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1 Działalność Stoppoint S.A. w IV kwartale 2019 r. 

1.1 Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, 
którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w 
szczególności o nietypowym charakterze mających wpływ na osiągnięte wyniki 

 

Omówienie wyników IV kwartału 2019 r.: 
 
Emitent w IV kwartale 2019 r. nie wygenerował żadnych przychodów ze sprzedaży. Brak przychodów 
ze sprzedaży wynikał z faktu nie prowadzenia działalności. Koszty działalności operacyjnej ponoszone 
przez Stoppoint wynikały głównie z faktu utrzymania bieżącego funkcjonowania spółki, rozliczeń 
związanych z poprzednią działalnością oraz kosztów związanych ze statusem spółki publicznej w 
2019 r. W IV kwartale 2019 r. koszty działalności operacyjnej wyniosły ponad 48 tys. zł.  
Biorąc pod uwagę fakt nie generowania przychodów oraz poniesione koszty Emitent na koniec IV 
kwartału 2019 r. zanotował stratę netto narastająco na poziomie 120 tys. zł. 
Suma bilansowa na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 1 068,5 tys. Nastąpił tutaj znaczący spadek w 
stosunku do 2018 r. (3 981, 7 tys. zł) z uwagi na sprzedaż akcji własnych będących w posiadaniu 
Emitenta.  Na koniec IV kwartału 2019 r. kapitał własny Emitenta wyniósł ok 24 tys. zł.  
 
Zdarzenia w okresie IV kwartału 2019 r.: 
 
W IV kwartale 2019 r. dokonywane były dalsze działania mające na celu uporządkowanie spraw z 
poprzednich lat związanych z zobowiązaniami, w tym zobowiązaniami publiczno-prawnymi. W ramach 
działań związanych z rozpoczęciem nowej działalności i przeprowadzonym wcześniej audytem 
podatkowo-księgowym podjęte zostały przez Spółkę działania mające na celu dokonanie niezbędnych 
działań korygujących oraz wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, w tym również przed organami, które 
pojawiły się po dokonaniu opisywanego powyżej audytu. Na dzień przekazania niniejszego raportu 
niektóre z tych kwestii są dalej przez Spółkę wyjaśniane i korygowane. 
 
 
Zdarzenia po zakończeniu IV kwartału 2019 r. do daty publikacji raportu 
 
Zawarcie umowy licencyjnej 
 
Emitent w dniu 22 stycznia 2020 roku zawarł ze spółką B2B Online sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 
("B2B Online") umowę licencyjną w ramach, której B2B Online zobowiązuje się do: 
a) dostarczenia STOPPOINT S.A. systemu informatycznego B2B w formie zainstalowanych licencji 
(dalej "Platforma B2B"), 
b) przekazania na rzecz STOPPOINT S.A. wyłączności dotyczącej dalszej dystrybucji i wdrażania na 
rzecz podmiotów trzecich oprogramowania Platformy B2B na terenie Unii Europejskiej i pozostałych 
krajów Europy, 
c) przekazania praw do materiałów reklamowych w związku z dystrybucją Platformy B2B, 
d) umożliwienia bieżącej obsługi spółce STOPPOINT S.A. dotychczasowych abonamentowych 
klientów Platformy B2B, o ile aktualni abonamentowi klienci Platformy B2B wyrażą na to zgodę. 
Spółka w zamian za wyłączność dystrybucji oprogramowania Platformy B2B oraz w związku z 
przejęciem i utrzymaniem wcześniejszych wdrożeń dokonanych przez B2B Online, a także zgodnie z 
wyżej zaprezentowanym zakresem Umowy będzie zobowiązana do wnoszenia na rzecz B2B Online 
opłaty licencyjnej w wysokości 10% miesięcznej wartości przychodów licencyjnych z tytułu dystrybucji 
i użytkowania Platformy B2B. 
 
