczą 
najczęściej zafakturowanych z góry abonamentów oraz usług świadczonych klientom w sposób ciągły w okresie 
kolejnych miesięcy.  

Łączna kwota ceny transakcyjnej przypisanej do zobowiązań do wykonania świadczenia, które pozostały 
niespełnione (lub częściowo niespełnione), na dzień 30 września 2022 roku wyniosła 9 452 tys. zł  
(2021 rok: 7 343 tys. zł). Spółka spodziewa się ująć kwotę 9 324 tys. zł jako przychód w ciągu 12 miesięcy, pozostałą 
część, w wysokości 128 tys. zł, jako przychód po okresie 12 miesięcy.  
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13. Podatek dochodowy 

  Nota 
od 01.01 do 
30.09.2022 

od 01.01 do 
30.09.2020  

Podatek bieżący:     

Rozliczenie podatku za okres sprawozdawczy   4 331 4 942 

Korekty obciążenia podatkowego za poprzednie okresy   - - 

Podatek bieżący   4 331 4 942 

Podatek odroczony:    

Powstanie i odwrócenie różnic przejściowych 10 -836 -339 

Rozliczenie niewykorzystanych strat podatkowych  - - 

Podatek odroczony  -836 -339 

Podatek dochodowy razem  3 495 4 603 

 

14. 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 po obniżeniu mnożnika do 
najwyższej możliwej wartości umożliwiającej wyrażenie dywidendy przypadającej na akcje zwykłe i 
uprzywilejowane w pełnych groszach. 

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 31 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy zmieniło zasady wypłaty dywidendy dla 
akcji serii D w taki sposób, że określono maksymalną wartość dywidendy wypłaconą akcjonariuszom od dnia 15 
kwietnia 2021, która spowoduje utratę przez akcje serii D uprzywilejowania w zakresie dywidendy w wysokości 32 
648 tys. zł. Ponadto w dniu bezpośrednio następującym po dniu, w którym dywidenda wypłacona akcjonariuszom 
Spółki z Akcji Serii D począwszy od dnia 15 kwietnia 2021 roku osiągnie kwotę 32 648 tys. zł akcje serii D ulegają 
umorzeniu. 

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

  
Od 01.01 do 
30.09.2022 

od 01.01 do 
30.09.2021             

od 01.01 do 
31.12.2021           

Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru      

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 28 115 000  28 115 000  28 115 000  

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

Zysk na akcję       

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i całkowitej 13 542 19 626 25 148 

Podstawowy zysk na akcję zwykłą (zł) 0,01 0,01 0,01 

Podstawowy zysk na akcję uprzywilejowaną (zł) 33,15 48,36 62,17 

Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (zł) 0,01 0,01 0,01 

Rozwodniony zysk na akcję uprzywilejowaną (zł) 33,14 48,35 62,15 

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

32 650* 32 650* 32 650* 

* po uwzględnieniu wpływu uchwały ZWZA z 31 maja 2022 roku opisanej powyżej 

Dywidendy 

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. zł. Powyższa kwota została ustalona na podstawie zysku netto ujętego  
w statutowych sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, który się 
różni od zysku netto ujętego w niniejszym sprawozdaniu finansowym.  W lutym 2021 roku wypłacono 
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akcjonariuszom 9 427 tys. zł, w kwietniu 2021 roku wypłacono dalsze 3 142 tys. zł. Pozostała kwota 61 tys. zł 
pozostała na rozrachunkach z akcjonariuszami i została wypłacona w lipcu 2022 roku.  

 

W dniu 31 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło o wypłacie dywidendy z zysku 

Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 20 281 150 zł w następujący sposób: 

• akcjonariusze będący akcjonariuszami Spółki w dniu 6 lipca 2022 roku posiadający akcje serii D otrzymają 

dywidendę w wysokości 20 000 000 zł, tj. 50 zł na jedną akcję, 

• akcjonariusze będący akcjonariuszami Spółki w dniu 6 lipca 2022 roku posiadający akcje serii A, akcje 

serii B, akcje serii C otrzymają dywidendę w wysokości 281 150 zł, tj. 0,01 zł na jedną akcję 

 

Dywidendą objętych zostało 28 515 000 akcji tj. wszystkie akcje Spółki. Akcje serii D są akcjami niemymi, 

uprzywilejowanymi w zakresie dywidendy, uprawniającymi do dywidendy 5 000 razy przewyższającej dywidendę 

przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych. 

 

Dywidenda za rok 2021 została wypłacona w dniu 20 lipca 2022 roku. 

Przyszłe dywidendy dotyczące akcji uprzywilejowanych  

W dniu 31 maja 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy zmieniło zasady wypłaty dywidendy dla 
akcji serii D  

Akcjonariusze akcji serii D są uprawnieni do wypłaty dywidendy przekraczającej dywidendę dla akcji zwykłych 5 
000 razy (mnożnik 5 000), chyba, że dywidenda przypadająca na akcje zwykłe nie będzie mogła być wyrażona w 
pełnych groszach, wówczas mnożnik ulega obniżeniu do najwyższej możliwej wartości umożliwiającej wyrażenie 
dywidendy przypadającej na akcje zwykłe i uprzywilejowane w pełnych groszach.  

Ponadto w przypadku, gdy wypłacona akcjonariuszom akcji serii D kwota dywidendy, począwszy od dnia 15 
kwietnia 2021 roku, osiągnie wartość 32 648 tys. zł nastąpi utrata przez akcje serii D uprzywilejowania w zakresie 
dywidendy. Ponadto w dniu bezpośrednio następującym po dniu, w którym dywidenda wypłacona akcjonariuszom 
Spółki z Akcji Serii D, począwszy od dnia 15 kwietnia 2021 roku, osiągnie kwotę 32 648 tys. zł 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.  

 
15. 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: 

 

  
od 01.01 do 

30.09.2022 

od 01.01 do 

30.09.2021 

Świadczenia na rzecz personelu kierowniczego     

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 1 945 1 310 

Pozostałe świadczenia (usługi doradcze) - - 

Świadczenia razem 1 945 1 310 

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

Transakcje z podmiotami powiązanymi 

W okresie od 1 stycznia 2022 do 30 września 2022 Spółka świadczyła na rzecz podmiotów powiązanych usługi 
pozyskania klientów, obsługi informatycznej, marketingowej i administracyjnej oraz wynajmu powierzchni biurowej. 
Spółka kupowała od podmiotów powiązanych usługi pozyskiwania klientów 
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  Transakcje w okresie Rozrachunki 

Transakcje ze spółkami zależnymi 
od 01.01 do 

30.09.2022 

od 01.01 do 

30.09.2021 
 30.09.2022 30.09.2021  

Przychody i należności od jednostek zależnych 319 - 34 - 

Zakupy i zobowiązania od jednostek zależnych 317 - 84 - 

 

Transakcje z akcjonariuszami dotyczące obejmowania akcji i wypłaty dywidendy zostały opisane w nocie 11 i 14. 

 

16. Zdarzenia po dniu bilansowym 

Po dniu 30 września 2022 roku nie miały miejsca istotne zdarzenia wymagające ujawnienia w niniejszej nocie.  

 

17. Pozostałe informacje 

Wojna w Ukrainie 
 
W dniu 24 lutego 2022 roku Rosja zaatakowała Ukrainę. Działania wojenne prowadzone są na terenie jednego z 
sąsiadów Polski, w tym na obszarach położonych w niewielkiej odległości od granicy. W związku z tym istotnie 
wzrosło poczucie zagrożenia rozszerzeniem się działań wojennych. Spowodowało to pogorszenie się nastrojów 
społecznych w Polsce i negatywnie wpłynęło na zachowania konsumentów, w tym na sprzedaż w sklepach 
internetowych prowadzonych przez klientów platformy Shoper. Spółka przez około 3-4 tygodnie po wybuchu wojny 
obserwowała wyraźnie obniżony poziom GMV (wartości zamówień realizowanych w sklepach obsługiwanych przez 
Spółkę) oraz mniejsze zainteresowania usługami oferowanymi przez Spółkę, w tym usługami marketingowymi. 
Miało to bezpośredni wpływ na przychody Spółki w pierwszych 9 miesiącach 2022 roku zarówno ze sprzedaży 
usług jak i prowizji opartych na wartości realizowanych zamówień (GMV). 

