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Wprowadzenie 

Informacje o raporcie 

Niniejszy skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku Grupy Groclin został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757), a także w części skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), w szczególności zgodnie  

z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE. MSSF obejmują standardy  

i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz Komitet  

ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF). Śródroczne skrócone skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym, które podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta i dlatego należy je czytać 

łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku. 

Niektóre wybrane informacje zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą z systemu rachunkowości zarządczej oraz 

systemów statystycznych Grupy Groclin. 

Niniejszy skonsolidowany raport kwartalny prezentuje dane w PLN, a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane 

są w tysiącach PLN. Niektóre liczby wykazane sumarycznie w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu mogą nie stanowić 

dokładnych sum arytmetycznych wartości wchodzących w ich skład z uwagi na prezentację sprawozdania w tysiącach PLN  

i stosowane zaokrąglenia. 

Definicje i objaśnienia skrótów 

O ile z kontekstu nie wynika inaczej, w całym dokumencie obowiązują następujące definicje i skróty: 

Skróty stosowane w odniesieniu do podmiotów gospodarczych, instytucji i organów oraz dokumentów Spółki 

Groclin S.A., Spółka, Emitent, 

Jednostka Dominująca 

Groclin Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Polska  

Grupa Kapitałowa, Grupa, Grupa 

Groclin  

Grupa Kapitałowa Groclin tworzona przez Groclin Spółka Akcyjna wraz ze spółkami 

zależnymi  

CountMe Sp. z o.o., CountMe CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, 

Polska 

eGroclin Sp. z o.o., eGroclin eGroclin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, Polska 

Zarząd, Zarząd Emitenta, Zarząd 

Spółki  

Zarząd Groclin S.A. 

Rada Nadzorcza, Rada Nadzorcza 

Emitenta, Rada Nadzorcza Spółki, RN 

Rada Nadzorcza Groclin S.A. 



Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku  

 

 

 

Grupa Kapitałowa Groclin Strona 5 z 61

 

WZ, Walne Zgromadzenie, Walne 

Zgromadzenie Emitenta, Walne 

Zgromadzenie Spółki 

Walne Zgromadzenie Groclin S.A. 

NWZ, Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie, Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Emitenta, 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Groclin S.A.  

Statut, Statut Emitenta, Statut Spółki Statut Groclin S.A.  

NBP Narodowy Bank Polski 

Sąd Rejestrowy  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 

Giełda, GPW  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna 

KDPW, Depozyt Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 

KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

  

Definicje wybranych pojęć i wskaźników finansowych oraz skróty stosowane dla walut: 

Marża zysku ze sprzedaży Stosunek zysku (straty) ze sprzedaży do przychodów ze sprzedaży 

Rentowność EBIT, rentowność 

operacyjna, marża zysku 

operacyjnego 

Stosunek zysku (straty) z działalności operacyjnej do przychodów ze sprzedaży 

EBITDA Zysk (strata) z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację  

Rentowność EBITDA, marża EBITDA Stosunek zysku (straty) z działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację 

do przychodów ze sprzedaży 

Marża zysku brutto Stosunek zysku (straty) brutto do przychodów ze sprzedaży 

Wskaźnik rentowności sprzedaży, 

marża zysku netto 

Stosunek zysku (straty) netto do przychodów ze sprzedaży 

Wskaźnik rentowności kapitału 

własnego, stopa zwrotu z kapitału 

własnego, ROE 

Stosunek zysku (straty) netto do kapitału własnego 

Wskaźnik rentowności aktywów, 

stopa zwrotu z aktywów, ROA 

Stosunek zysku (straty) netto do sumy aktywów 

EPS (ang. Earnings Per Share) Stosunek zysku netto do średniej ważonej liczby akcji 

BVPS (ang. Book Value Per Share) Stosunek wartości księgowej kapitału własnego do 

liczby akcji 
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Wskaźnik zadłużenia kapitału 

własnego 

Stosunek zobowiązań razem do kapitału własnego 

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych 

kapitałem własnym 

Stosunek kapitału własnego do aktywów trwałych 

Wskaźnik zadłużenia kapitału 

własnego zadłużeniem 

oprocentowanym 

Stosunek zadłużenia oprocentowanego do kapitału własnego 

Wskaźnik długu netto do EBITDA Stosunek zadłużenia oprocentowanego pomniejszonego o środki pieniężne do 

EBITDA 

Wskaźnik pokrycia kosztów odsetek 

przez EBITDA 

Stosunek EBITDA do kosztów odsetek 

Wskaźnik bieżącej płynności (ang. current ratio) Stosunek aktywów obrotowych do zobowiązań 

krótkoterminowych 

Wskaźnik szybkiej płynności (ang. quick ratio) Stosunek aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy do 

zobowiązań bieżących 

Wskaźnik wypłacalności gotówkowej Stosunek sumy aktywów pieniężnych i innych aktywów pieniężnych do 

zobowiązań krótkoterminowych 

 

FY Rok obrotowy 

1Q I kwartał roku obrotowego 

2Q II kwartał roku obrotowego 

3Q III kwartał roku obrotowego 

4Q IV kwartał roku obrotowego 

H1 I półrocze roku obrotowego 

H2 II półrocze roku obrotowego 

YTD Narastająco w roku obrotowym 

Like-for-like, LFL Analogiczny, w odniesieniu do wyników działalności 

p.p. (ang. percentage point) Punkt procentowy - różnica między dwiema wartościami 

jednej wielkości podanymi w procentach 

PLN, zł, złoty  Jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

gr  grosz – 1/100 złotego – jednostki monetarnej Rzeczypospolitej Polskiej 

Euro, EUR  Jednostka monetarna krajów strefy Euro 

MSR  Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 
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MSSF Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 

Pozostałe definicje i skróty:  

Akcje Serii A  382.500 Akcji Groclin S.A. Serii A o wartości nominalnej 1 PLN każda. 

Akcje Serii B 2.442.500 Akcji Groclin S.A. Serii B o wartości nominalnej 1 PLN każda. 

Akcje Serii C 675.000 Akcji Groclin S.A. Serii C o wartości nominalnej 1 PLN każda. 

Akcje Serii D 850.000 Akcji Groclin S.A. Serii D o wartości nominalnej 1 PLN każda 

Akcje Serii E 1.150.000 Akcji Groclin S.A. Serii E o wartości nominalnej 1 PLN każda. 

Akcje serii F 6.077.873 akcji Groclin S.A. Serii F o wartości nominalnej 1 PLN każda 

Akcje serii H 1.000.000 akcji Groclin S.A. Serii H o wartości nominalnej 1 PLN każda 

Akcje serii J 107.097.917 akcji Groclin S.A. Serii J o wartości nominalnej 1 PLN każda 

Stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie, które nie stanowią faktów historycznych, są stwierdzeniami dotyczącymi 

przyszłości. Stwierdzenia te mogą w szczególności dotyczyć strategii Grupy i Spółki Groclin, rozwoju działalności, prognoz 

rynkowych, planowanych nakładów inwestycyjnych oraz przyszłych przychodów. Stwierdzenia takie mogą być 

identyfikowane poprzez użycie stwierdzeń dotyczących przyszłości takich jak np. „uważać”, „sądzić”, „spodziewać się”, 

„może”, „będzie”, „powinno”, „przewiduje się”, „zakłada się”, ich zaprzeczeń, odmian lub zbliżonych terminów. Zawarte  

w niniejszym dokumencie stwierdzenia dotyczące spraw niebędących faktami historycznymi, należy traktować wyłącznie jako 

przewidywania wiążące się z ryzykiem i niepewnością. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są z konieczności oparte na 

pewnych szacunkach i założeniach, które, choć nasze kierownictwo uznaje za racjonalne, są z natury obarczone znanym  

i nieznanym ryzykiem i niepewnością oraz innymi czynnikami mogącymi sprawić, że faktyczne wyniki będą się znacząco różnić 

od wyników historycznych lub przewidywanych. Z tego względu nie można zapewnić, że jakiekolwiek ze zdarzeń 

przewidzianych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości wystąpi lub, jeśli nastąpi, jakie będą następstwa jego wystąpienia 

dla wyniku działalności operacyjnej Grupy i Groclin S.A. lub ich sytuacji finansowej. Przy ocenie informacji zaprezentowanych 

w niniejszym dokumencie nie należy polegać na takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości, które są wyrażone jedynie  

w dacie ich sformułowania. O ile przepisy prawa nie zawierają szczegółowych wymogów w tym względzie, Emitent nie jest 

zobowiązany do aktualizacji lub weryfikacji tychże stwierdzeń dotyczących przyszłości, aby uwzględnić w nich nowe zdarzenia 

lub okoliczności. Ponadto, Emitent nie jest zobowiązany do weryfikacji, ani do potwierdzenia oczekiwań analityków lub 

danych szacunkowych, z wyjątkiem tych wymaganych przepisami prawa. 

 

Stwierdzenia odnoszące się do czynników ryzyka 

W niniejszym dokumencie opisaliśmy czynniki ryzyka, jakie Zarząd Jednostki dominującej uważa za specyficzne dla branży,  

w której działamy, jednakże lista ta może nie być wyczerpująca. Może się, bowiem zdarzyć, że istnieją inne czynniki, które nie 

zostały przez nas zidentyfikowane, a które mogłyby mieć istotny i niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową, 

wyniki działalności operacyjnej lub perspektywy Grupy Groclin i Spółki Groclin S.A. W takiej sytuacji cena akcji Spółki 

notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie może spaść, inwestorzy mogą utracić całość lub część 
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zainwestowanych środków, a możliwość wypłacania przez Grupę dywidendy może zostać ograniczona. Prosimy o staranną 

analizę informacji zawartych w części Czynniki ryzyka niniejszego raportu, która zawiera odniesienie do czynników ryzyka i 

niepewności związanych z działalnością Grupy Groclin. 
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Opis działalności Grupy Groclin 

Informacje ogólne 

Siedziba i Zarząd Grupy Groclin  

ul. Słowiańska 4,  

62-065 Grodzisk Wielkopolski 

telefon: +48 (61) 61 07 799 

fax: +48 (61) 61 07 757 

Numer Statystyczny REGON: 970679408 

Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 923-002-60-02 

BDO: 000048855 

Forma prawna podmiotu dominującego Groclin S.A.  

Groclin Spółka Akcyjna została utworzona w dniu 3 listopada 1997 roku jako następca prawny Spółki Inter Groclin Auto  

Sp. z o.o. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze. Spółka prowadzi działalność na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Sąd Rejestrowy Emitenta: Sąd Rejonowy 

Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000136069. 

Siedziba Spółki mieści się w Grodzisku Wielkopolskim.  

W dniu 31 marca 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Groclin S.A. podjęło uchwałę w sprawie zmiany nazwy Spółki  
z Groclin S.A. na LESS S.A. Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego zmiana nazwy nie została zarejestrowana 
w KRS. 

Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej Groclin  

Podstawowym przedmiotem działalności Groclin S.A. jest świadczenie usług dla spółek zależnych w zakresie prowadzenia 
ksiąg rachunkowych oraz pokrewnych związanych ze sprawozdawczością finansową, a także w zakresie doradztwa  
w prowadzeniu działalności gospodarczej i zarządzaniu. Działalność operacyjna i rozwojowa odbywa się w spółkach zależnych 
CountMe Sp. z o.o. oraz eGroclin Sp. z o.o.  

CountMe Sp. z o.o. jest podmiotem operującym w segmencie e-commerce a głównym obszarem jej działalności jest 
zarządzanie portalem, aplikacją oraz marką LESS. Portal LESS_ (aplikacja mobilna i serwis webowy www.less.app) jest 
narzędziem do zakupu i sprzedaży przedmiotów używanych (m.in. odzieży używanej, elektroniki, sprzętu sportowego, książek 
czy zabawek). 

eGroclin Sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą rowerów oraz akcesoriów do rowerów elektrycznych w postaci stacji ładujących. 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Grupa Groclin zatrudniała 54 osoby. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży 

Grupy w trzech miesiącach 2022 roku wyniosły 1,4 mln PLN. 
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Miejsca prowadzenia działalności 

Według stanu na dzień 31 marca 2022 roku działalność operacyjna Grupy realizowana była w następujących jednostkach 

organizacyjnych:  

 ul. Słowiańska 4, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, 

 ul. Wyścigowa 56E, 53-012 Wrocław, 

 ul. Heweliusza 16, 60-281 Poznań. 