Zawarcie umowy dotyczącej współpracy 
 
W dniu 22 stycznia 2020 roku Emitent zawarł ze spółką informatyczną I-dotcom LLC z siedzibą w 
Stanach Zjednoczonych Ameryki w stanie Nevada , Henderson ("I-dotcom") umowę ramową, w której 
I-dotcom zobowiązuje się do: 
a. zapewnienia informatycznej obsługi technicznej systemu informatycznego B2B w formie 
zainstalowanych licencji posiadanego przez STOPPOINT S.A. (dalej "Platforma B2B").  
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b. informatycznej obsługi technicznej wynikającej z dystrybucji i wdrożeń na rzecz podmiotów trzecich 
(klientów) Platformy B2B, 
c. informatycznej obsługi technicznej dotychczasowych abonamentowych klientów Platformy B2B 
którzy wyrazili zgodę na przejęcie ich obsługi technicznej przez STOPPOINT S.A., 
d. informatycznego wsparcia technicznego w celu rozwoju Platformy B2B i poszerzenia jej 
funkcjonalności. 
Strony postanowiły, że szczegółowe warunki finansowe będą każdorazowo określane w zależności od 
zakresu wykonanych prac w ramach bieżącej współpracy. 
 
Umowa utworzenia konsorcjum dla rozwoju technologii dla branży e-commerce 

 
W dniu 22 stycznia 2020 roku Emitent zawarł ze spółką B2B Online sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 
oraz ze spółką I-dotcom LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych w stanie Nevada, Henderson 
umowę przewidująca utworzenie konsorcjum dla rozwoju technologii dla branży e-commerce. 
Przedmiotowa umowa porozumienia przewiduje utworzenie Konsorcjum, w skład którego wchodzą:  
Stoppoint S.A. - spółka notowana w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect 
zajmująca się promocją i sprzedażą Platformy B2B na terenie Europy. 
B2B Online sp. z o.o. - dostawca oprogramowania dla marketplace B2B i dropshipping oraz portali 
sprzedaży zamkniętej dla dystrybutorów i producentów. 
I-dotcom LLC - dostawca oprogramowania automatyzacji sprzedaży EDI dla sprzedawców Amazon 
marketplace i portali zakupowych dla instytucji publicznych i wojskowych. 
Celem utworzenia Konsorcjum jest przyspieszenie rozwoju technologii i rozszerzenie oferty produktów 
i usług poprzez konsolidację know-how, doświadczeń i relacji z rynkiem e-commerce i FinTech oraz 
stworzenie wspólnej struktury zarządczej w ramach Stoppoint S.A., która od tej pory będzie 
reprezentować Konsorcjum wobec klientów i partnerów na rynku Europy, natomiast na rynku U.S.A. 
Konsorcjum będzie reprezentowane przez spółkę I-dotcom LLC. 
 
Biorąc pod uwagę podpisane umowy, o których mowa powyżej Emitent do dnia publikacji raportu 
rozpoczął działalność operacyjną w nowym obszarze. Należy również zaznaczyć, że Spółka osiągnęła 
z tego tytułu pierwsze przychody ze sprzedaży, które zostaną wykazane w sprawozdaniu finansowym 
za I kwartał 2020 r. 
 
Ogłoszenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem zmiany nazwy spółki na Planet 
B2B S.A. 
 
Emitent ogłosił na dzień 21 lutego 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad 
uwzględniającym m.in. powołanie nowego członka Rady Nadzorczej oraz zmianę statutu w związku 
ze zmianą firmy Emitenta na Planet B2B S.A.  
 

1.2 Stanowisko Zarządu w zakresie ogłoszonych prognoz wyników 
finansowych 

Nie dotyczy. Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych. 
 

1.3 Informacje dotyczące wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w spółce 
Poza opisanymi w pkt. 3.1. działaniami Spółka nie dokonywała w IV kwartale 2019 r. wprowadzania 
rozwiązań o charakterze innowacyjnym. 
 

1.4 W przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje o 
których mowa w § 10 pkt 13a) załącznika nr 1 do regulaminu ASO – opis 
stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich 
realizacji 

Nie dotyczy. Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt. 
13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO. 
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2 Podstawowe informacje na temat Spółki 

2.1 Podstawowe informacje 

Kraj siedziby Polska 
Siedziba Spółki Warszawa 
Forma prawna Spółka Akcyjna 
Przepisy prawa Prawo polskie, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych 
Adres siedziby ul. Modlińska 6 
Strona internetowa www.stoppoint.info 
REGON 351390348 
NIP 683-168-74-39 
KRS 0000460219 