Poczucie zagrożenia ograniczyło aktywność gospodarczą, w szczególności podejmowanie nowej działalności 
gospodarczej, również w zakresie handlu internetowego. Prowadzone działania wojenne spowodowały wzrost cen 
ropy i gazu, a jednocześnie zrodziły obawy o ich dostępność. Wzrost cen nośników energii spowodowany konfliktem 
zbrojnym jest dodatkowym czynnikiem, który zwiększył presję inflacyjną wpływając na wzrost cen, ze szczególnym 
uwzględnieniem żywności i innych dóbr pierwszej potrzeby.  

Utrzymanie się napiętej sytuacji geopolitycznej może spowodować w kolejnych kwartałach dalsze pogorszenie się 
nastrojów społecznych oraz ograniczyć konsumpcję w związku ze spadkiem siły nabywczej. Powyższe może 
wpłynąć na działalność gospodarczą prowadzoną przez Spółkę poprzez ograniczenie ilości nowo zakładanych 
sklepów internetowych oraz ograniczenie obrotów w sklepach internetowych powodując zmniejszenie się 
przychodów Spółki z abonamentów oraz usług dodatkowych, w tym z prowizji od transakcji realizowanych w 
sklepach internetowych na platformie Shoper. Prowadzone na terenie Ukrainy działania wojenne wpływają na 
łańcuch dostaw. Spółka nie dysponuje danymi umożliwiającymi ocenę wpływu konfliktu zbrojnego na dostawy 
towarów sprzedawanych w sklepach na platformie Shoper.  

Jednocześnie napływ uchodźców do Polski zwiększył bazę potencjalnych klientów dla sklepów internetowych. 
Większość uchodźców to osoby młode, głównie kobiety z dziećmi, a więc grupa otwarta na zakupy w internecie 
poszukująca jednocześnie niższych cen, którymi tradycyjnie charakteryzuje się oferta sklepów internetowych. 

Ze względu na złożoność i dużą dynamikę sytuacji oraz pośredni wpływ na Spółkę Zarząd Spółki Dominującej nie 
jest w stanie precyzyjnie przewidzieć skutków trwającego konfliktu zbrojnego na wyniki Shoper S.A. 

 
Wzrost inflacji 
 
Nałożone przez szereg krajów sankcje na Rosję spowodowały działania odwetowe w postaci ograniczenia lub 
całkowitego wstrzymania dostaw surowców energetycznych, w tym gazu i ropy naftowej do większości krajów 
europejskich. Spowodowało to dynamiczny wzrost cen energii, zaburzenia w ciągłości produkcji oraz obawy o 
zapewnienie wystarczającej ilości gazu w zbliżającym się okresie zimowym. Nośniki energii mające istotny wpływ 
na koszty wytworzenia większości produktów i usług spowodowały wzrost cen wielu produktów, w tym żywności. 
W efekcie inflacja na koniec 3 kwartału 2022 roku wg danych opublikowanych przez GUS osiągnęła poziom 17,2% 
rok do roku. Utrzymanie się powyższych zjawisk może spowodować dalszy wzrost cen, co może ograniczyć siłę 
nabywczą konsumentów i w konsekwencji wpłynąć na spadek obrotów sklepów, w tym sklepów internetowych, w 
szczególności tych oferujących produkty nie będące produktami pierwszej potrzeby. Jednocześnie konsumenci 
poszukują niższych cen, z którymi tradycyjnie kojarzone są zakupy w internecie co może częściowo ograniczyć 
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negatywny wpływ rosnących cen na obroty w sklepach internetowych, w efekcie przenoszenia się części zakupów 
ze sklepów stacjonarnych do internetu. Wzrost cen tworzy również presję na wynagrodzenia co może mieć 
negatywny wpływ na wyniki Spółki w przypadku nie przeniesienia wyższych kosztów prowadzenia działalności na 
klientów poprzez podwyżki cen. 

 
Wpływ pandemii COVID-19 
 
Rok 2020, jak również 2021 charakteryzowały się dużym wpływem pandemii COVID-19 na gospodarkę światową, 
w tym również gospodarkę Polski.  

Ze względu na obostrzenia w handlu – zamknięcie galerii handlowych, części sklepów - znaczna część 
konsumentów zaczęła zmieniać swoje zachowania zakupowe, przenosząc swoje zakupy do Internetu. Trend ten 
bardzo szybko został zauważony przez przedsiębiorców, którzy chcąc przetrwać i w dalszym ciągu prowadzić 
działalność również zaczęli postrzegać e-commerce jako szansę kontynuacji działalności, a jednocześnie szansę 
na rozwój.  

Doprowadziło to do bezprecedensowego wzrostu popytu na usługi Shoper S.A. Trendy te utrzymywały się przez 
ostatnie 2 lata, a Spółka odnotowała wzrost przychodów zarówno z abonamentów jak i usług dodatkowych. 
Również Klienci Spółki odnotowali wzrost swoich przychodów będących efektem wzrostu zainteresowania 
konsumentów zakupami przez Internet, widocznym we wzroście wskaźnika GMV. 

Wraz z opracowaniem szczepionek oraz rozpoczęciem szczepień ograniczenia związane z pandemią były 
ograniczane. Przez większą część roku 2021 nie obowiązywały na terenie Polski istotne ograniczenie w działalności 
handlowej sklepów fizycznych. W pierwszym półroczu 2022 obserwowany był dalszy spadek zachorowań 
połączony ze zniesieniem niemal wszystkich obostrzeń. Od 16 maja 2022 stan epidemii w Polsce został zastąpiony 
stanem zagrożenia epidemicznego. 
 
W 3 kwartale 2022 roku dzienna ilość nowych zachorowań ponownie zaczęła rosnąć, jednakże nie spowodowało 
to przywrócenia czy też wprowadzenia jakichkolwiek nowych obostrzeń. 
 
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 września 2021 roku 4,6329 PLN/EUR,  
31 grudnia 2021 roku wyniósł 4,5994 PLN/EUR, 30 września 2022 roku wyniósł 4,8698 PLN/EUR,  

▪ średni kurs obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego 

miesiąca 3 kwartałów 2021 roku wyniósł 4,5585 zł/EUR, dla okresu od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 

wyniósł 4,5775 PLN/EUR, a dla trzech kwartału 2022 roku wyniósł 4,6880 zł/EUR,  

Najwyższy i najniższy kurs obowiązujący w każdym okresie kształtował się następująco: 1 stycznia – 30 września 
2021 roku - 4,6603 i 4,4541 PLN/EUR, 1 stycznia – 31 grudnia 2021 roku - 4,7210 i 4,4541 PLN/EUR, 1 stycznia – 
30 września 2022 roku - 4,9647 i 4,4879 PLN/EUR. 