Struktura grupy kapitałowej 

Grupa Kapitałowa Groclin składa się z Jednostki Dominującej Groclin S.A. i jej spółek zależnych.  

Akcje Groclin S.A. od 24 listopada 1998 roku notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku 

podstawowym.  

Struktura Grupy Groclin wg stanu na dzień 31 marca 2022 roku przedstawia się następująco: 

                                                  

Groclin S.A.

eGroclin sp. z o.o. 

(100%)
CountMe  sp. z o.o. 

(100%)

           

Szczegółowe informacje na temat organizacji Grupy Kapitałowej Groclin ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji 

zawarte są w nocie 2 w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w dalszej części niniejszego 

raportu. 

Zmiany w strukturze kapitałowej Grupy Groclin 

W I kwartale 2022 roku nie miały miejsca zamiany w strukturze kapitałowej Grupy Groclin. 
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Struktura akcjonariatu 

Według stanu na dzień 27 maja 2022 roku akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A. są:  

Lp. Akcjonariusz Uwagi Ilość akcji

Udział w 
kapitale 

zakładowym
[%] Ilość głosów

Udział w ogólnej 
liczbie głosów

[%] Ilość akcji

Udział w 
kapitale 

zakładowym
[%] Ilość głosów

Udział w ogólnej 
liczbie głosów

[%]

1 Dawid Urban 36 375 997 30,40% 36 375 997 30,40% 36 375 997 30,40% 36 375 997 30,40%

2 Mateusz Mikołaj Oleksiuk 11 357 640 9,49% 11 357 640 9,49% 11 357 640 9,49% 11 357 640 9,49%

3 Gerstner Managementholding GmbH spółka kontrolowana przez André Gerstnera 11 006 145 9,20% 11 006 145 9,20% 11 006 145 9,20% 11 006 145 9,20%

4 Kabelconcept Hornig GmbH spółka kontrolowana przez André Gerstnera 1 230 000 1,03% 1 230 000 1,03% 1 230 000 1,03% 1 230 000 1,03%

5 5IN9 Global sp. z o.o. 8 234 289 6,88% 8 234 289 6,88% 8 234 289 6,88% 8 234 289 6,88%

6 Adam Kenkel 8 171 191 6,83% 8 171 191 6,83% 8 171 191 6,83% 8 171 191 6,83%

7 Silesia House Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 6 783 035 5,67% 6 783 035 5,67% 6 783 035 5,67% 6 783 035 5,67%

8 Jan Kozioł 6 278 251 5,25% 6 278 251 5,25% 6 278 251 5,25% 6 278 251 5,25%
9 Pozostali 30 239 242 25,27% 30 239 242 25,27% 30 239 242 25,27% 30 239 242 25,27%

Razem 119 675 790 100,00% 119 675 790 100,00% 119 675 790 100,00% 119 675 790 100,00%

10 Akcje własne - - - - - - - -

Razem 119 675 790 100,00% 119 675 790 100,00% 119 675 790 100,00% 119 675 790 100,00%

według stanu na 27.05.2022 według stanu na 29.04.2022

 

Dane w powyższej tabeli wykazano według stanu na datę publikacji niniejszego raportu, a także na datę publikacji raportu rocznego za 2021 rok. Dane wykazane w tabeli według stanu na 

dzień 27 maja 2022 roku obowiązywały także na dzień 31 marca 2022 roku.  

W okresie od dnia publikacji raportu rocznego za 2021 rok w dniu 29 kwietnia 2022 roku do daty publikacji niniejszego sprawozdania finansowego nie nastąpiły zmiany w strukturze 

znaczących pakietów akcji. 
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Podsumowanie skonsolidowanych wyników finansowych 

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 

tys. PLN
1Q 

2022
1Q

2021

Zmiana %
1Q'2022/
1Q'2021

Przychody ze sprzedaży 1 369 8 17 676,4
w tym:
Sprzedaż produktów i usług 13 8 67,6
Sprzedaż towarów i materiałów 1 356 - 100,0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (262) 8 (3 500,6)
% przychodów ze sprzedaży (19,1) 100,0 (119,1)  p.p.

Koszty sprzedaży (896) (1 396) 35,8
Koszty ogólnego zarządu (1 577) (125) (1 166,3)
Pozostałe przychody operacyjne 30 0 10 660,4
Pozostałe koszty operacyjne (5) (6) 11,2
EBIT (2 710) (1 518) (78,5)
% przychodów ze sprzedaży (198,0) (19 722,4) 19 524,4  p.p.

EBITDA (2 372) (1 302) 82,1
% przychodów ze sprzedaży (173,3) (16 916,7) 16 743,3  p.p.

Przychody finansowe - - -
Koszty finansowe (82) (10) (721,1)
Zysk (strata) brutto (2 792) (1 528) (82,7)

Podatek dochodowy 144 - 100,0

(2 648) (1 528) (73,3)
% przychodów ze sprzedaży (193,5) (19 852,3) 19 658,8  p.p.
Zysk (strata) netto 

 

 

Komentarz Zarządu do wyników I kwartału 2022 roku  

(zwięzły opis istotnych dokonań i niepowodzeń Grupy Kapitałowej Groclin) 

W trakcie I kwartału 2022 roku Spółka opracowała i rozpoczęła wdrożenie nowej strategii rozwoju. Zgodnie z ogłoszonymi 

publicznie informacjami, Grupa przygotowała plan uwzględniający nowe projekty w Grupie - LESS.BOX oraz LESS.STORE. 

Zarząd wraz z zespołem przygotował również szczegółową analizę konkurencji w Polsce i na świecie potwierdzając wysoki 

potencjał wzrostu rynku odzieży używanej. 

Rozpoczęte zostały  prace nad stworzeniem oraz rozwojem dwóch nowych marek: LESS.BOX (stworzenie materiałów 

brandingowych, rozpoczęcie kreacji strategii komunikacji, przygotowanie makiet UX / UI oraz pierwszych wersji landing page 

less-box.pl, przygotowanie infrastruktury pod less-box.pl, prace deweloperskie / IT nad landingiem oraz formularzem less-

box.pl, analiza kwestii prawno-formalnych związanych z wdrożeniem projektu) oraz LESS.STORE (stworzenie materiałów 

brandingowych, stworzenie strategii komunikacji, wstępna selekcja źródeł produktów do sprzedaży poprzez LESS.STORE 

online i offline, wstępna analiza i przygotowanie infrastruktury IT oraz makiet UX/UI pod sklep online, poszukiwanie 

jakościowych lokalizacji pod sklepy offline we Wrocławiu oraz mniejszych miejscowościach, opracowanie formatu oraz 

wyglądu sklepu). 
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Spółka intensywnie pracowała nad stworzeniem odpowiedniej struktury organizacyjnej - rozpoczętych zostało wiele 

procesów rekrutacyjnych oraz zatrudniono pracowników odpowiedzialnych za poszczególne projekty. 

Spółka zakłada wzrost organiczny, równolegle poszukując targetów do akwizycji - podmiotów działających w branży ekonomii 

cyrkularnej. W dniu 23 lutego 2022 r. podpisany został List Intencyjny dotyczący potencjalnej akwizycji podmiotu 

prowadzącego działalność w zakresie pozyskiwania oraz sprzedaży odzieży używanej i rozpoczęte zostało badanie due 

diligence wskazanej spółki. W dniu 20 kwietnia 2022 r. Emitent poinformował o podjęciu decyzji o zatrzymaniu procesu. 

W związku ze wczesnym etapem prac i rozwoju w ramach projektów LESS.BOX oraz LESS.STORE Grupa nie generowała z ich 

tytułu przychodów. 

W trakcie I kwartału 2022 roku Grupa realizowała i kontynuowała również działania związane z planami dotyczącymi 

wprowadzenia do sprzedaży nowego modelu roweru elektrycznego w 2022 roku. 

Spółka eGroclin Sp. z o.o. przeprowadziła również rebranding i zdecydowała się na kontynuację działalności pod marką 

LESS.BIKE. Równolegle, eGroclin przygotowała kompletne materiały marketingowo – brandingowe niezbędne do 

wprowadzenia nowej komunikacji marketingowej oraz marki Less.Bike na polski rynek. Złożyła także odpowiednie dokumenty 

związane ze zmianą nazwy spółki na Less Bike sp. z o.o. 

Kontynuowana była działalność wyspy handlowej zlokalizowanej w Poznaniu (Galeria Posnania), równolegle prowadzone były 

prace nad otwarciem nowej wyspy handlowej zlokalizowanej w Warszawie (Galeria Mokotów) - która rozpoczęła działalność 

na początku kwietnia 2022 r.  

Spółka eGroclin kontynuowała plan dotyczący sprzedaży rowerów elektrycznych pod marką Groclin, który udało się 

zrealizować w całości co pozwoliło osiągnąć pożądane przychody ze sprzedaży w 1 kwartale 2022r. eGroclin w 1 kwartale 

2022 r. prowadziła szereg działań związanych z zatwierdzeniem prototypów oraz wersji produkcyjnych modelu na nowy 

sezon - we współpracy z polskim podwykonawcą z siedzibą w centralnej części kraju, który jest odpowiedzialny za 

skompletowanie komponentów, organizację montażu oraz dostarczenie gotowych rowerów do swojego magazynu, z którego 

korzysta Less.Bike. Decyzją Zarządu osprzęt kupowany jest w różnych krajach azjatyckich (m.in. Chinach), montaż rowerów 

odbywa się w Indonezji, a gotowe partie rowerów są transportowane do Polski.  Dodatkowo, spółka eGroclin prowadziła 

prace nad otwarciem nowego sklepu online - co z perspektywy biznesu jest kluczowe, ponieważ Zarząd zakłada, że głównym 

kanałem sprzedaży będzie sprzedaż online przez stronę internetową www.lessbike.pl. 

W dniu 31 marca 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym m.in została zatwierdzona strategia 

rozwoju na lata 2022-2023 oraz zmiana nazwy Spółki na LESS S.A. - zmiana jest procedowana przez odpowiednie organy. 

Pozdrawiam serdecznie, 

Mateusz Oleksiuk 
Prezes Zarządu Groclin S.A. 
 

Przychody ze sprzedaży wyniosły w I kwartale 2022 roku 1.369 tys. PLN i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku 
poprzedniego o 1.361 tys. PLN.  Spółka CountMe w I kwartałach 2022-2021 nie przynosiła znacznych przychodów. Jest to 
działanie zaplanowane w strategii rozwojowej spółki i spowodowane specyfiką branży, w której działa. Obecnie CountMe Sp. 
inwestuje środki przede wszystkim w budowę wizerunku marki LESS_ oraz w pozyskiwanie jak największej bazy danych 
użytkowników. W I kwartale 2022 roku 98,9% przychodów Grupy stanowiły przychody spółki eGroclin Sp. z o.o. 

Strata z działalności operacyjnej wyniosła w I kwartale 2022 roku (2.710) tys. PLN i stanowiła (198,0)% przychodów ze 

sprzedaży (I kwartał 2021 roku: strata (1.518) tys. PLN).  



Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku  
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Groclin i Spółki Groclin S.A. 

 

 

 

Grupa Kapitałowa Groclin Strona 15 z 61

 

Strata przed opodatkowaniem wyniosła (2.792) tys. PLN (I kwartał 2021 roku: strata (1.528) tys. PLN), strata netto wyniosła 

(2.648) tys. PLN (I kwartał 2021 roku: (1.528) tys. PLN. 

Analiza rentowności 

tys. PLN
1Q 

2022
1Q

2021

Zmiana %
1Q'2022/
1Q'2021

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (262) 8 (3 500,6)
% przychodów ze sprzedaży (19,1) 100,0 (119,1)  p.p.

EBIT (2 710) (1 518) (78,5)
Marża zysku operacyjnego - EBIT % (198,0) (19 722,4) 19 524,4  p.p.

EBITDA (2 372) (1 302) (82,1)
Marża EBITDA % (173,3) (16 916,7) 16 743,3  p.p.

(2 648) (1 528) (73,3)
Rentowność zysku netto % (193,5) (19 852,3) 19 658,8  p.p.

Rentowność kapitałów / ROE (%) (37,5) (68,7) 31,2  p.p.
Rentowność aktywów / ROA (%) (16,9) (33,2) 16,3  p.p.