2.2 Akcje 
Żadne akcje nie są uprzywilejowane. 
Akcje serii A, B, C, D Stoppoint S.A. są wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na 
rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje 
serii E, G, H i I będą przedmiotem ubiegania o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie 
Obrotu na rynku NewConnect. 
Zamiarem Emitenta jest rozpoczęcie procedury wprowadzenia akcji serii E, G, H i I tak szybko jak 
będzie to możliwe uwzględniając wymogi proceduralne Giełdy Papierów Wartościowych oraz sytuację 
finansową Emitenta. Na dzień sporządzenia raportu akcje serii E, G i I są przedmiotem procedowania 
w celu dokonania ich warunkowej rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Po 
uzyskaniu warunkowej rejestracji Emitent niezwłocznie zamierza rozpocząć procedurę ich 
wprowadzenia do obrotu. 
Na dzień przekazania raportu akcje serii F nie są ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w 
Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. 
 

Struktura kapitału zakładowego Stoppoint S.A. na dzień 14.02.2020 r. 
 
Wysokość kapitału zakładowego Spółki na dzień publikacji raportu wynosi 33 278 446,10  (słownie: 
trzydzieści trzy miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych 
dziesięć groszy) i dzieli się na:  
a) 4.495.000 (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na 
okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,  
b) 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,  
c) 2.390.500 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych na 
okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,  
d) 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o 
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,  
e) 3.685.650 (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji 
zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 
 f) 265.563.630 (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące 
sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda akcja, 
g) 41.779.061 (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy 
sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 
dziesięć groszy) każda akcja, 
h) 3.413.620 (słownie: trzy miliony czterysta trzynaście tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji zwykłych 
na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. 
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i) 5.707.000 (słownie: pięć milionów siedemset siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o 
wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. 
 

Struktura akcjonariatu Stoppoint S.A. – stan na dzień publikacji raportu 14.02.2020 r. 
 

Imię i nazwisko / nazwa Liczba akcji Udział w kapitale 
zakładowym 

Udział w liczbie 
głosów na WZA 

Grzegorz Siwiński (poprzez 
spółki B2b Online sp. z o.o.) 294 588 630 88,52% 88,52% 

Pozostali akcjonariusze        38 195 831     11,48% 11,48% 
SUMA 332 784 461 100,00% 100,00% 
Źródło: Emitent 
 

2.3 Organizacja STOPPOINT S.A. 
Skład organów spółki wg stanu na dzień 14.02.2020 r. 

Zarząd 
Imię i nazwisko Funkcja 
Paweł Wieliczko Prezes Zarządu 
 

Rada Nadzorcza 
W okresie sprawozdawczym nastąpiła zmiana w składzie Rady Nadzorczej.  
Do dnia 28 maja 2019 r. w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby 
 
Imię i nazwisko Funkcja 
Danuta Golec Członek Rady Nadzorczej 
Justyna Kosmala Członek Rady Nadzorczej 
Marcin Ostrowski Członek Rady Nadzorczej 
Tomasz Psonka Członek Rady Nadzorczej 
Jakub Podsiadło Członek Rady Nadzorczej 
 
W dniu 10 grudnia 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało nową Radę 
Nadzorczą Do składu Rady Nadzorczej weszły następujące osoby: 
 
Imię i nazwisko Funkcja 
Grzegorz Siwiński Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Andrzej Kiełczewski Członek Rady Nadzorczej 
Marcin Ostrowski Członek Rady Nadzorczej 
Leszek Czech Członek Rady Nadzorczej 
Urszula Rybiańska Członek Rady Nadzorczej 
 
Na dzień 14 lutego 2020 r. skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie w stosunku do przedstawionego 
powyżej. 
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2.4 Zasoby ludzkie 
Na dzień przekazania raportu nikt nie był zatrudniony w spółce Stoppoint S.A.  
 

2.5 Opis organizacji Grupy Kapitałowej 
Spółka STOPPOINT S.A. nie tworzy grupy kapitałowej, więc nie ma obowiązku publikowania 
skonsolidowanych raportów kwartalnych zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym 
systemie obrotu na rynku NewConnect”.   
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3 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe 
 
AKTYWA  

Lp. Tytuł Stan na dzień 
31.12.2019 r. 

Stan na dzień 
31.12.2018 r. 