 

Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR: 
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od 01.01 do 
30.09.2022  

od 01.01 do 
30.09.2021  

od 01.01 do 
30.09.2022  

od 01.01 do 
30.09.2021  

 tys. zł  tys. EUR  

Sprawozdanie z wyniku              

Przychody ze sprzedaży  82 670  52 065  17 634  11 421  

Zysk (strata) z działalności operacyjnej  18 742  14 525  3 998  3 186  

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  17 037  24 229  3 634  5 315  

Zysk (strata) netto  13 542  19 626  2 889  4 305  

Zysk na akcję zwykłą (zł)  0,01  0,01  0,00 0,00 

Zysk na akcję uprzywilejowaną (zł)  33,15  48,36 7,07 10,61 

Średni kurs PLN / EUR w okresie  4,6880  4,5585      

     

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych  tys. zł tys. EUR 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  21 235  15 366  4 530  3 371  

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  (25 489)  (8 202)  (5 437)  (1 799)  

Środki pieniężne netto z działalności finansowej  (11 556)  (13 622)  (2 465)  (2 988)  

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 

(15 810)  (6 458)  (3 372)  (1 417)  

Średni kurs PLN / EUR w okresie  4,6880  4,5585      

     

     
   30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021 

 tys. zł  tys. EUR  

Sprawozdanie z sytuacji finansowej              

Aktywa  105 399 81 495 21 644 17 719 

Zobowiązania długoterminowe  30 478 17 511 6 259 3 807 

Zobowiązania krótkoterminowe  43 312 27 303 8 894 5 936 

Kapitał własny  31 609 36 681 6 491 7 975 

Kurs PLN / EUR na koniec okresu  4,8698 4,5994     
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Omówienie wyników Shoper S.A. oraz Grupy Kapitałowej Shoper za 3 kwartały 2022 
roku 

1. INFORMACJE O ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ SHOPER S.A. I OPIS ZMIAN W 

ORGANIZACJI GRUPY  

Shoper S.A [dalej zwana „Spółką”, „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. Pawiej 9 w Krakowie (31-154).  

Czas trwania Spółki Shoper S.A. jest nieograniczony.  

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej jest: 

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

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

▪ sprzedaż dodatkowego oprogramowania i usług komplementarnych do platformy e-commerce 

W skład Grupy Kapitałowej Shoper [dalej zwana „Grupą”, „Grupą Kapitałową”] na dzień 30.09.2022 roku wchodzi 
Spółka Dominująca i następujące spółki 

1.1. Apilo sp. z o.o. (dawniej Web – Com Group sp. z o.o.) [dalej zwana „Apilo”], nad którą Spółka 
Dominująca objęła kontrolę w dniu 28 kwietnia 2021 roku. 

1.2. Shoplo sp. z o.o. [dalej zwana „Shoplo”], nad którą Spółka Dominująca objęła kontrolę w dniu 
17 sierpnia 2021 roku. 

1.3. Sempire Europe sp. z o.o. [dalej zwana „Sempire”], nad którą Spółka Dominująca objęła 
kontrolę w dniu 26 maja 2022 roku 

 

2. OPIS PODMIOTÓW OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ  

Skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 9 miesięcy 2022 roku została objęta 
spółka Apilo sp. z o.o. (dawniej Web-Com Group sp. z o.o.), spółka Shoplo sp. z o.o. oraz spółka Sempire Europe 
sp. z o.o. Wszystkie spółki konsolidowane są metodą pełną. 

Apilo sp. z o.o. (dawniej Web-Com Group sp. z o.o.) 

W dniu 28 kwietnia 2021 roku Spółka sfinalizowała transakcję zakupu udziałów spółki Apilo sp. z o.o. (dawniej 
Web–Com Group sp. z o.o., dalej zwana Apilo) nabywając 60% udziałów spółki. 

Na mocy umowy sprzedaży udziałów dotychczasowi udziałowcy Apilo udzielili nieodwołalną ofertę sprzedaży (opcja 
put) 220 udziałów (20%) na rzecz Spółki Dominującej za kwotę 2 400 tys. zł, wiążącą do końca okresu 2 lat od dnia 
podpisania umowy, a 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. zł, która wchodzi 
w życie w drugą rocznicę podpisania umowy sprzedaży udziałów i obowiązuje przez 1 rok. 

W przypadku umowy sprzedaży udziałów Apilo opcja put i call nie są idealnie symetryczne ze względu na inne 
okresy wykonalności tych opcji.  

Spółka oceniła, że mimo braku pełnej symetryczności (różne okresy wykonalności) oraz biorąc pod uwagę: 

1. cele Spółki Dominującej oraz cel zawarcia umowy opcji 
2. fakt, że opcje te są wykonalne po tej samej stałej cenie, ustalonej na dzień przejęcia 
3. fakt, że opcje zachodzą na siebie pod kątem terminu wykonania (pierwszy dzień opcji call 

następuje bezpośrednio po ostatnim dniu opcji put) 

opcje przypominają w istocie 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. Zatem de facto konsolidacja jest wykazana przy własności 80% 
udziałów spółki Apilo. 
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Shoplo sp. z o.o. 

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. [dalej zwana „Shoplo”]. 

Shoplo na dzień transakcji była trzecim pod względem popularności dostawcą 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.  

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 
mediach społecznościowych należących do Shoplo. Spółka nie przejęła natomiast platformy Shoplo, w związku z 
tym klienci posiadający e-sklepy na tej platformie zostali zmigrowani na platformę Shoper. Migracja została 
zakończona w grudniu 2021 roku. 

Sempire Europe sp. z o.o. 

Dnia 26 maja 2022 roku Spółka zawarła umowę inwestycyjną na podstawie, której nabyła 100% udziałów w 
Sempire Europe sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej zwana „Sempire”). Jak opisano w Notach 1, 3 i 6 
sprawozdania skonsolidowanego za 3 kwartał 2022 roku. Transakcja została podzielona na dwa etapy, z których 
w pierwszym przejęto 60% udziałów Sempire, natomiast nabycie pozostałych 40%, w drugim etapie transakcji, jest 
odroczone w czasie do dnia 3 rocznicy transakcji nabycia, w której to zostanie zawarta przyrzeczona umowa zakupu 
drugiej transzy. Ze względu na bezwarunkowość zobowiązania przyjętego w umowie inwestycyjnej, jak opisano w 
Nocie 1 sprawozdania skonsolidowanego za 3 kwartał 2022 roku Zarząd ocenił, że nabycie 100% udziałów 
nastąpiło w dniu zawarcia pierwotnej transakcji, a zobowiązanie do zapłaty za drugą transzę ujęto w 
zobowiązaniach długoterminowych. 

W dniu podpisania umowy Spółka nabyła 60% udziałów Sempire za cenę 15 mln zł. Pozostałe 40% udziałów Spółka 
nabędzie za cenę nie mniejszą niż 15 mln zł powiększoną o kwotę zmienną nie wyższą niż 15 mln zł uzależnioną 
od osiągnięcia określonych w umowie celów finansowych (mechanizm tzw. earn out).  

Sempire jest wiodącą agencją marketingu internetowego dla rynku e-commerce świadczącą usługi pozycjonowania 
sklepów internetowych i serwisów www (SEO), prowadzenia kampanii reklamowych w internecie (SEM) oraz 
zarządzania profilami w mediach społecznościowych. 

 

3. ZASADY SPORZĄDZENIA ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje okres 9 miesięcy zakończonych 
30 września 2022 roku oraz zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa.  

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 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 skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym Grupy za rok 2021. 

Walutą sprawozdawczą niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest 
złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach 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 śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji 
nie istnieją istotne niepewności dotyczące zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co 
do zdolności Spółki do kontynuowania działalności. 