Zysk (strata) netto 

 

EBITDA za I kwartał 2022 roku osiągnęła wartość (2.372) tys. PLN, czyli (173,3)% przychodów ze sprzedaży (I kwartał 2021 

roku: (1.302) tys. PLN). W I kwartale 2022 roku stopa zwrotu z kapitału własnego wyniosła (37,5)% (I kwartał 2021 roku: 

(68,7)%) a rentowność aktywów (16,9)% (I kwartał 2021 roku: (33,2)%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku  
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Groclin i Spółki Groclin S.A. 

 

 

 

Grupa Kapitałowa Groclin Strona 16 z 61

 

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 

tys. PLN 31/03/2022 31/12/2021 31/03/2021

Zmiana
31/03/2022

-31/12/2021

Zmiana
31/03/2022

-31/03/2021

Aktywa trwałe, w tym: 6 430 6 216 3 528 213 2 902
Rzeczowe aktywa trwałe 843 932 370 (89) 473
Aktywa niematerialne 3 884 3 779 3 114 105 770
Wartość firmy 1 358 1 358 - - 1 358
Pozostałe aktywa trwałe 346 148 44 198 302
Aktywa obrotowe, w tym: 9 217 9 859 1 077 (642) 8 140
Zapasy 4 534 1 165 4 3 369 4 530
Należności z tyt. dostaw i usług 1 311 142 0 1 169 1 311
Pozostałe aktywa krótkoterminowe 2 091 1 141 208 950 1 883
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 281 7 411 865 (6 130) 416

- 46 - (46) -

RAZEM AKTYWA 15 647 16 121 4 605 (474) 11 042

Kapitał własny 7 056 9 567 2 224 (2 511) 4 832
Zobowiązania długoterminowe, w tym: 449 562 148 (113) 301
Oprocentowane kredyty i pożyczki 53 52 - 1 53

346 491 148 (145) 198
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 50 19 - 31 50
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 8 142 5 297 2 233 2 845 5 909
Oprocentowane kredyty i pożyczki - 1 - (1) -

301 331 187 (30) 114
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 969 1 237 126 (267) 844
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 6 872 3 728 1 920 3 143 4 952

- 696 - (696) -

RAZEM PASYWA 15 647 16 121 4 605 (474) 11 042

Aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz dot. działalności 
zaniechanej

Zobowiązania związane z aktywami dot. działalności 
zaniechanej

Zobowiązania leasingowe 

Zobowiązania leasingowe 

 

Suma bilansowa Grupy wyniosła 15.647 tys. PLN na dzień 31 marca 2022 roku (31 grudnia 2021 roku: 16.121 tys. PLN). 

Na koniec marca 2022 roku aktywa trwałe wyniosły 6.430 tys. PLN i stanowiły 41,1% sumy aktywów ogółem, co oznacza, że 

udział ten wzrósł o 2,5 p.p. w porównaniu do końca 2021 roku. Główną pozycję aktywów trwałych stanowią aktywa 

niematerialne (60,4%), w tym prace rozwojowe ponoszone na aplikacje LESS.APP, LESS.BOX i LESS. STORE w wysokości 3.744 

tys. PLN, na których Grupa buduje swój portfel produktów. Wartość firmy w kwocie 1.358 tys. PLN powstała w wyniku 

transakcji objęcia kontroli nad eGroclin (jednostka przejmowana) w 2021 roku, która została rozpoznana zgodnie z MSSF 3 

jako przejęcie. 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego wzrosły z 104 tys. PLN na koniec grudnia 2021 roku do 287 tys. PLN na koniec marca 

2022 roku. Zmiany w podatku odroczonym wynikają z różnic przejściowych będących podstawą rozpoznania podatku 

odroczonego.  

Aktywa obrotowe osiągnęły na koniec marca 2022 roku wartość 9.217 tys. PLN w stosunku do 9.859 tys. PLN na koniec 2021 

roku. W ramach aktywów obrotowych zapasy wzrosły o kwotę 3.369 tys. PLN, należności z tytułu dostaw i usług wzrosły  

o 1.169 tys. PLN, pozostałe aktywa krótkoterminowe wzrosły o 950 tys. PLN, natomiast środki pieniężne spadły o 6.130 tys. 

PLN. Aktywa obrotowe stanowiły na koniec marca 2022 roku 58,9% sumy aktywów (61,2% na koniec 2021 roku). 

Odpis aktualizujący wartość należności na koniec marca 2022 roku wyniósł 100 tys. PLN i nie uległ zmianie w stosunku do 

końca 2021 roku. 
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Kapitał własny na koniec marca 2022 roku wyniósł 7.056 tys. PLN, w porównaniu do 9.567 tys. PLN na koniec 2021 roku. 

Kapitał własny stanowił na koniec marca 2022 roku 45,1% sumy bilansowej, natomiast na koniec 2021 roku 59,3% sumy 

bilansowej. Spadek wartości kapitału własnego wynika z osiągniętej straty w I kwartale 2022 roku. 

Według stanu na koniec marca 2022 roku zobowiązania długoterminowe wyniosły 449 tys. PLN (2,9% sumy bilansowej),  

w porównaniu do 562 tys. PLN na koniec 2021 roku (3,5% sumy bilansowej). Spadek zobowiązań długoterminowych wynika 

głównie ze spadku wartości leasingów o kwotę 145 tys. PLN. Wartość długoterminowych świadczeń na rzecz pracowników nie 

uległa zmianie w stosunku do końca 2021 roku. 

Według stanu na koniec marca 2022 roku zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 8.142 tys. PLN (52,0% sumy bilansowej),  

w porównaniu do 5.297 tys. PLN na koniec 2021 roku (32,9% sumy bilansowej). Wzrost zobowiązań krótkoterminowych 

wynika przede wszystkim ze wzrostu pozostałych zobowiązań krótkoterminowych o kwotę 3.143 tys. PLN. Pozostałe 

zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31 marca 2022 roku zawierają zapłatę w kwocie 5.000 tys. PLN za akcje serii K 

Groclin S.A., które do dnia 31 marca 2022 roku nie zostały zarejestrowane w KRS.  

W I kwartale 2022 roku Grupa zmniejszyła rezerwę na niewykorzystane urlopy w kwocie (4) tys. PLN oraz wykorzystała 

rezerwę na odprawy pracownicze w kwocie (9) tys. PLN. 

Grupa na dzień 31 grudnia 2021 roku rozpoznała aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz zobowiązania dotyczące 

działalności zaniechanej w związku z podjęciem przez Emitenta decyzji o rozpoczęciu procesu zbycia aktywów produkcyjnych 

Emitenta, zlokalizowanych głównie na terytorium Ukrainy, jak i w Polsce. Na dzień 31 grudnia 2021 roku aktywa 

przeznaczone do sprzedaży oraz dot. działalności zaniechanej wynosiły 46 tys. PLN a zobowiązania dot. działalności 

zaniechanej 696 tys. PLN.  

Analiza zadłużenia 

 

1Q 
2022 2021

1Q 
2021

Zmiana % 
1Q2022/

'2021

Zmiana %
1Q'2022/
1Q'2021

121,8 68,5 107,1 53,3  p.p 14,7  p.p.

109,7 153,9 63,0 (44,2)  p.p. 46,7  p.p.

9,9 9,1 15,1 0,8  p.p. (5,2)  p.p.

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (%)

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym (%)

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego zadłużeniem oprocentowanym 
(%)  

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego wyniósł 121,8% na dzień 31 marca 2022 roku i był wyższy o 53,3 p.p. od poziomu  

z końca grudnia 2021 roku. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego zadłużeniem oprocentowanym wyniósł na koniec marca 

2022 roku 9,9% i był wyższy o 0,8 p.p. od poziomu z końca grudnia 2021 roku. Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych 

kapitałem własnym wyniósł 109,7% na koniec marca 2022 roku i był niższy o 44,2 p.p. od poziomu z końca grudnia 2021 roku. 

Wzrost wskaźników zadłużenia oraz niższy wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym na koniec marca 

bieżącego roku w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2021 roku był wynikiem przede wszystkim spadku kapitału 

własnego. 
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Analiza płynności 

1Q 
2022 2021

1Q 
2021

Zmiana 
1Q'2022/

2021

Zmiana 
1Q'2022/
1Q'2021

Wskaźnik bieżącej płynności (current ratio) 1,1x 1,9x 0,5x (0,8) 0,6 -  
Wskaźnik szybkiej płynności (quick ratio) 0,6x 1,6x 0,5x (1,0) 0,1 -  
Wskaźnik wypłacalności gotówkowej 0,2x 1,4x 0,4x (1,2) (0,2) 

 

Wskaźnik bieżącej płynności wyniósł na koniec marca 2022 roku 1,1 i był niższy od poziomu z końca grudnia 2021 roku o 0,8.   

Wskaźnik szybkiej płynności osiągnął poziom 0,6 na koniec bieżącego okresu i był niższy o 1,0 od poziomu z końca grudnia 

2021 roku. Wskaźnik wypłacalności gotówkowej wyniósł 0,2x i spadł o 1,2 w porównaniu do końca grudnia 2021 roku. Niższy 

poziom wskaźników płynności na koniec marca 2022 roku w porównaniu do poziomu z końca grudnia 2021 roku jest 

wynikiem przede wszystkim spadku środków pieniężnych. 

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

tys. PLN
1Q 

2022
1Q

2021

Zmiana
31/03/2022

-31/03/2021

Przepływy z działalności operacyjnej (10 598) 190 (10 789)
w tym:
Zysk (strata) brutto (2 792) (1 528) (1 264)
Amortyzacja 338 216 122
Zmiana kapitału obrotowego (8 272) 1 399 (9 670)
Inne korekty 128 104 24

Przepływy z działalności inwestycyjnej (450) (325) (126)

Przepływy z działalności finansowej 4 919 950 3 968

Razem przepływy pieniężne (6 130) 816 (6 946)

 

W I kwartale 2022 roku przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej osiągnęły wartość (10.598) tys. PLN  

(w I kwartale 2021 roku: 190 tys. PLN). Ujemne przepływy pieniężne w I kwartale 2022 roku były skutkiem przede wszystkim 

wzrostu zapasów o kwotę 3.369 tys. PLN oraz osiągnięcia straty brutto w wysokości (2.792) tys. PLN. 

Przepływy z działalności inwestycyjnej w I kwartale 2022 roku wyniosły (450) tys. PLN (w I kwartale 2021 roku: (325) tys. PLN) 

i wynikały głównie z poniesionych nakładów na prace rozwojowe dotyczące aplikacji LESS.APP, LESS.BOX i LESS. STORE. 

Przepływy z działalności finansowej w I kwartale 2022 roku osiągnęły poziom 4.919 tys. PLN (w I kwartale 2021 roku: 950 tys. 

PLN) i były głównie rezultatem pozyskania środków pieniężnych z emisji akcji serii K w wysokości 5.000 tys. PLN. 
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Podsumowanie jednostkowych wyników finansowych 

Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów 

tys. PLN
1Q 

2022
1Q 

2021

Zmiana %
1Q'2022/
1Q'2021

Przychody ze sprzedaży 19 - 100,0100,0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 18 - 100,0
% przychodów ze sprzedaży 92,1 - 92,1  p.p.

Koszty sprzedaży - - -

Koszty ogólnego zarządu (675) (1 028) 34,3

Pozostałe przychody operacyjne 5 18 (70,7)

Pozostałe koszty operacyjne (2) - (100,0)

EBIT (654) (1 010) (36)
% przychodów ze sprzedaży (3 440,0) - (3 440,0)  p.p.

EBITDA (649) (900) (27,8)
% przychodów ze sprzedaży (3 414,0) - (3 414,0)  p.p.

Przychody finansowe 26 - 100,0

Koszty finansowe (8) (349) 97,6

Zysk (strata) brutto (637) (1 359) 53,2

Podatek dochodowy (30) - (100,0)

(667) (1 359) 50,9
% przychodów ze sprzedaży (3 504,4) - (3 504,4)  p.p.

- 579 (100,0)
(667) (780) 14,5

% przychodów ze sprzedaży (3 504,4) - (3 504,4)  p.p.