A AKTYWA TRWAŁE 0,00 3 000 000,00 
I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych -   
2 Wartość firmy -   
3 Inne wartości niematerialne i prawne -   
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne -   
II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 
1 Środki trwałe 0,00 0,00 
a grunty( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) -   
b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  -   
c urządzenia techniczne i maszyny -   
d środki transportu -   
e inne środki trwale -   
2 Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 
III Należności długoterminowe 0,00 0,00 
1 Od jednostek powiązanych -   
2 Od jednostek pozostałych -   
IV Inwestycje długoterminowe 0,00 3 000 000,00 
1 Nieruchomości -   
2 Wartości niematerialne i prawne -   
3 Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 3 000 000,00 
a w jednostkach powiązanych -   
  - udziały lub akcje -   
  - inne papiery wartościowe -   
  - udzielone pożyczki -   
  - inne długoterminowe aktywa finansowe -   
b w pozostałych jednostkach -   
  - udziały lub akcje - 3 000 000,00 
  - inne papiery wartościowe -   
  - udzielone pożyczki -   
  - inne długoterminowe aktywa finansowe -   
4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego     
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 
B AKTYWA OBROTOWE 1 068 461,70 981 730,86 
I Zapasy 19 049,15 0,00 
1 Materiały -   
2 Półprodukty i produkty w toku -   
3 Produkty gotowe -   
4 Towary -   
5 Zaliczki na dostawy  19 049,15   
II Należności krótkoterminowe 989 954,54 978 748,00 
1 Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - 0,00 
  - do 12 miesięcy -   
  - powyżej 12 miesięcy -   
b inne -   
2 Należności od pozostałych jednostek 989 954,54 978 748,00 
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - 0,00 
  - do 12 miesięcy  1 100,00   
  - powyżej 12 miesięcy -   

b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych świadczeń 988 682,30 22 748,00 

c inne  172,24 956 000,00 
d dochodzone na drodze sądowej -   
III Inwestycje krótkoterminowe 57 158,01 2 982,86 
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1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 57 158,01 2 982,86 
a w jednostkach powiązanych - 0,00 
  - udziały lub akcje -   
  - inne papiery wartościowe -   
  - udzielone pożyczki -   
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe -   
b w pozostałych jednostkach - 0,00 
  - udziały lub akcje -   
  - inne papiery wartościowe -   
  - udzielone pożyczki -   
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe -   
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 57 158,01 2 982,86 
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  57 158,01 2 982,86 
  - inne środki pieniężne -   
  - inne aktywa pieniężne -   
2 Inne inwestycje krótkoterminowe -   
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 300,00   

 AKTYWA RAZEM 1 068 461,70 3 981 730,86 

 
 
PASYWA  

Lp. Tytuł Stan na dzień 
31.12.2019 r. 

Stan na dzień 
31.12.2018 r. 

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 23 921,32 3 848 910,62 
I Kapitał (fundusz) podstawowy 33 392 586,10 33 392 586,10 
II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) - 0,00 
III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) - 0,00 
IV Kapitał (fundusz) zapasowy - 722 362,18 
V Kapitał (fundusz ) z aktualizacji wyceny -   
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe -   
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych (33 247 892,48) -2 580 381,28 
VIII Zysk (strata) netto (120 772,30) -27 685 656,38 

IX Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego (wielkość 
ujemna) 

- 
  

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 1 044 540,38 132 820,24 
I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego -   
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 
  - długoterminowa  -   
  - krótkoterminowa -   
3 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 
  - długoterminowe -   
  - krótkoterminowe -   
II Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 
1 Wobec jednostek powiązanych - 0,00 
2 Wobec pozostałych jednostek -   
a kredyty i pozyczki -   
b z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych -   
c inne zobowiązania finansowe -   
d inne -   
III Zobowiązania krótkoterminowe 1 039 540,38 132 820,24 
1 Wobec jednostek powiązanych 275,94 0,00 
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0,00 0,00 
  - do 12 miesięcy -   
  - powyżej 12 miesięcy -   
b inne  275,94   
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2 Wobec pozostałych jednostek 1 039 264,44 132 820,24 
a kredyty i pożyczki   5 000,00 
b z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych -   
c inne zobowiązania finansowe     
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 20 865,05 62 739,41 
  - do 12 miesięcy  20 865,05 62 739,41 
  - powyżej 12 miesięcy -   
e zaliczki otrzymane na dostawy - 0,00 
f zobowiązania wekslowe -   
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych  1 011 172,58 65 080,83 
h z tytułu wynagrodzeń  7 208,81   
i inne  18,00 0,00 
3 Fundusze specjalne - 0,00 
IV Rozliczenia międzyokresowe 5 000,00 0,00 
1 Ujemna wartość firmy - 0,00 
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 5 000,00 0,00 
  - długoterminowe - 0,00 
  - krótkoterminowe 5 000,00 0,00 

 PASYWA RAZEM 1 068 461,70 3 981 730,86 

 
 
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  

  IV kwartał 2019  IV kwartał 2018  

Narastająco za 
okres od           

01.01.2019r.                              
do                               

31.12.2019r. 