Szczegółowe zasady rachunkowości opisane zostały w nocie nr 2 do skróconego śródrocznego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego oraz w części „Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości” skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Shoper S.A. za rok 2021. 
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4. OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
W OKRESIE III KWARTAŁÓW 2022 ROKU  

4.1. PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY SHOPER ZA 3 KWARTAŁY 2022 
ROKU 

 

Tabela 1. Podsumowanie wyników finansowych Grupy Shoper za 3 kwartały 2022 roku 

  3 kwartały 2022 3 kwartały 2021 Różnica Zmiana 

Przychody (tys. zł) 86 479 53 361 33 118 62% 

Skorygowana EBITDA (tys. zł) 25 807 21 800 4 007  18% 

EBITDA (tys. zł) 23 411 18 336 5 075 28% 

GMV Sklepy (mln zł)  5 269 3 880 1 390  36% 

Take rate Sklepy 1,64% 1,38% 0,27% 19% 

GMV Omnichannel (mln zł)]  5 793 4 317 1 476  34% 

Take rate Omnichannel 1,49% 1,24% 0,26% 21% 

MRR (tys. zł) 2 584 1 738 846  49% 

 

Przychody Grupy Shoper po 9 miesiącach bieżącego roku osiągnęły poziom 86,5 mln zł. Oznacza to wzrost o 62% 
w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku. Grupa utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu przychodów z 
poprzednich okresów. 

Skorygowana skonsolidowana EBITDA osiągnęła poziom 25,8 mln zł, o 18% więcej niż w analogicznym okresie 
ubiegłego roku.  

Skonsolidowane GMV Sklepów (z wyłączeniem sklepów partnerów) wzrosło z 3,9 mld zł do 5,3 mld zł, notując 
dynamikę na poziomie 36%, a GMV Omnichannel – wzrosło z 4,3 mld zł do 5,8 mld zł, tj. o 34%. Wzrost jest 
wynikiem dalszego wzrostu wartości zamówień realizowanych przez merchantów na platformach Grupy Shoper. 

Wskaźnik miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR) osiągnął na koniec okresu objętego niniejszym 
sprawozdaniem do poziom 2,6 mln zł to jest o 49% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłym. 

Szybki rozwój wspierany jest przez wzrost zatrudnienia. Na koniec września 2022 roku zatrudnienie w Grupie 
wynosiło 304 osób (w tym 46 w spółce Sempire oraz 14 wynikające z nabycia przedsiębiorstwa Selium) wobec 200 
osób na 31 grudnia 2021 roku. 

Wyniki Grupy Kapitałowej potwierdzają dobrą perspektywę rozwoju dla sklepów internetowych 
w modelu SaaS oraz podkreślają pozycję Grupy Shoper jako lidera w zakresie oferty sklepów internetowych 
sprzedawanych w modelu SaaS na polskim rynku wspieraną jednocześnie przez rozwój rynku e-commerce wśród 
MŚP widoczny we wzroście wskaźnika Gross Merchandise Value („GMV”) prezentującego wartość zamówień 
zrealizowanych na platformach obsługiwanych przez Grupę Shoper. 
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4.2. PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY SHOPER ZA 3 KWARTAŁ 2022 
ROKU 

Tabela 2. Podsumowanie wyników finansowych Grupy Shoper za 3 kwartał 2022 roku 

  3 kwartał 2022 3 kwartał 2021 Różnica Zmiana 

Przychody (tys. zł) 31 396 20 003 11 393 57% 

Skorygowana EBITDA (tys. zł) 9 211 7 312 1 899  26% 

EBITDA (tys. zł) 7 685 5 655 2 030 36% 

GMV Sklepy (mln zł)  1 818 1 373 445  32% 

Take rate Sklepy 1,73% 1,46% 0,27% 19% 

GMV Omnichannel (mln zł)]  1 994 1 545 449  29% 

Take rate Omnichannel 1,57% 1,29% 0,28% 22% 

MRR (tys. zł) 2 584 1 738 846  49% 

Przychody Grupy Shoper w 3 kwartale br. osiągnęły poziom 31,4 mln zł. Oznacza to wzrost o 57% w porównaniu 
z 3 kwartałem 2021 roku. Skorygowana skonsolidowana EBITDA osiągnęła poziom 9,2 mln zł, o 26% więcej niż w 
3 kwartale 2021 roku.  

Skonsolidowane GMV Sklepów (z wyłączeniem sklepów partnerów) wzrosło z 1,4 mld zł do 1,8 mld zł, notując 
dynamikę na poziomie 32%, a GMV Omnichannel – wzrosło z 1,5 mld zł do 2,0 mld zł, tj. o 29%.  

4.3. PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH SHOPER ZA 3 KWARTAŁY 2022  

 

Tabela 3. Podsumowanie wyników finansowych Shoper S.A. za 3 kwartały 2022 roku 

  3 kwartały 2022 3 kwartały 2021 Różnica Zmiana 

Przychody (tys. zł) 82 670 52 065 30 605 59% 

Skorygowana EBITDA (tys. zł) 25 409 21 228 4 181 20% 

EBITDA (tys. zł) 23 013 17 764 5 249 30% 

MRR (tys. zł) 2 584 1 738 846  49% 

Przychody Spółki Shoper po 9 miesiącach 2022 roku osiągnęły poziom 82,7 mln zł. Oznacza to wzrost o 59% w 
porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku. Skorygowana skonsolidowana EBITDA osiągnęła poziom 25,4 
mln zł, o 20% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.  

Szybki rozwój wspierany jest przez wzrost zatrudnienia. Na 30 września 2022 roku zatrudnienie w Spółce 

wynosiło 243 (w tym przejęte po nabyciu przedsiębiorstwa Selium 14) osób wobec 193 osób na koniec 2021 roku. 

4.4. PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH SHOPER ZA 3 KWARTAŁ 2022 ROKU 

Tabela 4. Podsumowanie wyników finansowych Shoper S.A. za 3 kwartał 2022 roku 

  3 kwartał 2022 3 kwartał 2021 Różnica Zmiana 

Przychody (tys. zł) 28 931 18 801 10 130 54% 

Skorygowana EBITDA (tys. zł) 8 781 6 645 2 136 32% 

EBITDA (tys. zł) 7 255 4 988 2 267 45% 

MRR (tys. zł) 2 584 1 738 846  49% 

 

Przychody Spółki Shoper w 3 kwartale 2022 roku osiągnęły poziom 28,9 mln zł. Oznacza to wzrost o 54% w 
porównaniu z 3 kwartałem 2021 roku. Skorygowana skonsolidowana EBITDA osiągnęła poziom 8,8 mln zł, o 32% 
więcej niż 3 kwartale 2021 roku.  

4.5. DEFINICJE WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH 
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Zdaniem Zarządu Shoper S.A. niżej wskazane wskaźniki APM są źródłem dodatkowych (oprócz danych 
prezentowanych w sprawozdaniach finansowych), wartościowych informacji o sytuacji finansowej i operacyjnej, jak 
również ułatwiają analizę i ocenę osiąganych przez Grupę wyników finansowych na przestrzeni poszczególnych 
okresów sprawozdawczych. Grupa prezentuje alternatywne pomiary wyników, ponieważ stanowią one dodatkowe 
miary i wskaźniki stosowane w analizie finansowej, jednakże wskaźniki te mogą być różnie wyliczane i 
prezentowane przez różne spółki. Dlatego też Spółka poniżej podaje dokładne definicje stosowane przez Grupę w 
procesie raportowania. Dobór alternatywnych pomiarów wyników został poprzedzony analizą ich przydatności pod 
kątem dostarczenia inwestorom przydatnych informacji na temat sytuacji finansowej, przepływów pieniężnych i 
efektywności finansowej i w opinii Grupy pozwala na optymalną ocenę osiąganych wyników finansowych. 