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto za rok obrotowy

 

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej wyniosły w I kwartale 2022 roku 19 tys. PLN. Przedmiotem działalności 

Groclin S.A. jest świadczenie usług dla spółek zależnych w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz pokrewnych 

związanych ze sprawozdawczością finansową, a także w zakresie doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej  

i zarządzaniu. 

Strata przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej wyniosła (637) tys. PLN (I kwartał 2021 roku: (1.359) tys. PLN), 

strata netto za rok obrotowy wyniosła (667) tys. PLN (I kwartał 2021 roku: (780) tys. PLN).  

Działalność zaniechana w I kwartale 2021 roku obejmuje segment poszyciowy w Groclin S.A. Zarząd Groclin S.A., mając na 

uwadze sytuację na rynku dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego oraz negatywne perspektywy związane z wolumenami 

zamówień, związane również z okresowym zatrzymaniem produkcji przez głównych odbiorców produktów oferowanych 

przez Emitenta, po dokonaniu analiz potencjalnych kierunków kontynuacji działalności Emitenta, w tym pod kątem 

optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów, uwzględniając szacowane ryzyka w branży motoryzacyjnej oraz 

segmencie produkcji poszyć i elementów dla przemysłu motoryzacyjnego podjął decyzję o rozpoczęciu procesu zbycia 

aktywów produkcyjnych Emitenta, zlokalizowanych głównie na terytorium Ukrainy, jak i w Polsce. 
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Analiza rentowności 

tys. PLN
1Q 

2022
1Q 

2021

Zmiana %
1Q'2022/
1Q'2021

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 18 - 100,0
% przychodów ze sprzedaży 92,1 - 92,1  p.p.

EBIT (654) (1 010) 35,2
Marża zysku operacyjnego - EBIT % (3 440,0) - (3 440,0)  p.p.

EBITDA (649) (900) 27,8
Marża EBITDA % (3 414,0) - (3 414,0)  p.p.

(667) (1 359) 50,9
Rentowność zysku netto % (3 504,4) - (3 504,4)  p.p.

(667) (780) 14,5
Rentowność zysku netto % (3 504,4) - (3 504,4)  p.p.

Rentowność kapitałów / ROE (%) (0,6) (593,5) 592,9  p.p.
Rentowność aktywów / ROA (%) (0,6) (11,3) 10,7  p.p.

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

Zysk (strata) netto roku obrotowego

 

EBITDA za I kwartał 2022 roku osiągnęła wartość (649) tys. PLN (I kwartał 2021 roku: (900) tys. PLN). W I kwartale 2022 roku 

stopa zwrotu z kapitału własnego wyniosła (0,6)% (I kwartał 2021 roku: (593,5)%) a rentowność aktywów (0,6)% (I kwartał 

2021 roku: (11,3)%). 
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Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej 

tys. PLN 31/03/2022 31/12/2021 31/03/2021

Zmiana
31/03/2022

-31/12/2021

Zmiana
31/03/2022

-31/03/2021

Aktywa trwałe, w tym: 111 257 108 456 623 2 801 110 634
Rzeczowe aktywa trwałe - - 92 - (92)
Aktywa niematerialne 31 36 230 (5) (199)
Udziały w jednostkach zależnych 107 098 107 098 - - 107 098
Pozostałe aktywa trwałe 4 128 1 322 301 2 806 3 827
Aktywa obrotowe, w tym: 1 859 283 2 031 1 576 (172)
Zapasy - - - - -
Należności z tytułu dostaw i usług 432 6 - 426 432
Pozostałe aktywa krótkoterminowe 1 334 223 - 1 111 1 334
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 93 54 2 031 40 (1 937)

- 46 4 268 (46) (4 268)

RAZEM AKTYWA 113 116 108 784 6 921 4 332 106 195

Kapitał własny 106 189 106 855 131 (667) 106 057
Zobowiązania długoterminowe, w tym: 712 31 228 681 484
Oprocentowane kredyty i pożyczki 654 - - 654 654

8 12 57 (3) (49)
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 50 19 171 31 (121)
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 6 215 1 203 700 5 013 5 516
Oprocentowane kredyty i pożyczki - 1 11 (1) (11)

17 21 66 (3) (48)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 512 9 - 503 512
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 5 686 1 172 623 4 514 5 063

- 696 5 862 (696) (5 862)

RAZEM PASYWA 113 116 108 784 6 921 4 332 106 195

Aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz związane z 
działalnością zaniechaną

Zobowiązania związane z aktywami dot. działalności 
zaniechanej

Zobowiązania leasingowe

Zobowiązania leasingowe

 

Suma bilansowa Spółki wyniosła 113.116 tys. PLN na dzień 31 marca 2022 roku (31 grudnia 2021 roku: 108.784 tys. PLN). 

Na koniec marca 2022 roku aktywa trwałe wyniosły 111.257 tys. PLN i stanowiły 98,4% sumy aktywów ogółem, co oznacza, że 

udział ten spadł o 1,3 p.p. w porównaniu do końca 2021 roku.  

Pozostałe aktywa trwałe w kwocie 4.014 tys. PLN stanowią pożyczki udzielone spółce zależnej eGroclin. 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego wzrosły z 104 tys. PLN na koniec grudnia 2021 roku do 114 tys. PLN na koniec marca 

2022 roku. Zmiany w podatku odroczonym wynikają z różnic przejściowych będących podstawą rozpoznania podatku 

odroczonego. 

Aktywa obrotowe osiągnęły na koniec marca 2022 roku wartość 1.859 tys. PLN w stosunku do 283 tys. PLN na koniec 2021 

roku. Pozostałe aktywa krótkoterminowe w kwocie 1.230 tys. PLN stanowią pożyczki udzielone spółce zależnej eGroclin. 

Odpis aktualizujący wartość należności na koniec marca 2022 roku wyniósł 100 tys. PLN i nie uległ zmianie w stosunku do 

końca 2021 roku. 

Kapitał własny na koniec marca 2022 roku wyniósł 106.189 tys. PLN, w porównaniu do 106.855 tys. PLN na koniec 2021 roku. 

Kapitał własny stanowił na koniec marca 2022 roku 93,9% sumy bilansowej, natomiast na koniec 2021 roku 98,2% sumy 

bilansowej. Spadek kapitału własnego jest wynikiem osiągnięcia straty w I kwartale 2022 roku. 

Według stanu na koniec marca 2022 roku zobowiązania długoterminowe wyniosły 712 tys. PLN (0,6% sumy bilansowej),  

w porównaniu do 31 tys. PLN na koniec 2021 roku. Wzrost zobowiązań długoterminowych wynika przede wszystkim  
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z otrzymanej pożyczki od spółki zależnej CountMe Sp. z o.o. w kwocie 654 tys. PLN. Wartość długoterminowych świadczeń na 

rzecz pracowników nie uległa zmianie w stosunku do końca 2021 roku. 

Według stanu na koniec marca 2022 roku zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 6.215 tys. PLN (5,5% sumy bilansowej),  

w porównaniu do 1.203 tys. PLN na koniec 2021 roku (1,1% sumy bilansowej). Wzrost zobowiązań krótkoterminowych 

wynika przede wszystkim ze wzrostu pozostałych zobowiązań krótkoterminowych o kwotę 4.514 tys. PLN. Pozostałe 

zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31 marca 2022 roku zawierają zapłatę w kwocie 5.000 tys. PLN za akcje serii K 

Groclin S.A., które do dnia 31 marca 2022 roku nie zostały zarejestrowane w KRS.  

Krótkoterminowe świadczenia na rzecz pracowników spadły z 438 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2021 roku do 410 tys. PLN na 

dzień 31 marca 2022 roku. W I kwartale 2022 roku Spółka zmniejszyła rezerwę na niewykorzystane urlopy w kwocie 19 tys. 

PLN oraz wykorzystała rezerwę na odprawy pracownicze w kwocie 9 tys. PLN. 

Spółka na dzień 31 grudnia 2021 oraz na dzień 31 marca 2021 roku rozpoznała aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz 

zobowiązania dotyczące działalności zaniechanej w związku z podjęciem decyzji o rozpoczęciu procesu zbycia aktywów 

produkcyjnych Emitenta.  

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

tys. PLN
1Q 

2022
1Q 

2021

Zmiana
31/03/2022

-31/03/2021

Przepływy z działalności operacyjnej (1 604) (509) (1 095)

w tym:

Zysk/(strata) brutto (637) 576 (1 212)

Amortyzacja 5 110 (105)

Zmiana kapitału obrotowego (920) (694) (226)

Inne korekty (53) (502) 449

Przepływy z działalności inwestycyjnej (3 998) 3 152 (7 150)

Przepływy z działalności finansowej 5 642 (1 395) 7 036

Razem przepływy pieniężne 39 1 248 (1 209)

W I kwartale 2022 roku przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej osiągnęły wartość (1.604) tys. PLN  

(w I kwartale 2021 roku: (509) tys. PLN), głównie w wyniku osiągnięcia straty brutto w wysokości (637) tys. PLN oraz spadku 

zobowiązań w wysokości 619 tys. PLN. 

Przepływy z działalności inwestycyjnej za I kwartał 2022 roku wyniosły (3.998) tys. PLN (w I kwartale 2021 roku: 3.152 tys. 

PLN) i wynikały przede wszystkim z udzielonej pożyczki jednostce zależnej w kwocie 4.000 tys. PLN. 

Przepływy z działalności finansowej w I kwartale 2022 roku osiągnęły poziom 5.642 tys. PLN (w I kwartale 2021 roku: (1.395) 

tys. PLN) i były głównie rezultatem pozyskania środków pieniężnych z emisji akcji serii K w wysokości 5.000 tys. PLN. 
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Istotne informacje i czynniki mające wpływ na osiągane wyniki finansowe oraz 

ocenę sytuacji finansowej 

Kluczowe czynniki wpływające na wyniki działalności 

Na działalność operacyjną Grupy Groclin wywierały wpływ następujące czynniki:  

 czynniki makroekonomiczne i inne czynniki gospodarcze; 

 kondycja w branży e-commerce; 

 dominująca pozycja globalnej konkurencji w Polsce; 

 wysoki poziom ogólnej konkurencyjności w segmencie e-commerce; 

 brak możliwości szybkiej monetyzacji; 

 relatywnie wysoki udział kosztów pracy w procesie rozwoju portalu LESS; 

 presja płacowa w branży IT; 

 duża trudność w pozyskaniu specjalistów IT oraz wydłużony czas ich pozyskania; 

 ograniczenia związane z koronawirusem COVID-19, w tym konieczność wprowadzenia częściowo pracy zdalnej; 

 wahania kursowe na rynku walutowym. 

Zdarzenia i czynniki o charakterze nietypowym 

W I kwartale 2022 roku nie zostały zidentyfikowane inne niż opisane w pozostałych punktach niniejszego raportu 

kwartalnego czynniki i zdarzenia o charakterze nietypowym, które miały istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

Grupy Groclin.  

Wpływ zmian w strukturze Grupy Groclin na wynik finansowy 

W I kwartale 2022 roku nie wystąpiły zmiany w strukturze Grupy Groclin mające wpływ na wynik finansowy Grupy. 

Inne istotne informacje 

W dniu 17 lutego 2022 r. Zarząd Groclin S.A. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 

2.500.000,00 zł w drodze emisji 2.500.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz o zmianie § 7 Statutu Spółki. 

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło na podstawie upoważnienia zawartego w § 9A Statutu Emitenta do 

podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zmiana § 7 Statutu Spółki jest konsekwencją 

podwyższenia dotychczasowego kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji serii K. Do dnia publikacji niniejszego 

sprawozdania podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostało zarejestrowane w KRS. 

W dniu 31 marca 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Groclin S.A. podjęło uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki 

dominującej z Groclin S.A. na LESS S.A. Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania zmiana nazwy nie została zarejestrowana 

w KRS. 

W dniu 25 maja 2022 r. Zarząd Groclin S.A. podjął uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 

2.411.500,00 zł w drodze emisji 850.00 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii L i 1.561.500 sztuk akcji zwykłych na okaziciela 

serii M oraz o zmianie § 7 Statutu Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło na podstawie upoważnienia 



Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku  
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Groclin i Spółki Groclin S.A. 

 

 

 

Grupa Kapitałowa Groclin Strona 24 z 61

 

zawartego w § 9A Statutu Emitenta do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zmiana § 7 

Statutu Spółki jest konsekwencją podwyższenia dotychczasowego kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji serii L i M.  
 