Narastająco za 
okres od           

01.01.2018r.                              
do                               

31.12.2018r. 
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: -  - -   12 195,12 
- od jednostek powiązanych    

    
I. Przychody ze sprzedaży produktów    

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

    

III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki    
    

IV. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów -  - -   12 195,12 
B. Koszty działalności operacyjnej 48 414,50 36 559,57 120 460,31 82 965,34 
I. Amortyzacja 0,00 - - - 
II. Zużycie materiałów i energii 0,00 - - -  
III. Usługi obce 48 414,50 8 352,25  98 966,61  51 338,02 
IV. Podatki i opłaty, w tym: 0,00 28 207,32  443,52  31 627,32 
- podatek akcyzowy 0,00 - - - 
V. Wynagrodzenia 0,00 -  20 016,11 - 
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 -  1 034,07 - 
VIII. Pozostałe rodzajowe 0,00 - - - 
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00  

- - 
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B) -48 414,50 -36 559,57 -120 460,31 -70 770,22 
D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 3 010 222,84 0,00 3 010 222,84 
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 
II. Dotacje  0,00  

0,00   
III. Inne przychody operacyjne  0,00 10 222,84 -  10 222,84 
E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 4118746 0 4 118 746 
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego 0,00 4 118 746,00 0,00 4 118 746,00 
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00  
III. Inne koszty operacyjne   

-   
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E) -48 414,50 -1 145 082,73 -120 460,31 -1 179 293,38 
G. Przychody finansowe 49,00 956 000,00 49,00 956 000,00 
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00  

0,00   
- od jednostek powiązanych   

0,00   
II. Odsetki, w tym: 0,00 0,00 0,00   
- od jednostek powiązanych   

0,00   
III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 956 000,00 0,00 956 000,00 
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IV. Aktualizacja wartości inwestycji   
   

IV. Inne 49,00  
49,00   

H. Koszty finansowe 0,00 27 462 363,00 360,99 27 462 363,00 
I. Odsetki, w tym: 0,00 -  360,99   
- od jednostek powiązanych   

   
II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 27 462 363,00 0,00 27 462 363,00 
III. Aktualizacja wartośći inwestycji   

   
IV. Inne   

   
I. Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej (F+G-H) -48 365,50 -27 651 445,73 -120 772,30 -27 685 656,38 
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 0,00 0,00 
I. Zyski nadzwyczajne   

  
II. Straty nadzwyczajne   

  
R. Odpis wartości firmy z konsolidacji 0,00 0,00 0,00 0,00  
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J-K) -48 365,50 -27 651 445,73 -120 772,30 -27 685 656,38 
L. Podatek dochodowy      
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)      
P. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych      
N. Zysk (strata) netto (K-L-M) -48 365,50 -27 651 445,73 -120 772,30 -27 685 656,38 

 
 
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  

  Wyszczególnienie IV kwartał 2019  IV kwartał 2018 

Narastająco za 
okres od           

01.01.2019r.                              
do                               

31.12.2019r 

Narastająco za 
okres od           

01.01.2018r.                              
do                               

31.12.2018r. 
I. Kapitał (fundusz) własny 3 835 793,71 25 498 644,57 3 835 793,71 30 849 727,00 

Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po 
korektach 3 835 793,71 25 498 644,57 3 835 793,71 30 849 727,00 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 33 392 586,10 28 188 478,00 33 392 586,10 32 707 746,10 
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 341 362,00 0,00 684 840,00 

a) zwiększenie ( z tytułu)   341 362,00   684 840,00 
- wydania udziałów (emisji akcji)   341 362,00   684 840,00 

b) zmniejszenie (z tytułu)          
- umorzenia udziałów (akcji)         