 

Tabela 5. Definicje wskaźników finansowych i operacyjnych 

Nazwa 
Alternatywneg
o Pomiaru 
Wyników 

Jedn
ostka 

Definicja 
Uzasadnienie zastosowania danego Alternatywnego 
Pomiaru Wyników 

EBITDA tys. zł 

Grupa definiuje ten wskaźnik jako 
wynik z działalności operacyjnej 
powiększony o amortyzację, 
wyliczany według danych ze 
sprawozdania finansowego według 
MSR/MSSF 

EBITDA jest miarą efektywności działalności, która służy 
do określenia zysku z działalności operacyjnej Grupy z 
pominięciem amortyzacji wartości niematerialnych i 
prawnych i środków trwałych, a więc kosztów nie 
pociągających za sobą ujemnych przepływów pieniężnych, 
czyli zmiennej nie mającej bezpośredniego wpływu na 
sytuację płynnościową Grupy  

skorygowana 
EBITDA  

tys. zł 

Grupa definiuje ten wskaźnik jako 
zysk operacyjny powiększony o 
amortyzację z pominięciem wpływu 
zdarzeń jednorazowych i 
niepowtarzalnych oraz kosztów 
programów motywacyjnych 
opartych na akcjach Spółki 
Dominującej. Wskaźnik obliczony 
jest w oparciu o dane pochodzące 
ze sprawozdania finansowego 
sporządzonego według 
MSR/MSSF oraz dane zarządcze. 

Skorygowana EBITDA jest miarą efektywności 
działalności, która służy do określenia zysku z działalności 
operacyjnej Grupy z pominięciem amortyzacji wartości 
niematerialnych i prawnych i środków trwałych, a więc 
kosztów nie pociągających za sobą ujemnych przepływów 
pieniężnych, czyli zmiennej nie mającej bezpośredniego 
wpływu na sytuację płynnościową Grupy oraz wyłączeniem 
zdarzeń jednorazowych i kosztów programów 
motywacyjnych opartych na akcjach; wartość zbliżona do 
wyniku gotówkowego w warunkach powtarzalnych bez 
zdarzeń jednorazowych i kosztów programów 
motywacyjnych, a więc nie mających źródeł w działalności 
podstawowej Grupy 

GMV Sklepy mln zł 

Grupa definiuje GMV Sklepów, 
czyli gross merchandise value jako 
wartość zamówień złożonych przez 
klientów sklepów bezpośrednio na 
platformie e-commerce z 
wyłączeniem sklepów działających 
w modelu private label. 

Grupa używa tego wskaźnika do oceny wielkości platformy, 
pomiaru udziału platformy w rynku e-commerce, dynamiki 
wzrostu platformy, rozwoju działalności swoich klientów, 
rozwoju rynku e-commerce. 

GMV 
Omnichannel 

mln zł 

Grupa definiuje GMV 
Omnichannel, czyli gross 
merchandise value jako wartość 
zamówień złożonych przez 
klientów sklepów na platformie e-
commerce i we wszystkich innych 
kanałach sprzedaży (sklepy, 
marketplace'y, API, porównywarki 
cen itp.) z wyłączeniem sklepów 
działających w modelu private 
label. GMV Omnichannel zawiera 
GMV Sklepy. 

Grupa używa tego wskaźnika do oceny wielkości platformy, 
pomiaru udziału platformy w rynku e-commerce, dynamiki 
wzrostu platformy, rozwoju działalności swoich klientów, 
rozwoju rynku e-commerce, udziału i rozwoju innych niż 
platforma e-commerce kanałów sprzedaż 

Take rate 
Sklepy 

% 

Wskaźnik Take rate – wyrażona w 
procentach relacja między 
wartością przychodów ogółem a 
wartością GMV Sklepów. 

Wskaźnik ten służy do określania jaki procent wartości 
zamówień złożonych bezpośrednio na platformie e-
commerce stanowi przychód Grupy. Zmiana wskaźnika 
pozwala na ocenę rozwoju sprzedaży produktów w modelu 
Pay-as-you-grow.  
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Take rate 
Omnichannel 

% 

Wskaźnik Take rate – wyrażona w 
procentach relacja między 
wartością przychodów ogółem a 
wartością GMV Omnichannel. 

Wskaźnik ten służy do określania jaki procent wartości 
zamówień złożonych bezpośrednio na platformie e-
commerce oraz we wszystkich pozostałych kanałach 
sprzedaży stanowi przychód Grupy. Zmiana wskaźnika 
pozwala na ocenę rozwoju sprzedaży produktów w modelu 
Pay-as-you-grow.  

MRR tys. zł 

MRR, czyli monthly recurring 
revenue – miesięczny 
powtarzający się przychód 
oznacza przeliczenie przychodu 
Grupy na to jaka wartość 
przychodu powtarza się co 
miesiąc, liczony jako suma 
przychodów z usług 
abonamentowych miesięcznych, 
1/3 przychodów z usług 
abonamentowych 3 miesięcznych 
z ostatnich 3 miesięcy, 1/6 
przychodów z usług 
abonamentowych 
6 miesięcznych z ostatnich 6 
miesięcy, 1/12 przychodów z usług 
abonamentowych rocznych z 
ostatnich 12 miesięcy. Wskaźnik 
obliczony jest 
w oparciu o dane zarządcze. 

Wskaźnik ten służy do określenia czy przychód z usług 
abonamentowych, czyli przychód powtarzalny rośnie, czyli 
czy źródło przychodów z usług abonamentowych jest 
stabilne. Jest miarą pozwalającą na ocenę umiejętności 
pozyskania nowych klientów oraz utrzymywania i 
rozwijania relacji z dotychczasowymi klientami 
korzystających z usług abonamentowych. 

 

5. OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, 
MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE 

Wpływ pandemii COVID-19 

Rok 2020, jak również 2021 charakteryzowały się dużym wpływem pandemii COVID-19 na gospodarkę światową, 
w tym również gospodarkę Polski.  

Ze względu na obostrzenia w handlu – zamknięcie galerii handlowych, części sklepów - znaczna część 
konsumentów zaczęła zmieniać swoje zachowania zakupowe, przenosząc swoje zakupy do Internetu. Trend ten 
bardzo szybko został zauważony przez przedsiębiorców, którzy chcąc przetrwać i w dalszym ciągu prowadzić 
działalność również zaczęli postrzegać e-commerce jako szansę kontynuacji działalności, a jednocześnie szansę 
na rozwój.  

Doprowadziło to do bezprecedensowego wzrostu popytu na usługi Grupy Kapitałowej. Trendy te utrzymywały się 
przez ostatnie dwa lata, a Grupa odnotowała wzrost przychodów zarówno z abonamentów, jak i usług dodatkowych. 
Również Klienci Grupy odnotowali wzrost swoich przychodów będących efektem wzrostu zainteresowania 
konsumentów zakupami przez Internet, widoczny we wzroście wskaźnika GMV. 

Wraz z opracowaniem szczepionek oraz rozpoczęciem szczepień ograniczenia związane z pandemią były 
ograniczane. Przez większą część roku 2021 nie obowiązywały na terenie Polski istotne ograniczenie w działalności 
handlowej sklepów fizycznych. W pierwszym kwartale 2022 roku obserwowany był dalszy spadek zachorowań 
połączony ze zniesieniem niemal wszystkich obostrzeń. Od 16 maja 2022 roku stan epidemii w Polsce został 
zastąpiony stanem zagrożenie epidemicznego.  

Co istotne nawyki konsumentów z czasu dużej intensywności pandemii utrzymały się. Klienci, którzy w okresie 
pandemii po raz pierwszy dokonywali zakupów w internecie lub też przed pandemią sporadycznie dokonywali 
zakupów w internecie obecnie dokonują zakupów zdecydowanie częściej niż przed pandemią. Jednocześnie nowe 
sklepy założone na platformie Shoper w okresie pandemii kontynuują swoją działalność. Ma to potwierdzenie we 
wzroście wskaźników GMV i wzroście przychodów Grupy z usług oferowanych w modelu pay-as-you-grow, 
powiązanych z GMV. 

W 3 kwartale 2022 roku dzienna ilość nowych zachorowań ponownie zaczęła rosnąć, jednakże nie spowodowało 
to przywrócenia czy też wprowadzenia jakichkolwiek nowych obostrzeń. 
 