Czynniki mające wpływ na rozwój Grupy Groclin 

Czynniki mające wpływ na wyniki finansowe w perspektywie kolejnych miesięcy 

Do istotnych czynników mających wpływ na wyniki finansowe w perspektywie kolejnych miesięcy można zaliczyć:  

 dynamiczny rozwój dwóch nowych projektów Spółki: LESS.BOX oraz LESS.STORE; 

 optymalizacja kosztów w projekcie związanym z portalem LESS_; 

 rozwój produktu miejskiego roweru elektrycznego marki LESS.BIKE; 

 trend związany z elektromobilnością; 

 wzrost potencjału rynku rowerowego, w tym rosnąca sprzedaż rowerów elektrycznych. 

Czynniki zewnętrzne 

Do podstawowych czynników zewnętrznych, które mogą zdecydować o przyszłej sytuacji Grupy Groclin należą: 

 skutki ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej w związku z koronawirusem COVID-19, 

 skutki geopolityczne związane z wojną na Ukrainie, 

 sytuacja rynkowa związana z podażą siły roboczej, 

 tempo rozwoju i działań konkurencji, 

 zmiana stóp procentowych oraz marż stosowanych przez instytucje finansowe, 

 kształtowanie się cen czynników kosztowych regulowanych przez państwo – energia, paliwa, podatki itp. 

 kształtowanie się kursów walut, 

 polityka gospodarcza państwa wobec eksporterów i importerów, 

 dostępność komponentów do produkcji rowerów elektrycznych. 

Czynniki wewnętrzne 

Do głównych wewnętrznych czynników istotnych dla wyników i działania Grupy Groclin należy zaliczyć: 

 wdrażanie efektywnych i możliwie maksymalnie zautomatyzowanych procesów przy rozwoju trzech nowych projektów 

LESS.BOX, LESS.STORE oraz LESS.BIKE, 

 dostosowanie poziomu i struktury zatrudnienia oraz potencjału pozyskiwania przedmiotów używanych do 

zapotrzebowania wynikającego z rozwijanych projektów, 

 zapewnienie ciągłego zatowarowania i cyklicznej rotacji towarów w sklepach stacjonarnych LESS.STORE, 

 szybkie tempo otwarć dużej liczby własnych sklepów stacjonarnych, 

 wybór odpowiednich lokalizacji dla sklepów stacjonarnych z dużym potencjałem ruchu i sprzedaży, 

 skuteczna i optymalna strategia marketingowa zwiększająca zarówno świadomość istnienia marki, wizerunek, jak i liczbę 

pozyskiwanych przedmiotów oraz ich sprzedaż, 

 dostosowanie tempa rozwoju platformy online LESS.STORE do aktualnego potencjału sprzedażowego generowanego 

przez ten kanał oraz do oczekiwań użytkowników, 
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 zwiększenie wolumenu produkcji rowerów elektrycznych pod marką LESS.BIKE, 

 wprowadzenie dodatkowych segmentów cenowych rowerów elektrycznych pod marką LESS.BIKE, 

 rozwój sieci showroom’ów LESS.BIKE w największych miastach Polski, 

 skuteczna i odpowiednia integracja punktów sprzedażowych POS oraz ERP z obecnym systemem księgowym, 

umożliwiająca efektywny i łatwy sposób rejestrowania procesów magazynowych oraz sprzedaży. 

Czynniki ryzyka 

W I kwartale 2022 roku nie nastąpiły zmiany w zakresie czynników ryzyka w stosunku do przedstawionych  

w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Groclin i Spółki Groclin S.A. za 2021 rok. 

Informacje uzupełniające 

Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników finansowych 

Zarząd Groclin S.A. nie publikował prognoz wyników finansowych na rok 2022 oraz lata następne.   

Zmiany w organach zarządzających i nadzorujących spółkę Groclin S.A. 

W dniu 30 marca 2022 roku wpłynęły do Spółki oświadczenia członków Rady Nadzorczej Groclin S.A.: 

1.  Pana Piotra Gałązki 

2.  Pani Anety Burczyńskiej 

3.  Pana Wilfrieda Gerstner 

4.  Pana Mike’a Gerstner 

informujące o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta z dniem 31 marca 2022 roku.  

W dniu 31 marca 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 4 postanowiło przyjąć ww. rezygnacje  

i odwołać ze składu Rady Nadzorczej: Piotra Gałązkę, Wilfrieda Gerstner, Mike’a Gerstner i Anetę Burczyńską. 

Ponadto w dniu 31 marca 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały w sprawie powołania 

nowych członków do Rady Nadzorczej Spółki: 

1.  Pana Piotra Piotra Rybickiego (uchwała nr 5 NWZ) 

2.  Pana Dawida Urbana (uchwała nr 6 NWZ) 

3.  Pana Piotra Arent (uchwała nr 7 NWZ) 

4.  Pana André Gerstner (uchwała nr 8 NWZ) 

W dniu 31 marca 2022 roku został powołany przez Radę Nadzorczą Spółki nowy skład Komitetu Audytu: 

1. Piotr Rybicki - Przewodniczący Komitetu Audytu; 

2. Michał Głowacki - Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu; 
3. André Gerstner - Członek Komitetu Audytu.  
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Stan posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące 

Według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu i na dzień publikacji raportu za 2021 rok osoby zarządzające  

i nadzorujące posiadały następującą ilość akcji Groclin S.A.: 

27 maja 2022 29 kwietnia 2022 27 maja 2022 29 kwietnia 2022

Mateusz Oleksiuk 11 357 640 11 357 640 11 357 640 11 357 640

Wojciech Paczka - - - -

Liczba akcji lub uprawnień wg stanu na Akcje (wartość nominalna)

Zarząd

 

27 maja 2022 29 kwietnia 2022 27 maja 2022 29 kwietnia 2022
Michał Głowacki - - - -
Dawid Urban 36 375 997 36 375 997 36 375 997 36 375 997

Piotr Rybicki - - - -
Piotr Arent 1 000 000* 1 000 000* 1 000 000* 1 000 000*
André Gerstner 12 236 145 12 236 145 12 236 145 12 236 145

Rada Nadzorcza

Liczba akcji lub uprawnień wg stanu na Akcje (wartość nominalna)

 

*do dnia 27 maja 2022 roku akcje nie zarejestrowane w KRS 

Według stanu na dzień 29 kwietnia 2021 roku Pan André Gerstner posiada 12.236.145 akcji Spółki pośrednio przez podmioty 

Kabelconcept Hornig GmbH oraz Gerstner Managementholding GmbH. 

Według stanu na dzień publikacji niniejszego sprawozdania członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie posiadali udziałów  

w jednostkach zależnych Grupy Kapitałowej Groclin. 

Informacje o poręczeniach i gwarancjach 

Według stanu na 31 marca 2022 roku nie występują poręczenia oraz wystawione gwarancje na rzecz innych jednostek. 

Istotne pozycje pozabilansowe 

Według stanu na dzień 31 marca 2022 roku występują zobowiązania wekslowe stanowiące zabezpieczenie umów 
dofinansowania. 

Szczegółowa lista zobowiązań wekslowych zawarta jest w nocie 15 kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2022 roku, które stanowi część tego raportu. 

Informacja o toczących się postępowaniach sądowych, arbitrażowych i przed organami administracji publicznej

W okresie objętym niniejszym raportem zarówno Jednostka dominująca Groclin S.A. oraz jej spółki zależne nie były stroną 

istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem 

administracji publicznej. 

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi zawartych na warunkach innych niż rynkowe 

W okresie objętym niniejszym raportem Groclin S.A. oraz jej spółki zależne nie zawarły transakcji z podmiotami powiązanymi 

na warunkach innych niż rynkowe. 
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Podpisy Członków Zarządu 

Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis

Prezes Zarządu Mateusz Oleksiuk 27 maja 2022 podpisano podpisem elektronicznym

Wiceprezes Zarządu Wojciech Paczka 27 maja 2022 podpisano podpisem elektronicznym
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Dodatkowe noty objaśniające do kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego  
załączone na stronach od 45 do 59 stanowią jego integralną część 

Skonsolidowane sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe  

Wybrane skonsolidowane dane finansowe 

Okres
 od 01.01.2022
 do 31.03.2022

Okres
 od 01.01.2021
 do 31.03.2021

Okres
 od 01.01.2022
 do 31.03.2022

Okres
 od 01.01.2021
 do 31.03.2021

tys. PLN tys. PLN tys. EUR tys. EUR7

Przychody ze sprzedaży 1 369 8 294 2

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (2 710) (1 518) (583) (332)

Zysk (strata) przed opodatkowaniem (2 792) (1 528) (601) (334)

Zysk (strata) netto (2 648) (1 528) (570) (334)

(2 648) (1 528) (570) (334)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (10 598) 190 (2 281) 42

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (450) (325) (97) (71)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 4 919 950 1 058 208

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (6 130) 816 (1 319) 178

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w sztukach) 119 675 790 74 466 156 119 675 790 74 466 156

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w sztukach) 120 842 457 74 466 156 120 842 457 74 466 156

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) (0,02) (0,02) (0,00) (0,00)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) (0,02) (0,02) (0,00) (0,00)

Średni kurs PLN/EUR * 4,6472 4,5721

Na dzień
31 marca 2022

Na dzień
31 grudnia 2021

Na dzień
31 marca 2022

Na dzień
31 grudnia 2021

tys. PLN tys. PLN tys. EUR tys. EUR

Aktywa 15 647 16 121 3 363 3 505

Zobowiązania długoterminowe dot. działalności kontynuowanej 449 562 97 122

Zobowiązania krótkoterminowe dot. działalności kontynuowanej 8 142 5 297 1 750 1 152

Zobowiązania długoterminowe dot. działalności zaniechanej - 31 - 7

Zobowiązania krótkoterminowe dot. działalności zaniechanej - 665 - 144

Kapitał własny 7 056 9 567 1 517 2 080

Kapitał podstawowy 119 676 119 676 25 723 26 020

Liczba akcji zwykłych 119 675 790 119 675 790 119 675 790 119 675 790

Rozwodniona liczba akcji zwykłych 122 175 790 119 675 790 122 175 790 119 675 790

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,06 0,08 0,01 0,02

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,06 0,08 0,01 0,02

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR) - - - -

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) - - - -

Kurs PLN/EUR na koniec okresu ** - - 4,6525 4,5994

Zysk (strata) netto za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom 
jednostki dominującej

 

* Pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego 
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego. 
** Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej i wartość księgową na jedną akcję przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. 
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Dodatkowe noty objaśniające do kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego  
załączone na stronach od 45 do 59 stanowią jego integralną część 

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów  

Okres 3 miesięcy 
zakończony

31 marca 2022

Okres 3 miesięcy 
zakończony

31 marca 2021

(niebadane) (niebadane)7

Działalność kontynuowana

Przychody ze sprzedaży produktów i usług 13 8

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 1 356 -

Przychody ze sprzedaży 1 369 8

Koszt własny sprzedaży produktów i usług (541) -

Koszt własny sprzedaży towarów i materiałów (1 089) -

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (262) 8

Koszty sprzedaży (896) (1 396)

Koszty ogólnego zarządu (1 577) (125)

Zysk (strata) ze sprzedaży (2 735) (1 513)

Pozostałe przychody operacyjne 30 0

Pozostałe koszty operacyjne (5) (6)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (2 710) (1 518)

Przychody finansowe - -

Koszty finansowe (82) (10)

Zysk (strata) brutto (2 792) (1 528)

Podatek dochodowy 144 -

(2 648) (1 528)

- -

Zysk (strata) netto za rok obrotowy (2 648) (1 528)

Przypadający:

Akcjonariuszom jednostki dominującej (2 648) (1 528)

Udziałowi niekontrolującemu - -

(2 648) (1 528)

Zysk/(strata) na jedną akcję:

(0,02) (0,02)

(0,02) (0,02)

(0,02) (0,02)

(0,02) (0,02)

 – podstawowy z zysku/(straty) za okres przypadającego
    akcjonariuszom jednostki dominującej

 – rozwodniony z zysku za okres 
    przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

Zysk (strata) za rok obrotowy z działalności zaniechanej

 – rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za okres
    przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej