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 33 392 586,10 28 529 840,00 33 392 586,10 33 392 586,10 
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu          

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 0,00 0,00 
a) zwiększenie ( z tytułu)         
b) zmniejszenie (z tytułu)          

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu  0,00 0,00 0,00 0,00 
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu          
a) zwiększenie ( z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 

- udziały przeznaczone do sprzedaży         
- udziały przeznaczone do umorzenia         

b) zmniejszenie (z tytułu)  0,00 0,00 0,00 0,00 
- sprzedaż udziałów         

3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu  0,00 0,00 0,00 0,00 
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu  722 362,18 0,00 722 362,18 722 362,18 

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -722 362,18 68 272,40 -722 362,18 0,00 
a) zwiększenie ( z tytułu) 0,00 68 272,40 0,00 0,00 

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 68 272,40 0,00 0,00 
- z podziału zysku (ustawowo)         
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)         
- inne         

b) zmniejszenie (z tytułu)  722 362,18 0,00 722 362,18 0,00 
- pokrycia straty  722 362,18 0,00 722 362,18 0,00 

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu  0,00 68 272,40 0,00 722 362,18 

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - 
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 
a) zwiększenie ( z tytułu)         

- wycena firmy         
b) zmniejszenie (z tytułu)  0,00 0,00 0,00 0,00 
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- zbycia środków trwałych          
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu  0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu  0,00 0,00 0,00 0,00 
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych  0,00 0,00 0,00 0,00 

a) zwiększenie ( z tytułu)         
b) zmniejszenie (z tytułu)          

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu  0,00 0,00 0,00 0,00 
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu          

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu          
- zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowści         
- korekty błędów         

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 0,00 0,00 
a) zwiększenie ( z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 

- podziału zysku z lat ubiegłych         
b) zmniejszenie (z tytułu)          

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  0,00 0,00 0,00 0,00 
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu  -30 279 154,57 -2 691 033,43 -30 279 154,57 -2 580 381,28 

- zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowści         
- korekty błędów 14 899,91   14 899,91   

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  -30 264 254,66 -2 691 033,43 -30 264 254,66 -2 580 381,28 
a) zwiększenie ( z tytułu) -2 983 637,82 0,00 -2 983 637,82 515 589,77 

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -2 983 637,82 0,00  -2 983 637,82 515 589,77 
b) zmniejszenie (z tytułu)          

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu  -33 247 892,48 -2 691 033,43 -33 247 892,48 -2 064 791,51 
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu  -33 247 892,48 -2 691 033,43 -33 247 892,48 -2 064 791,51 

8. Wynik netto -120 772,30 0,00 -120 772,30 -27 685 656,38 
a) zysk netto          
b) strata netto  -120 772,30 0,00 -120 772,30 -27 685 656,38 
c) odpisy z zysku          
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 23 921,32 25 907 078,97 23 921,32 4 364 500,39 

III. Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty) 23 921,32 25 907 078,97 23 921,32 4 364 500,39 

  
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 

  Wyszczególnienie IV kwartał 2019  IV kwartał 2018  

Narastająco za 
okres od           

01.01.2019r.                              
do                               

31.12.2019r. 

Narastająco za 
okres od           

01.01.2018r.                              
do                               

31.12.2018r. 
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej         
I. Zysk (strata) netto  (24 904,55) (27 651 445,73) (120 772,30) (27 685 656,38) 
II. Korekty razem 31 809,10 1 065 791,03 183 012,15 607 091,09 
1. Amortyzacja 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  0,00 0,00 0,00 0,00 
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 0,00 360,99 0,00 
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00  0,00  0,00  
5. Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00  0,00 0,00  
6. Zmiana stanu zapasów (12 700,47) 0,00 (19 049,15) 0,00 
7. Zmiana stanu należności (2 429,01) 6 986 642,25 (967 034,30) (14 826,00) 

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów 46 662,64 (5 920 851,22) 903 834,70 621 917,09 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 0,00 0,00 (2 300,00) 0,00 
10. Inne korekty  275,94 0,00  267 199,91 0,00  
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/–II) 6 904,55 (26 585 654,70) 62 239,85 (27 078 565,29) 
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej        
I. Wpływy 0,00 3 956 000,00 0,00 3 956 000,00 

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 0,00 3 000 000,00 0,00  3 000 000,00 