Zarząd Spółki Dominującej nie dostrzega obecnie istotnego wpływu sytuacji pandemicznej na wyniki Grupy i Spółki 
Shoper. 
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Negatywny wpływ działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy 

W dniu 24 lutego 2022 roku Rosja zaatakowała Ukrainę. Działania wojenne prowadzone są na terenie jednego z 
sąsiadów Polski, w tym na obszarach położonych w niewielkiej odległości od granicy. W związku z tym istotnie 
wzrosło poczucie zagrożenia rozszerzeniem się działań wojennych. Spowodowało to pogorszenie się nastrojów 
społecznych w Polsce i negatywnie wpłynęło na zachowania konsumentów, w tym na sprzedaż w sklepach 
internetowych prowadzonych przez klientów platformy Shoper. Grupa przez około 3-4 tygodnie po wybuchu wojny 
obserwowała wyraźnie obniżony poziom GMV (zamówień realizowanych w sklepach obsługiwanych przez Grupę) 
oraz mniejsze zainteresowania usługami oferowanymi przez Grupę, w tym usługami marketingowymi. Miało to 
bezpośredni wpływ na przychody Grupy w pierwszych 9 miesiącach 2022 roku zarówno ze sprzedaży usług, jak i 
prowizji opartych na wartości realizowanych zamówień (GMV). 

Poczucie zagrożenia ograniczyło aktywność gospodarczą, w szczególności podejmowanie nowej działalności 

gospodarczej, również w zakresie handlu internetowego. Prowadzone działania wojenne spowodowały wzrost cen 

ropy i gazu, a jednocześnie zrodziły obawy o ich dostępność. Wzrost cen nośników energii spowodowany konfliktem 

zbrojnym jest dodatkowym czynnikiem, który zwiększył presję inflacyjną wpływając na wzrost cen, ze szczególnym 

uwzględnieniem żywności i innych dóbr pierwszej potrzeby.  

Utrzymanie się napiętej sytuacji geopolitycznej może spowodować w kolejnych kwartałach dalsze pogorszenie się 

nastrojów społecznych oraz ograniczyć konsumpcję w związku ze spadkiem siły nabywczej. Powyższe może 

wpłynąć na działalność gospodarczą prowadzoną przez Spółkę poprzez ograniczenie ilości nowo zakładanych 

sklepów internetowych oraz ograniczenie obrotów w sklepach internetowych powodując zmniejszenie się 

przychodów Spółki z abonamentów oraz usług dodatkowych, w tym z prowizji od transakcji realizowanych w 

sklepach internetowych na platformie Shoper. Prowadzone na terenie Ukrainy działania wojenne wpływają na 

łańcuch dostaw. Spółka nie dysponuje danymi umożliwiającymi ocenę wpływu konfliktu zbrojnego na dostawy 

towarów sprzedawanych w sklepach na platformie Shoper.  

Jednocześnie napływ uchodźców do Polski zwiększył bazę potencjalnych klientów dla sklepów internetowych. 
Większość uchodźców to osoby młode, głównie kobiety z dziećmi, a więc grupa otwarta na zakupy w internecie 
poszukująca jednocześnie niższych cen, którymi tradycyjnie charakteryzuje się oferta sklepów internetowych. 

Ze względu na złożoność i dużą dynamikę sytuacji oraz pośredni wpływ na Grupę Zarząd Spółki Dominującej nie 

jest w stanie precyzyjnie przewidzieć skutków trwającego konfliktu zbrojnego na wyniki Grupy Shoper S.A.  

W związku z wybuchem wojny w Ukrainie Zarząd Spółki podjął decyzję o przekazaniu organizacji charytatywnej 

organizującej pomoc dla Ukrainy kwoty 250 tys. zł. 

Wzrost inflacji 

Nałożone przez szereg krajów sankcje na Rosję spowodowały działania odwetowe w postaci ograniczenia lub 

całkowitego wstrzymania dostaw surowców energetycznych, w tym gazu i ropy naftowej do większości krajów 

europejskich. Spowodowało to dynamiczny wzrost cen energii, zaburzenia w ciągłości produkcji oraz obawy o 

zapewnienie wystarczającej ilości gazu w zbliżającym się okresie zimowym. Nośniki energii mające istotny wpływ 

na koszty wytworzenia większości produktów i usług spowodowały wzrost cen wielu produktów, w tym żywności. 

W efekcie inflacja na koniec 3 kwartału 2022 roku wg danych opublikowanych przez GUS osiągnęła poziom 17,2% 

rok do roku. Utrzymanie się powyższych zjawisk może spowodować dalszy wzrost cen, co może ograniczyć siłę 

nabywczą konsumentów i w konsekwencji wpłynąć na spadek obrotów sklepów, w tym sklepów internetowych, w 

szczególności tych oferujących produkty nie będące produktami pierwszej potrzeby. Jednocześnie konsumenci 

poszukują niższych cen, z którymi tradycyjnie kojarzone są zakupy w internecie co może częściowo ograniczyć 

negatywny wpływ rosnących cen na obroty w sklepach internetowych, w efekcie przenoszenia się części zakupów 

ze sklepów stacjonarnych do internetu. Wzrost cen tworzy również presję na wynagrodzenia co może mieć 

negatywny wpływ na wyniki Grupy w przypadku nie przeniesienia wyższych kosztów prowadzenia działalności na 

klientów poprzez podwyżki cen. 

Wzrost inflacji w sposób pośredni wpływa na działalność Grupy, w związku z tym nie jest możliwe precyzyjne 

określenie w jakim zakresie ani na jaką skalę miał ona wpływ na wyniki 9 miesięcy bieżącego roku. 

Rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia za udziały Apilo (dawniej Web-com Group) 

W dniu 11 stycznia 2022 w związku ze spełnieniem się warunków przewidzianych umową transakcyjną, tj. 

wykonania określonych funkcjonalności do systemu Apilo (dawniej ErpBox), na podstawie protokołu wykonania 

potwierdzonego uchwałą Zarządu nastąpiło rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia za udziały w Apilo sp. z o.o. 

w wysokości 500 tys. zł. Powyższe wynagrodzenie zostało ujęte w księgach Spółki jako zobowiązanie wobec 

sprzedających udziały. 
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Nabycie przedsiębiorstwa Selium 

W związku ze spełnieniem warunków zawieszających umowy przedwstępnej z dnia 25 maja 2022 dnia 1 sierpnia 

2022 roku jednostka dominująca zakupiła przedsiębiorstwo Selium Mateusz Grzywnowicz z siedzibą w Warszawie. 

Kwota transakcji wyniosła 1,65 mln zł. Nabyte przedsiębiorstwo stało się komórką organizacyjną spółki Shoper S.A. 

 

6. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW 

 

Zarząd Spółki nie publikował prognoz wyników na 2022 rok. 

 

7. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO CO NAJMNIEJ 5% 
OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI 

 

Na dzień 3 listopada 2022 roku, tj. na dzień publikacji niniejszego raportu struktura akcjonariatu Spółki 
przedstawiała się następująco: 

 

Tabela 6. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5 % 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio 
znaczne pakiety akcji 

Akcjonariusz Suma akcji  
W tym akcje serii 

D* 
% kapitału 

zakładowego 
% głosów na WZ 

MODHAUS sp. z o.o.** 3 423 508 100 000 12,0% 11,8% 

Krzysztof Krawczyk** 3 423 508 100 000 12,0% 11,8% 

Rafał Krawczyk** 3 423 508 100 000 12,0% 11,8% 

KFF S.à r.l** 3 423 508 100 000 12,0% 11,8% 

V4C POLAND PLUS FUND S.C.A. SICAV 
FIAR** 

7 089 340 0 24,9% 25,2% 

Pozostali akcjonariusze 7 731 628 0 27,1% 27,5% 

Razem 28 515 000 400 000 100,0% 100,0% 

* Akcje serii D Spółki są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja serii D uprawnia do dywidendy 5 000 razy 
przewyższającej dywidendę przyznawaną akcjonariuszom Spółki z akcji nieuprzywilejowanych (z zastrzeżeniem opisanym w 
części poświęconej Akcjom serii D poniżej). Akcje serii D są pozbawione prawa głosu (tzw. akcje nieme).  