 – podstawowy z zysku/(straty) z działalności kontynuowanej
    za okres przypadającego akcjonariuszom
    jednostki dominującej
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Dodatkowe noty objaśniające do kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego  
załączone na stronach od 45 do 59 stanowią jego integralną część 

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (cd) 

 

 

Okres 3 miesięcy
 zakończony

31 marca 2022

Okres 3 miesięcy
 zakończony

31 marca 2021

Nota (niebadane) (niebadane)

Zysk / (strata) netto okresu sprawozdawczego (2 648) (1 528)

Inne całkowite dochody - -

Całkowite dochody (2 648) (1 528)

(2 648) (1 528)

- -
Akcjonariuszom jednostki dominującej

Udziałowcom niekontrolującym

Całkowity dochód przypadający:
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Dodatkowe noty objaśniające do kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego  
załączone na stronach od 45 do 59 stanowią jego integralną część 

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 

Na dzień
31 marca 2022

Na dzień
31 grudnia 2021

Na dzień
31 marca 2021

AKTYWA (niebadane) (badane) (niebadane)7

Aktywa trwałe

Aktywa niematerialne 3 884 3 779 3 114

Wartość firmy 1 358 1 358 -

Rzeczowe aktywa trwałe 843 932 370

Pozostałe aktywa finansowe 58 44 44

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 287 104

Razem aktywa trwałe 6 430 6 216 3 528

Aktywa obrotowe

Zapasy 4 534 1 165 4

Należności z tytułu dostaw i usług 1 311 142 0

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 107 73 24

Pozostałe aktywa krótkoterminowe 1 984 1 068 183

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 281 7 411 865

Razem aktywa obrotowe 9 217 9 859 1 077

- 46 -

Aktywa obrotowe ogółem 9 217 9 905 1 077

SUMA AKTYWÓW 15 647 16 121 4 605

PASYWA

Kapitał własny

Kapitał podstawowy 119 676 119 676 75 686

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 26 803 26 803 14 062

Zyski zatrzymane / (Niepokryte straty) (139 423) (136 913) (87 524)

Kapitał przypadający jednostce dominującej 7 056 9 567 2 224

Udział niekontrolujący - - -

Kapitał własny ogółem 7 056 9 567 2 224

Zobowiązania długoterminowe

Długoterminowe kedyty i pożyczki 53 52 -

Zobowiązania leasingowe 346 491 148

Świadczenia pracownicze 50 19 -

Razem zobowiązania długoterminowe 449 562 148

Zobowiązania krótkoterminowe

Krótkoterminowe kredyty i pożyczki - 1 -

Zobowiązania leasingowe 301 331 187

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 969 1 237 126

Świadczenia pracownicze 554 390 166

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 6 317 3 339 1 754

Razem zobowiązania krótkoterminowe 8 142 5 297 2 233
Zobopwiązania dot. działaności zaniechanej - 696 -
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem 8 142 5 993 2 233

ZOBOWIĄZANIA RAZEM 8 591 6 555 2 381

SUMA PASYWÓW 15 647 16 121 4 605

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
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Dodatkowe noty objaśniające do kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego  
załączone na stronach od 45 do 59 stanowią jego integralną część 

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

Okres
3 miesięcy 

zakończony 
31 marca 2022

Okres
3 miesięcy 

zakończony 
31 marca 2021

(niebadane) (niebadane)

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk (strata) brutto (2 792) (1 528)

Korekty o pozycje:

Amortyzacja 338 216

(Zysk)/strata z tytułu różnic kursowych (0) -

Odsetki netto 6 3

(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej (2) -

Zmiana stanu należności (2 127) 7

Zmiana stanu zapasów (3 369) -

(2 776) 1 391

Zmiana stanu rezerw i świadczeń pracowniczych (13) 101

Pozostałe 138 -

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (10 598) 190

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 2 -

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych (452) (325)

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (450) (325)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu (76) (48)

Spłata pożyczek i kredytów (1) -

Odsetki zapłacone (5) (3)

Wpływy z tyt.emisji akcji/udziałów 5 000 1 012

Pozostałe - (10)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 4 919 950

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (6 130) 816

Różnice kursowe netto 0 -

Środki pieniężne na początek okresu 7 411 49

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 1 281 865

- o ograniczonej dostępności - -

Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek oraz zobowiązań leasingowych
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Dodatkowe noty objaśniające do kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego  
załączone na stronach od 45 do 59 stanowią jego integralną część 

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 

 

Kapitał 
podstawowy

Nadwyżka ze sprzedaży 
akcji powyżej ich wartości 

nominalnej
Udziały/akcje 

własne
Zyski zatrzymane 

(Niepokryte straty) Razem- - - - - - 

Na dzień 1 stycznia 2022 roku 119 676 26 803 - (136 913) 9 567 - 9 567 

Zysk (strata) netto za okres obrotowy - - - (2 648) (2 648) - (2 648)

Inne całkowite dochody za okres - - - - - - - 

Całkowite dochody za okres - - - (2 648) (2 648) - (2 648)

- - - 138 138 - 138 

Na dzień 31 marca 2022 roku (niebadane) 119 676 26 803 - (139 423) 7 056 - 7 056 

Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

Udział 
niekontrolujący

Kapitał własny 
ogółem

Efekt przekształcenia na MSSF w związku z 
połączeniem w 2021 roku

 

 

Kapitał 
podstawowy

Nadwyżka ze sprzedaży 
akcji powyżej ich wartości 

nominalnej
Udziały/akcje 

własne
Zyski zatrzymane 

(Niepokryte straty) Razem

78 462 11 956 (10) (88 768) 1 641 - 1 641 

Zysk (strata) netto za okres obrotowy - - - (1 528) (1 528) - (1 528)

Inne całkowite dochody za okres - - - - - - - 

Całkowite dochody za okres - - - (1 528) (1 528) - (1 528)

Rejestracja umorzenia kapitału z 2020 roku (6 562) - 10 6 552 - - - 

Podwyższenie kapitału podstawowego 3 786 2 106 - (3 780) 2 112 - 2 112 

75 686 14 062 - (87 524) 2 224 - 2 224 

Na dzień 1 stycznia 2021 roku 

Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

Udział 
niekontrolujący

Kapitał własny 
ogółem

Na dzień 31 marca 2021 roku (niebadane)  
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Dodatkowe noty objaśniające do kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego  
załączone na stronach od 45 do 59 stanowią jego integralną część 

`

Kapitał 
podstawowy

Nadwyżka ze sprzedaży 
akcji powyżej ich wartości 

nominalnej
Udziały/akcje 

własne
Zyski zatrzymane 

(Niepokryte straty) Razem

78 462 11 956 (10) (88 768) 1 641 - 1 641 

Zysk (strata) netto za okres obrotowy - - - (7 410) (7 410) - (7 410)

Inne całkowite dochody za okres - - - - - - - 

Całkowite dochody za okres - - - (7 410) (7 410) - (7 410)

Rejestracja umorzenia kapitału z 2020 roku (6 562) - 10 6 552 - - - 

Podwyższenie kapitału podstawowego 30 098 14 847 - - 44 945 - 44 945 

Połączenie 17 678 - - (47 287) (29 609) - (29 609)

119 676 26 803 - (136 913) 9 567 - 9 567 

Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

Na dzień 31 grudnia 2021 roku (badane)

Kapitał własny 
ogółem

Udział 
niekontrolujący

Na dzień 1 stycznia 2021 roku 
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Dodatkowe noty objaśniające do kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego  
załączone na stronach od 45 do 59 stanowią jego integralną część 

Jednostkowe sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe  

Wybrane jednostkowe dane finansowe 

Okres
 od 01.01.2022
 do 31.03.2022

Okres
 od 01.01.2021
 do 31.03.2021

Okres
 od 01.01.2022
 do 31.03.2022

Okres
 od 01.01.2021
 do 31.03.2021

tys. PLN tys. PLN tys. EUR tys. EUR

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 19 - 4 -

Zysk (strata) z działalności operacyjnej z działalności kontynuowanej (654) (1 010) (141) (221)

Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej (637) (1 359) (137) (297)

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (667) (1 359) (143) (297)

Przychody ze sprzedaży  z działalności zaniechanej - 3 175 - 694

Zysk (strata) z działalności operacyjnej z działalności zaniechanej - 1 616 - 353

Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej - 1 935 - 423

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - 579 - 127

Zysk (strata) netto za rok obrotowy (667) (780) (143) (171)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 604) (509) (345) (111)

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 998) 3 152 (860) 689

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 5 642 (1 395) 1 214 (305)

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 39 1 248 8 273

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w sztukach) 119 675 790 11 577 873 119 675 790 11 577 873

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w sztukach) 120 842 457 11 577 873 120 842 457 11 577 873

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) (0,01) (0,07) (0,00) (0,01)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) (0,01) (0,07) (0,00) (0,01)

Średni kurs PLN/EUR * 4,6472 4,5721

Na dzień
31 marca 2022

Na dzień
31 grudnia 2021

Na dzień
31 marca 2022

Na dzień
31 grudnia 2021

tys. PLN tys. PLN tys. EUR tys. EUR

Aktywa 113 116 108 784 24 313 23 652

Zobowiązania długoterminowe dot. działalności kontynuowanej 712 31 153 7

Zobowiązania krótkoterminowe dot. działalności kontynuowanej 6 215 1 203 1 336 261

Zobowiązania długoterminowe dot. działalności zaniechanej - 31 - 7

Zobowiązania krótkoterminowe dot. działalności zaniechanej - 665 - 144

Kapitał własny 106 189 106 855 22 824 23 232

Kapitał podstawowy 119 676 119 676 25 723 26 020

Liczba akcji zwykłych 119 675 790 119 675 790 119 675 790 119 675 790

Rozwodniona liczba akcji zwykłych 122 175 790 119 675 790 122 175 790 119 675 790

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,89 0,89 0,19 0,19

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,87 0,89 0,19 0,19

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR) - - - -

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) - - - -

Kurs PLN/EUR na koniec okresu ** - - 4,6525 4,5994  

* * - Pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego 
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego. 
** - Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej i wartość księgową na jedną akcję przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. 
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Dodatkowe noty objaśniające do kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego  
załączone na stronach od 45 do 59 stanowią jego integralną część 

Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów 

 

Okres 3 miesięcy 
zakończony

31 marca 2022

Okres 3 miesięcy 
zakończony

31 marca 2021

(niebadane) (niebadane)7

Działalność kontynuowana

Przychody ze sprzedaży produktów i usług 18 -

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 1 -

Przychody ze sprzedaży 19 -

Koszt własny sprzedaży produktów i usług (2) -

Koszt własny sprzedaży towarów i materiałów - -

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 18 -

Koszty sprzedaży - -

Koszty ogólnego zarządu (675) (1 028)

Zysk (strata) ze sprzedaży (657) (1 028)

Pozostałe przychody operacyjne 5 18

Pozostałe koszty operacyjne (2) -

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (654) (1 010)

Przychody finansowe 26 -

Koszty finansowe (8) (349)

Zysk (strata) brutto (637) (1 359)

Podatek dochodowy (30) -

(667) (1 359)
Działalność zaniechana

- 579

Zysk (strata) netto za rok obrotowy (667) (780)

Zysk/(strata) na jedną akcję:

(0,01) (0,07)

(0,01) (0,12)

(0,01) (0,07)

(0,01) (0,12)

 – podstawowy z zysku/(straty) za okres 

 – rozwodniony z zysku/(straty) za okres 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

Zysk (strata) za rok obrotowy z działalności zaniechanej

 – rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za okres 

 – podstawowy z zysku/(straty) z działalności kontynuowanej za okres
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Dodatkowe noty objaśniające do kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego  
załączone na stronach od 45 do 59 stanowią jego integralną część 

Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów (cd) 

 

Okres 3 miesięcy 
zakończony

31 marca 2022

Okres 3 miesięcy 
zakończony

31 marca 2021

(niebadane) (niebadane)

Zysk/(strata) netto okresu sprawozdawczego (667) (780)

Inne całkowite dochody - -

- -

Inne całkowite dochody - -

Całkowite dochody (667) (780)

Zyski /(straty) aktuarialne dotyczące programów określonych 
świadczeń
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Dodatkowe noty objaśniające do kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego  
załączone na stronach od 45 do 59 stanowią jego integralną część 