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

3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 956 000,00 0,00  956 000,00 
a) w jednostkach powiązanych 0,00 956 000,00 0,00  956 000,00 
b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 
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– zbycie aktywów finansowych        
– dywidendy i udziały w zyskach        
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych        
– odsetki        
– inne wpływy z aktywów finansowych        
4. Inne wpływy inwestycyjne         
II. Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych        

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne        
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 
a) w jednostkach powiązanych        
b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 
– nabycie aktywów finansowych        
– udzielone pożyczki długoterminowe        
4. Inne wydatki inwestycyjne         
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 0,00 3 956 000,00 0,00 3 956 000,00 
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej         
I. Wpływy 11 000,00 906 000,00 0,00 906 000,00 

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 906 000,00   906 000,00 

2. Kredyty i pożyczki 11 000,00 0,00  0,00 0,00  
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych        
4. Inne wpływy finansowe         
II. Wydatki 0,00 3 956 000,00 5 085,05 3 956 000,00 
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 3 956 000,00 0,00  3 956 000,00 
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli        

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

4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00 4 724,06   
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych        
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych        
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego        
8. Odsetki 0,00 0,00 360,99 0,00 
9. Inne wydatki finansowe         
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 11 000,00 (3 050 000,00) (5 085,05) (3 050 000,00) 
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/–B.III+/-C.III)  17 904,55 (25 679 654,70) 57 154,80 (26 172 565,29) 
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0,00 1 905,50 0,00  1 905,50 
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych        
F. Środki pieniężne na początek okresu 0,00 6 981,44 3,21 (27 163 631,78) 
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D), w tym: 17 904,55 (25 672 673,26) 57 158,01 (53 336 197,07) 
– o ograniczonej możliwości dysponowania        

 
 
INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO 
 

Dane finansowe i informacje przedstawione w niniejszym raporcie zostały sporządzone zgodnie  
z zasadami rachunkowości zawartymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  
(Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591) i zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu przedstawiają aktualną sytuację 
majątkową i finansową Spółki. 

Dane finansowe przedstawione w niniejszym raporcie kwartalnym Spółki zawierają dane za okres od 
dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 września 2019 roku oraz dane porównawcze za analogiczny 
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okres roku poprzedniego. Wszelkie dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, zostały 
zaprezentowane w złotych polskich. 

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym. W ciągu roku 
obrotowego nie zmieniono zasad wyceny aktywów i pasywów. Rachunek zysków i strat Spółka 
sporządziła w wariancie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą 
pośrednią. 

 

Środki trwałe 

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. 

Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej, to znaczy poniżej 3 500,00 zł odnoszone 
są jednorazowo w koszty. 

Pozostałe środki trwałe, o wyższej wartości, amortyzowane są liniowo. 

Zapasy 

Zapasy są wyceniane według ceny zakupu netto. 

Koszty poniesione w celu doprowadzenia składników zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu 
ujmowane są metodą „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”. 

Należności 

Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy 
aktualizujące.  

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez 
dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio 
do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, 
której dotyczy odpis aktualizujący. 

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy 
aktualizujące ich wartość. 

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów 
aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do 
pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. 

Środki pieniężne 

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.  

Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w kasie 
oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały 
potraktowane jako działalność lokacyjna. 

 

Rozliczenia międzyokresowe 

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych 
okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości 
prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. 

Kapitał podstawowy 

Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze 
sądowym. Różnice między wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością nominalną udziałów są 
ujmowane w kapitale zapasowym. 

Rezerwy 



Raport Stoppoint S.A. za IV kwartał 2019 r.  
 

   15 

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) 
wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego 
obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy 
można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. 

Kredyty bankowe i pożyczki 

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, 
stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania 
kredytu/pożyczki (koszty transakcyjne). 

Przychody 

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści 
ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić. 

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności 
towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane 
kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).  
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4 Oświadczenie Zarządu Emitenta 
 
Zarząd Stoppoint S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, dane finansowe i dane 
porównywalne zawarte w niniejszym raporcie kwartalnym sporządzone zostały zgodnie z 
obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób rzetelny i prawdziwy obraz 
sytuacji finansowej Stoppoint S.A. 
 
Imię i nazwisko Funkcja 
Paweł Wieliczko Prezes Zarządu 
  
 