** W dniu 2 marca 2021 roku V4C, Modhaus, Krzysztof Krawczyk, Rafał Krawczyk oraz KFF zawarli umowę określającą ich 
szczególne prawa i obowiązki jako akcjonariuszy Spółki, w tym dotyczącą zasad powoływania i odwoływania członków Zarządu i 
Rady Nadzorczej, wprowadzania zmian do Statutu oraz zbywania akcji. 

 

Żaden z pozostałych akcjonariuszy nie przekroczył progu posiadania 5% kapitału zakładowego Spółki Dominującej. 

W okresie od publikacji ostatniego raportu okresowego, tj. publikacji w dniu 22 września 2022 roku raportu za I 
półrocze 2022 roku do dnia publikacji niniejszego raportu stan posiadania akcji przez akcjonariuszy posiadających 
bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki nie uległ zmianie.  
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Posiadacze papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia 

 Akcje uprzywilejowane serii D 

W dniu 10 maja 2019 roku Spółka wyemitowała 40 000 imiennych akcji serii D, które zostały objęte przez 
dotychczasowych właścicieli akcji. Po dokonaniu splitu akcji w dniu 18 lutego 2021 roku ich liczba wynosi obecnie 
400 000 sztuk.  

Akcje serii D Spółki są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja serii D uprawnia do 
dywidendy przekraczającej 5 000 razy dywidendę przyznawaną akcjonariuszom Spółki z akcji 
nieuprzywilejowanych. Przy czym w przypadku, gdy kwota przeznaczona przez Walne Zgromadzenie do podziału 
pomiędzy akcjonariuszy powoduje, że przy uwzględnieniu uprzywilejowania Akcji Serii D dywidenda przypadająca 
na akcje zwykłe nie byłaby wyrażona w pełnych groszach, mnożnik uprzywilejowania Akcji Serii D co do dywidendy 
w ramach takiego podziału zysku ulega zmniejszeniu do najwyższej możliwej wartości umożliwiającej wyrażenie 
dywidendy przypadającej na akcje zwykłe i uprzywilejowane w pełnych groszach. uprzywilejowanie obowiązuje do 
osiągnięcia przez dywidendę przyznaną na akcje serii D od dnia 15 kwietnia 2021 roku kwoty 32 648 000 zł 
(„Maksymalna Kwota Dywidendy”); w przypadku, w którym w ramach danego podziału zysku Maksymalna Kwota 
Dywidendy zostałaby przekroczona, powyżej Maksymalnej Kwoty Dywidendy akcje serii D nie są uważane za 
uprzywilejowane co do dywidendy. 

Akcje serii D ulegają umorzeniu zgodnie z art. 359 § 6 Kodeksu spółek handlowych z dniem następującym 
bezpośrednio po dniu, w którym skumulowana dywidenda wypłacona akcjonariuszom Spółki z akcji serii D 
począwszy od dnia 15 kwietnia 2021 roku osiągnie kwotę 32 648 000 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset 
czterdzieści osiem tysięcy złotych). Intencją Spółki i akcjonariuszy jest dokonanie umorzenia akcji serii D w możliwie 
najszybszym terminie w przypadku wypracowania w następnych latach obrotowych zysku. 

Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 maja 2022 r. w dniu 20 lipca 
2022 roku wypłacona została dywidenda dla akcjonariuszy w łącznej wysokości 20 281 150 zł, z czego 20 000 000 
zł przypadało na akcjonariuszy akcji serii D. W związku z wypłatą dywidendy za rok 2021 kwota przyszłej dywidendy 
przypadającej na akcje serii D, która pozostaje do wypłaty do momentu utraty przez akcje serii D uprzywilejowania 
wynosi 12 648 000 zł. 

 

8. AKCJE W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKI  

 

Na dzień przekazania niniejszego raportu do publicznej wiadomości akcje Spółki posiadały następujące osoby z 
Zarządu i Rady Nadzorczej: 

 

Tabela 7. Liczba oraz nominalna wartość akcji Spółki w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących 

Osoby zarządzające i nadzorujące 

Liczba 
posiadanych 

akcji  
22.09.2022 

Zmiana 

Liczba 
posiadanych 

akcji 
17.05.2022 

Wartość 
nominalna 

posiadanych 
akcji 

22.09.2022 

Marcin Kuśmierz – Prezes Zarządu – poprzez 
KFF S.à r.l 

3 423 508 - 3 423 508 3 423 508 

Krzysztof Krawczyk – Wiceprezes Zarządu 3 423 508 - 3 423 508 3 423 508 

Paweł Rybak – Członek Zarządu 1 000 + 1 000 0 0 

Jaromir Łaciński – Przewodniczący Rady 
Nadzorczej – poprzez MODHAUS sp. z o.o. 

3 423 508 - 3 423 508 3 423 508 

Rafał Krawczyk – Członek Rady Nadzorczej 3 423 508 - 3 423 508 3 423 508 

 

W okresie od publikacji ostatniego raportu okresowego, tj. publikacji w dniu 22 września 2022 roku raportu za I 
półrocze 2022 roku stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące nie zmienił się.  

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie posiadają udziałów w spółkach zależnych 
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9. WSKAZANIE ISTOTNYCH POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM 
WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI 
PUBLICZNEJ 

Spółka oraz spółka zależna nie są stroną żadnego istotnego postępowania sądowego, czy też postępowania przed 
organami administracji publicznej. 

 

10. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ 
RYNKOWE  

W okresie pierwszych 9 miesięcy 2022 roku nie zostały zawarte transakcje z podmiotami powiązanymi na 
warunkach innych niż rynkowe. Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi zostały szczegółowo opisane w 
śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy. 

 

11. INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ 
PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI  

W okresie pierwszych 9 miesięcy 2022 roku Spółka oraz spółki zależne nie udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki 
oraz nie udzieliły gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, dla którego 
łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca. 

 

12. INNE INFORMACJE ISTOTNE DLA OCENY SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, 
FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI 
REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ GRUPĘ  

Dywidenda za rok 2021 

W dniu 31 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło o wypłacie dywidendy z zysku 

Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 20 281 150 zł w następujący sposób: 

• akcjonariusze będący akcjonariuszami Spółki w dniu 6 lipca 2022 roku posiadający akcje serii D otrzymają 

dywidendę w wysokości 20 000 000 zł, tj. 50 zł na jedną akcję, 

• akcjonariusze będący akcjonariuszami Spółki w dniu 6 lipca 2022 roku posiadający akcje serii A, akcje 

serii B, akcje serii C otrzymają dywidendę w wysokości 281 150 zł, tj. 0,01 zł na jedną akcję 

 

Dywidendą objętych zostało 28 515 000 akcji, tj. wszystkie akcje Spółki. Akcje serii D są akcjami niemymi, 

uprzywilejowanymi w zakresie dywidendy, uprawniającymi do dywidendy 5 000 razy przewyższającej dywidendę 

przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych. 

 

Dywidenda za rok 2021 została wypłacona w dniu 20 lipca 2022 roku. 

 

Zawarcie umowy kredytowej 

W dniu 14 czerwca 2022 roku Spółka Dominująca zawarła Umowę kredytową z BNP Paribas Bank Polska S.A. z 

siedzibą w Warszawie. W ramach umowy bank udzielił Spółce Dominującej kredytu w kwocie 15 mln zł z 

przeznaczeniem na zrefinansowanie zakupu 60% udziałów w spółce Sempire Europe sp. z o.o. z siedzibą w 

Poznaniu. Zgodnie z umową spłata kredytu ma nastąpić w terminie 3 lat od daty zawarcia Umowy z możliwością 

wcześniejszej spłaty. 