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej 

Na dzień
31 marca 2022

Na dzień
31 grudnia 2021

Na dzień
31 marca 2021

(niebadane) (badane) (niebadane)

AKTYWA

Aktywa trwałe

Aktywa niematerialne 31 36 230

Rzeczowe aktywa trwałe - - 92

Udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych 107 098 107 098 -

Pozostałe aktywa finansowe 4 014 1 218 301

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 114 104 -

Razem aktywa trwałe 111 257 108 456 623

Aktywa obrotowe

Należności z tytułu dostaw i usług 432 6 -

Rozliczenia miedzyokresowe kosztów 62 32 -

Pozostałe aktywa krótkoterminowe 1 271 190 -

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 93 54 2 031

Razem aktywa obrotowe 1 859 283 2 031

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży - 46 4 268

Aktywa obrotowe ogółem 1 859 328 6 298

SUMA AKTYWÓW 113 116 108 784 6 921  
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Dodatkowe noty objaśniające do kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego  
załączone na stronach od 45 do 59 stanowią jego integralną część 

Na dzień
31 marca 2022

Na dzień
31 grudnia 2021

Na dzień
31 marca 2021

(niebadane) (badane) (niebadane)

PASYWA

Kapitał własny

Kapitał podstawowy 119 676 119 676 11 578

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 1 000 1 000 (3 168)

Pozostałe kapitały (3 168) (3 168) -

Zyski zatrzymane/Niepokryte straty (16 494) (15 827) (13 453)

5 175 5 175 5 175

Kapitał własny ogółem 106 189 106 855 131

Zobowiązania długoterminowe

Długoterminowe kedyty i pożyczki 654 - -

Zobowiązania leasingowe 8 12 57

Świadczenia pracownicze 50 19 11

Długoterminowe przychody przyszłych okresów - - 160

Razem zobowiązania długoterminowe 712 31 228

Zobowiązania krótkoterminowe

Krótkoterminowe kredyty i pożyczki - 1 11

Zobowiązania leasingowe 17 21 66

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 512 9 -

Świadczenia pracownicze 410 260 200

Krótkoterminowe przychody przyszłych okresów - - 71

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 5 276 912 353

Razem zobowiązania krótkoterminowe 6 215 1 203 700

Zobowiązania dot. działalności zaniechanej - 696 5 862

Zobowiązania krótkoterminowe ogółem 6 215 1 898 6 562

ZOBOWIĄZANIA RAZEM 6 927 1 929 6 790

SUMA PASYWÓW 113 116 108 784 6 921

Róznice kursowe z przeliczenia waluty funkcjonalnej na walutę 
prezentacji
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Dodatkowe noty objaśniające do kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego  
załączone na stronach od 45 do 59 stanowią jego integralną część 

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

Okres
3 miesięcy 

zakończony 
31 marca 2022

Okres
3 miesięcy 

zakończony 
31 marca 2021

(niebadane) (niebadane)

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk (strata) brutto (637) 576

Korekty o pozycje:

Amortyzacja 5 110

(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych (0) 18

Odsetki i udziały w zyskach, netto (22) 3

(Zysk) /strata na działalności inwestycyjnej (2) (162)

Zmiana stanu należności oraz pozostałych aktywów niefinansowych (301) 5 718

Zmiana stanu zapasów - 1 249

(619) (7 660)

Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów - (223)

Zmiana stanu rezerw i świadczeń pracowniczych (28) (136)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 604) (509)

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 2 453

Wpływy ze sprzedaży udziałów jednostek zależnych - 3 000

Pożyczki udzielone (4 000) (301)

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 998) 3 152

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu (7) (529)

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów 650 8

Spłata pożyczek i kredytów (1) (871)

Wpływy na poczet emisji akcji 5 000 -

Odsetki zapłacone (1) (3)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 5 642 (1 395)

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 39 1 248

Różnice kursowe netto 0 (346)

Środki pieniężne na początek okresu 54 1 128

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 93 2 031

- o ograniczonej dostępności - -

Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek, zobowiązań 
leasingowych oraz pozostałych zobowiązań finansowych
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Dodatkowe noty objaśniające do kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego  
załączone na stronach od 45 do 59 stanowią jego integralną część 

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym 

 

Kapitał 
podstawowy

Nadwyżka ze sprzedaży akcji 
powyżej ich wartości 

nominalnej
Kapitał 

pozostały

Różnice kursowe z przeliczenia 
waluty funkcjonalnej na walutę 

prezentacji
Zyski zatrzymane 

(Niepokryte straty) Razem

Na dzień 1 stycznia 2021 roku 119 676 1 000 (3 168) 5 175 - (15 827) 106 855 

Zysk (strata) netto za okres obrotowy - - - - (667) (667)

Inne całkowite dochody za okres - - - - - - 

Całkowite dochody za okres - - - - (667) (667)

Na dzień 31 marca 2022 roku (niebadane) 119 676 1 000 (3 168) 5 175 (16 494) 106 189  

 

Kapitał 
podstawowy

Nadwyżka ze sprzedaży akcji 
powyżej ich wartości 

nominalnej
Kapitał 

pozostały

Różnice kursowe z przeliczenia 
waluty funkcjonalnej na walutę 

prezentacji
Zyski zatrzymane 

(Niepokryte straty) Razem

11 578 - (3 168) 5 175 (12 673) 911 

Zysk (strata) netto za okres obrotowy - - - - (780) (780)

Inne całkowite dochody za okres - - - - - - 

Całkowite dochody za okres - - - - (780) (780)

Na dzień 31 marca 2021 roku (niebadane) 11 578 - (3 168) 5 175 (13 453) 131 

Na dzień 1 stycznia 2021 roku 
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Dodatkowe noty objaśniające do kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego  
załączone na stronach od 45 do 59 stanowią jego integralną część 

Kapitał 
podstawowy

Nadwyżka ze sprzedaży akcji 
powyżej ich wartości 

nominalnej
Kapitał 

pozostały

Różnice kursowe z przeliczenia 
waluty funkcjonalnej na walutę 

prezentacji
Zyski zatrzymane 

(Niepokryte straty) Razem

11 578 - (3 168) 5 175 (12 673) 911 

Zysk (strata) netto za okres obrotowy (3 154) (3 154)

Inne całkowite dochody za okres - - - - - - 

Całkowite dochody za okres - - - - (3 154) (3 154)

Emisja akcji serii H 1 000 1 000 - - - 2 000 

Emisja akcji serii J 107 098 - - - - 107 098 

119 676 1 000 (3 168) 5 175 (15 827) 106 855 Na dzień 31 grudnia 2021 roku (badane)

Na dzień 1 stycznia 2021 roku 
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Dodatkowe noty objaśniające  

1. Informacje ogólne 

Grupa Kapitałowa Groclin składa się z jednostki dominującej Groclin S.A i jej spółek zależnych (Nota 2).  

Jednostka dominująca Groclin S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim została utworzona w dniu 3 listopada 1997 roku 

jako następca prawny Spółki Inter Groclin Auto Sp. z o.o. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze. 

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – 

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000136069. 

Siedziba Spółki mieści się w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Słowiańskiej 4.  

W dniu 31 marca 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Groclin S.A. podjęło uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki 

dominującej z Groclin S.A. na LESS S.A. Do dnia publikacji niniejszego kwartalnego skróconego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego zmiana nazwy nie została zarejestrowana w KRS. 

Jednostce dominującej nadano numer statystyczny REGON 970679408, BDO: 000048855. 

Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Groclin jest nieoznaczony 

W dniu 17 grudnia 2021 r. w wyniku złożenia ofert objęcia akcji serii J udziałowcom CountMe sp. z o.o. siedzibą we 

Wrocławiu przy ul. Wyścigowej 56E oraz eGroclin sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Heweliusza 16 w łącznej liczbie 

107.097.917 sztuk, nastąpiło zawarcie umów subskrypcyjnych oraz objęcie wszystkich oferowanych akcji Emitenta przez 

wspólników CountMe oraz eGroclin.  

Na podstawie tej oferty, w dniu 17 grudnia 2021 r.: 

(i) wspólnicy CountMe dokonali przeniesienia własności na Emitenta 3233 udziałów tego podmiotu, które stanowiły 

100% udziałów w kapitale zakładowym CountMe sp. z o.o.,  

(ii) wspólnicy eGroclin dokonali przeniesienia własności na Emitenta 255 udziałów tego podmiotu, które stanowiły 100% 

udziałów w kapitale zakładowym eGroclin sp. z o.o. 

W związku z tą transakcją dokonano identyfikacji jednostki przejmującej zgodnie z postanowieniami MSSF 10 Skonsolidowane 

sprawozdania finansowe oraz MSSF 3 Połączenia jednostek. Na podstawie przeprowadzonej analizy zidentyfikowano, że 

doszło do tzw. połączenia odwrotnego w myśl par. B15 oraz B19 MSSF 3. Jednostka emitująca akcje (Emitent) była jednostką 

przejmowaną od strony ekonomicznej (rachunkowej), gdyż dotychczasowi udziałowcy spółki prawnie przejmowanej 

(CountMe) stali się akcjonariuszami większościowymi w spółce prawnie przejmującej (Groclin S.A.) - przejęli 85,2% głosów w 

Spółce. 

Powyższe determinuje, że w zakresie danych porównawczych za I kwartał 2021 roku prezentowanych w niniejszym 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym prezentowane są dane społki CountMe z uwzględnieniem retrospektywnej 

korekty kapitału własnego w celu odzwierciedlenia kapitału zakładowego Emitenta. 

W uwagi na fakt, iż CountMe stosowała dotychczas przy sporządzaniu sprawozdań finansowych przepisy ustawy  

o rachunkowości z zastosowaniem uproszczeń dla jednostek małych porównawcze dane finansowe CountMe za I kwartał 

2021 roku zostały przekształcone na dane zgodne z MSR/MSSF.  
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Wyjaśnienia w zakresie wpływu przejścia ze stosowanych przez CountMe w I kwartale 2021 roku zasad rachunkowości w 

oparciu o postanowienia ustawy o rachunkowości na MSSF zostały przedstawione w nocie 10.  

W konsekwencji wyżej opisanych zdarzeń niniejsze kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 

Kapitałowej Groclin obejmuje kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, kwartalne 

skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych i kwartalne skrócone skonsolidowane zestawienie zmian 

w kapitale własnym za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2022 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 

trzech miesięcy zakończony 31 marca 2021 roku prezentujące wyniki CountMe. Kwartalne skrócone skonsolidowane 

zestawienie zmian w kapitale własnym obejmuje ponadto dane za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku. 

Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Groclin obejmuje również sprawozdanie  

z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2022 roku oraz zawiera dane porównawcze na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na 

dzień 31 marca 2021 roku prezentujące wyniki CountMe. 

Sprawozdania za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2022 roku oraz trzech miesięcy zakończony  

31 marca 2021 roku nie były przedmiotem przeglądu, ani badania przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie za rok obrotowy 

2021 było przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. 

Przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Groclin S.A. jest świadczenie usług dla spółek zależnych w zakresie prowadzenia 

ksiąg rachunkowych oraz pokrewnych związanych ze sprawozdawczością finansową, a także w zakresie doradztwa  

w prowadzeniu działalności gospodarczej i zarządzaniu. Działalność operacyjna i rozwojowa odbywa się w spółkach zależnych 

CountMe Sp. z o.o. oraz eGroclin Sp. z o.o.  

CountMe Sp. z o.o. jest podmiotem operującym w segmencie e-commerce a głównym obszarem jej działalności jest 

zarządzanie portalem, aplikacją oraz marką LESS. Portal LESS_ (aplikacja mobilna i serwis webowy www.less.app) jest 

narzędziem do zakupu i sprzedaży przedmiotów używanych (m.in. odzieży używanej, elektroniki, sprzętu sportowego, książek 

czy zabawek). 

eGroclin Sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą rowerów oraz akcesoriów do rowerów elektrycznych w postaci stacji ładujących. 

Miejsca prowadzenia działalności 

Wg stanu na dzień 31 marca 2022 roku oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania działalność operacyjna Grupy 

realizowana była w następujących jednostkach organizacyjnych: 

 ul. Słowiańska 4, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, 
 ul. Wyścigowa 56E, 53-012 Wrocław, 
 ul. Heweliusza 16, 60-281 Poznań. 