Refinansowanie zakupu Sempire Europe sp. z o.o. 

W dniu 19 lipca 2022 roku Spółka zrefinansowała zakup udziałów w spółce Sempire Europe sp. z o.o. ze środków 

pochodzących z kredytu udzielonego przez BNP Paribas Polska S.A. 
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Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję 

Wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31 maja 2022 r. zakończyła się kadencja Rady 

Nadzorczej Emitenta. W związku z tym Walne Zgromadzenie powołało Radę Nadzorczą na kolejną kadencję 

rozpoczętą w dniu 1 czerwca 2022 roku w składzie: 

• Rafał Ałasa  – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

• Rafał Krawczyk  – Członek Rady Nadzorczej 

• Jaromir Łaciński  – Członek Rady Nadzorczej 

• Piotr Misztal   – Członek Rady Nadzorczej 

• Paweł Moskwa  – Członek Rady Nadzorczej 

• Mirosław Pyrzyna – Członek Rady Nadzorczej 

• Grzegorz Szatkowski  – Członek Rady Nadzorcze 
 

Nabycie przedsiębiorstwa Selium 

W dniu 1 sierpnia 2022 roku Shoper S.A. nabyła przedsiębiorstwo pod firmą SELIUM Mateusz Grzywnowicz - 
agencję omnichannel (sprzedaż wielokanałowa) wyspecjalizowaną we wsparciu sprzedaży głównie na 
zagranicznych marketplace, tj.: Amazon, eBay, Real, Aliexpress, Kaufland itp. Selium zostało nabyte za kwotę 1,65 
mln zł, płatną w 3 równych transzach w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia ww. umowy. Agencja stała się częścią 
Spółki. 

Zapłata wynagrodzenia za udziały w Shoplo 

W dniu 16 sierpnia 2022 roku zgodnie z umową zakupu udziałów Shoplo Spółka Dominująca dokonała płatności 
pierwszej z dwóch rat wstrzymanej części wynagrodzenia w kwocie 1 701 tys. zł (10% ceny). 

Rozwój Grupy 

Spółka w dalszym ciągu dynamicznie rozwija swoją ofertę oraz pozyskuje nowych klientów. Uruchamiane są nowe 
funkcjonalności na platformie, jak również nowe integracje i usługi. Jednocześnie Spółka obsługuje nowych 
klientów, których pozyskuje generycznie poprzez własne kanały sprzedażowe oraz akwizycje (np. Shoplo, 
Sempire). 

Rozwój Grupy, w tym zwiększanie się liczby klientów oraz rozszerzanie portfolio usług, wspierany jest inwestycjami 
w kadrę menadżerską i kadrę specjalistów, w tym działów obsługi klienta, IT czy businessowych.  

 

13. CZYNNIKI KTÓRE BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ 
WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU 

Wojna w Ukrainie 

Na wyniki Grupy w perspektywie kolejnego kwartału może nadal mieć wpływ sytuacja związana z wojną w Ukrainie, 
której wpływ został opisany w punkcie 5 „Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, 
mających znaczący wpływ na osiągnięte skonsolidowane wyniki finansowe” oraz wysoka stopa inflacji. Przy czym 
wpływ ten może być zarówno negatywny – związany z ograniczeniami siły nabywczej i przez to ograniczeniem 
zakupów, jak również pozytywny, związany z poszukiwaniem przez konsumentów niższych cen, z którymi 
powszechnie kojarzone są zakupy w internecie, czy wyższe wpływy z prowizji od usług oferowanych w modelu pay-
as-you-grow opartych na wartości zamówień. Wysoka inflacja powoduje presję kosztową, widoczną głównie w 
wynagrodzeniach i kosztach usług obcych. 

Wysoka inflacja oraz obawy o ciągłość dostaw nośników energii w połączeniu sytuacją geopolityczną negatywnie 
wpływają na nastroje społeczne, ograniczając aktywność związaną z podejmowaniem działalności gospodarczej 
co może również negatywnie wpłynąć na liczbę zakładanych nowych sklepów internetowych. 

Umowa z Atman 

W dniu 14 lutego 2022 roku Spółka zawarła, powiązane ze sobą, umowy z Atman sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
obejmujące umowę wynajmu serwerów oraz umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Umowy zostały 
zawarte na okres od 1 maja 2022 roku do 30 września 2025 roku. Pełne uruchomienie infrastruktury objętej umową 
wynajmu serwerów nastąpi wg ustalonego harmonogramu. Łączna, niezdyskontowana wartość umów w całym 
okresie ich obowiązywania wyniesie około 6,5 mln zł. Umowa wynajmu serwerów zostanie ujawniona zgodnie z 
IFRS 16 jako leasing co nastąpi z dniem rozpoczęcia świadczenia usług. Spółka wstępnie oszacowała, że w bilansie 
Spółki zostaną wykazane aktywa w formie środków trwałych o wartości około 6 mln zł oraz odpowiadające im 
zobowiązanie z tytułu leasingu. Okres amortyzacji ujawnionych środków trwałych zostanie ustalony zgodnie z 
okresem na jaki umowa została zawarta. 

Zawarte umowy są częścią procesu rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej platformy Shoper. Spółka będzie 
korzystała jednocześnie z usług dotychczasowych dostawców zgodnie z obowiązującymi umowami. 
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Program Motywacyjny 

W dniu 15 kwietnia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
programu motywacyjnego dla (1) członków Zarządu, kluczowych pracowników, współpracowników Spółki lub 
podmiotów zależnych lub współpracujących („Program dla kadry kierowniczej”) (zmieniony uchwałą nr 23 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 maja 2022 roku) oraz (2) pracowników i współpracowników Spółki, 
podmiotów zależnych i współpracujących („Program dla pracowników”). Oba programy będą realizowane w oparciu 
o emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki (nowej emisji) za cenę emisyjną w 
wysokości 0,10 zł.   

W lutym 2022 roku zostały zawarte umowy uczestnictwa w Programie dla pracowników. W związku z tym dokonano 

wyceny programu i ujawnienia programu w kosztach pierwszych 9 miesięcy 2022 roku w wysokości 500 tys. zł. 

Łączne koszty, które zostaną wykazane w 2022 roku z tytułu uruchomienia tego Programu oszacowano na 672 tys. 

zł. 

W czerwcu 2022 roku zostały zawarte umowy uczestnictwa w Programie dla kadry kierowniczej. W związku z tym 

dokonano wyceny Programu i ujawnienia programu w kosztach pierwszych 9 miesięcy 2022 roku w wysokości 1 

166 tys. zł. Łączne koszty, które zostaną wykazane w 2022 roku z tytułu uruchomienia tego Programu oszacowano 

na 2 256 tys. zł. 

Celem ww. 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. 

 

Grupa Shoper konsekwentnie realizuje strategię dynamicznego rozwoju. W kolejnych kwartałach będzie 
kontynuować inwestycje w rozwój platformy oraz oferowanych produktów. W kolejnych miesiącach planuje 
pozyskanie kolejnych specjalistów, którzy pozwolą Grupie na utrzymanie wysokiego wzrostu biznesu w przyszłości. 

 

 

Podpisy wszystkich Członków Zarządu 
 

Data Imię i nazwisko Funkcja Podpis 

2 listopada 2022 Marcin Kuśmierz Prezes Zarządu  

2 listopada 2022 Krzysztof Krawczyk Wiceprezes Zarządu  

2 listopada 2022 Paweł Rybak Członek Zarządu  

2 listopada 2022 Piotr Biczysko Członek Zarządu  
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