Struktura akcjonariatu 

Według stanu na dzień 27 maja 2022 roku akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Groclin S.A są:  

 Dawid Urban posiada  36.375.997 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 30,40% kapitału zakładowego Emitenta  

i uprawniających do 30,40% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 
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 Mateusz Oleksiuk posiada 11.357.640 akcji Emitenta, stanowiących 9,49% kapitału zakładowego Emitenta  

i uprawniających do 9,49% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 

 Gerstner Managemenholding GmbH posiada 11.006.145 akcji Emitenta, stanowiących 9,20% kapitału zakładowego 

Emitenta i uprawniających do 9,20% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 

Kabelconcept Hornig GmbH posiada 1.230.000 akcji Emitenta, stanowiących 1,03% kapitału zakładowego Emitenta  

i uprawniających do 1,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Spółki Gerstner Managemenholding GmbH oraz Kabelconcept Hornig GmbH są kontrolowane przez André Gerstnera; 

 5IN9 Global Sp. z o.o. posiada 8.234.289 akcji Emitenta, stanowiących 6,88% kapitału zakładowego Emitenta  

i uprawniających do 6,88% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 

 Adam Kenkel posiada 8.171.191 akcji Emitenta, stanowiących 6,83% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 

6,83% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 

 Silesia House Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 6.783.035 akcji Emitenta, stanowiących 5,67% kapitału 

zakładowego Emitenta i uprawniających do 5,67% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 

 Jan Kozioł posiada 6.278.251 akcji Emitenta, stanowiących 5,25% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 

5,25% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

Nie wystąpiły zmiany w strukturze własności znaczących pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego 

raportu okresowego tj. w stosunku do stanu na dzień 29 kwietnia 2022 roku do dnia publikacji niniejszego raportu. 
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2. Skład Grupy 

W skład Grupy wchodzi Groclin S.A. oraz następujące spółki zależne: 

27 maja
2022

31 marca 
2022

31 grudnia 
2021

CountMe Sp. z o.o.
ul. Wyścigowa 56E, 
53-012 Wrocław, Polska

usługi e-commerce 100% 100% 100%

eGroclin Sp. z o.o.
ul. Heweliusza 16, 
60-281 Poznań, Polska

sprzedaż rowerów 100% 100% 100%

Jednostka Siedziba Przedmiot działalności

Udział Spółki w kapitale 
jednostek zależnych na dzień

 
 

Na dzień 31 marca 2022 roku, jak również na dzień publikacji niniejszego raportu procentowy udział w głosach posiadanych 

przez Grupę w spółkach zależnych odpowiadał procentowemu udziałowi w kapitale podstawowym tych spółek. Wszystkie 

jednostki zależne wchodzące w skład Grupy podlegają konsolidacji metodą pełną w okresie od dnia objęcia nad nimi kontroli 

przez Grupę, a przestają być konsolidowane od dnia ustania kontroli. 

3. Skład organów zarządzających i nadzorujących 

3.1. Zarząd Jednostki Dominującej 

Na dzień 31 marca 2022 roku, jak i na dzień publikacji niniejszego raportu skład Zarządu Jednostki Dominującej przedstawiał 

się następująco:  

1. Mateusz Oleksiuk – Prezes Zarządu, powołany do Zarządu w dniu 27 grudnia 2021 roku; 

2. Wojciech Paczka – Wiceprezes Zarządu, powołany do Zarządu w dniu 27 grudnia 2021 roku. 

Nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki w okresie I kwartału 2022 roku. 

3.2. Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej 

Na dzień 31 marca 2022 roku, jak i na dzień publikacji niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej 

wchodzili: 

1. Michal Głowacki - Przewodniczący Rady Nadzorczej powołany w dniu 31 marca 2022 roku; 

2. Dawid Urban - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej powołany w dniu 31 marca 2022 roku; 

3. Piotr Rybicki - Członek Rady Nadzorczej powołany w dniu 31 marca 2022 roku; 

4. Piotr Arent - Członek Rady Nadzorczej powołany w dniu 31 marca 2022 roku; 

5. André Gerstner - Członek Rady Nadzorczej powołany w dniu 31 marca 2022 roku. 

 

W dniu 30 marca 2022 roku wpłynęły do Spółki oświadczenia członków Rady Nadzorczej Groclin S.A.: 

1. Pana Piotra Gałązki 

2. Pani Anety Burczyńskiej 

3. Pana Wilfrieda Gerstner 
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4. Pana Mike’a Gerstner 

informujące o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta z dniem 31 marca 2022 roku. 

W dniu 31 marca 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 4 postanowiło przyjąć ww. rezygnacje  

i odwołać ze składu Rady Nadzorczej: Piotra Gałązkę, Wilfrieda Gerstner, Mike’a Gerstner i Anetę Burczyńską. 

Ponadto w dniu 31 marca 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały w sprawie powołania 

nowych członków do Rady Nadzorczej Spółki w składzie powyżej przedstawionym na dzień 31 marca 2022 roku. 

3.3. Komitet Audytu Jednostki Dominującej 

Na dzień 31 marca 2022 roku, jak i na dzień publikacji niniejszego raportu w skład Komitetu Audytu w Jednostce Dominującej 

wchodzili: 

1. Piotr Rybicki - Przewodniczący Komitetu Audytu powołany w dniu 31 marca 2022 roku; 

2. Michał Głowacki - Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu powołany w dniu 31 marca 2022 roku; 

3. André Gerstner - Członek Komitetu Audytu powołany w dniu 31 marca 2022 roku. 

Powyższy skład Komitetu Audytu został powołany przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 2 w dniu 31 marca 2022 roku. 

 

3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

Niniejsze kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd  

w dniu 27 maja 2022 roku. 

4. Podstawa sporządzenia kwartalnego sprawozdania finansowego 

Niniejsze kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym 

Standardem Rachunkowości nr 34 „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa” zatwierdzonym przez UE. 

Niniejsze kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie 

wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN. Niektóre liczby wykazane sumarycznie w niniejszym 

sprawozdaniu mogą nie stanowić dokładnych sum arytmetycznych wartości wchodzących w ich skład z uwagi na prezentację 

sprawozdania w tysiącach PLN i stosowane zaokrąglenia. 

Niniejsze kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności gospodarczej przez Grupę. 

Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności 

wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę przez okres 12 miesięcy od daty sporządzenia 

niniejszego sprawozdania finansowego. 

Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych 

w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem 

finansowym Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku. 
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5. Istotne zasady (polityka) rachunkowości 

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Grupy za 2021 rok. Zasady te zostały przedstawione w nocie 7 w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

Grupy Groclin za 2021 rok. 

a. Korekta błędu, zmiana szacunku 

W pierwszym kwartale 2022 roku oraz w 2021 roku nie miały miejsca korekty błędów i zmiany szacunków.  

6. Sezonowość działalności 

Zapotrzebowanie na korzystanie z usług oferowanych przez portal LESS_ (główne aktywo Spółki CountMe) oraz na 

sprzedawane produkty eGroclin podlega wahaniom w trakcie roku.  

Zmniejszenie zapotrzebowania na usługi e-commerce występuje corocznie w okresie letnich wakacji, kiedy to użytkownicy 

korzystają w dużej mierze z urlopów oraz w okresie Świąt Bożego Narodzenia, podczas których zakupy konsumentów 

koncentrują się wokół przedmiotów nowych (nie używanych).  

Zmniejszenie zapotrzebowania na rowery elektryczne występuje corocznie w okresie zimowym, kiedy popyt konsumencki 

maleje. 

7.  Informacje dotyczące segmentów działalności 

Dla celów zarządczych Grupa została podzielona na części w oparciu o wytwarzane produkty i świadczone usługi. 

Na dzień 31 marca 2022 roku w Grupie Groclin występują następujące segmenty działalności: 

- segment e-commerce obejmujący wyniki działalności spółki CountMe, 

- segment rowerów elektrycznych, obejmujący wyniki działalności spółki eGroclin, 

- segment pozostały, obejmujący wyniki działalności Groclin S.A. 

Ze względu na to, że dane za okres zakończony 31 marca 2021 roku obejmują tylko dane spółki CountMe, nie przedstawiono 

odrębnych danych finansowych dla segmentu e-commerce („CountMe”). 

Żaden z segmentów operacyjnych Grupy nie został połączony z innym segmentem w celu stworzenia segmentów 

sprawozdawczych.  

Zarząd monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji dotyczących alokacji zasobów, 

oceny skutków tej alokacji oraz wyników działalności. Podstawą oceny wyników działalności jest zysk lub strata na 

działalności operacyjnej. Finansowanie Grupy (łącznie z kosztami i przychodami finansowymi) oraz podatek dochodowy są 

monitorowane na poziomie Grupy i nie ma miejsca ich alokacja do segmentów.  

Ceny transakcyjne stosowane przy transakcjach pomiędzy segmentami operacyjnymi są ustalane na zasadach rynkowych 

podobnie jak przy transakcjach ze stronami niepowiązanymi.  

Przychody z tytułu transakcji pomiędzy segmentami są eliminowane przy konsolidacji.  
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Aktywa segmentów nie zawierają aktywa na podatek odroczony, natomiast zobowiązania segmentów nie obejmują rezerwy 

na podatek odroczony. 

W poniższej tabeli przedstawione zostały dane dotyczące przychodów i zysków oraz niektórych aktywów i zobowiązań 

w podziale na poszczególne segmenty Grupy za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2022 oraz według stanu na  

31 marca 2022 roku: 

Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2022 roku oraz według stanu na 31 marca 2022 roku 

E-commerce
Rowery 

elektryczne Pozostały Razem
Wyłączenia 

konsolidacyjne
Działalność 

ogółem

Przychody ze sprzedaży do klientów zewnętrznych 14 1 354 1 1 369 - 1 369
Sprzedaż między segmentami - - 18 18 (18) -
Przychody ze sprzedaży razem 14 1 354 19 1 387 (18) 1 369

Zysk/(strata) z działalności operacyjnej (1 777) (279) (654) (2 710) - (2 710)
Amortyzacja 283 49 5 338 - 338
Przychody finansowe -

Koszty finansowe (82)
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem (2 792)

Aktywa Segmentu 9 263 8 794 5 905 23 961 (8 602) 15 360
Zobowiązania Segmentu 1 763 8 502 6 927 17 193 (8 602) 8 591

 

8. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty 

W I kwartale 2022 roku oraz w 2021 roku Jednostka dominująca nie wypłacała dywidendy oraz do dnia sporządzenia 

niniejszego kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie zadeklarowała wypłaty dywidendy. 

9. Aktywa przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana 

Zarząd Groclin S.A., mając na uwadze zaistniałą sytuację na rynku dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego oraz 

negatywne perspektywy związane z okresowym zatrzymaniem produkcji przez głównych odbiorców produktów oferowanych 

przez Emitenta, po dokonaniu analiz potencjalnych kierunków kontynuacji działalności Emitenta, w tym pod kątem 

optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów, uwzględniając szacowane ryzyka w branży motoryzacyjnej oraz 

segmencie produkcji poszyć i elementów dla przemysłu motoryzacyjnego w dniu 2 kwietnia 2020 roku podjął decyzję o 

rozpoczęciu procesu zbycia aktywów produkcyjnych Emitenta, zlokalizowanych głównie na terytorium Ukrainy, jak i w Polsce. 

W związku z powyższym: 

-  Grupa Groclin wyodrębniła działalność zaniechaną na dzień 31 grudnia 2021 roku, 

- Groclin S.A. wyodrębniła działalność zaniechaną na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień 31 marca 2021 roku. 

Aktywa zostały ujęte jako przeznaczone do sprzedaży po wartości niższej z dwóch: dotychczasowej wartości bilansowej lub 

wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży. 
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Groclin 

Poniższa tabela przedstawia rozbicie aktywów przeznaczonych do sprzedaży i dot. działalności zaniechanej oraz zobowiązań 

dotyczących działalności zaniechanej na dzień 31 grudnia 2021 roku: 

 

Na dzień
31 grudnia 2021

(działalność 
zaniechana)7

AKTYWA

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 40

Razem aktywa trwałe 40

Należności z tytułu dostaw i usług 6

Razem aktywa obrotowe 6

SUMA AKTYWÓW 46

PASYWA

Świadczenia pracownicze 31

Razem zobowiązania długoterminowe 31

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 438

Świadczenia pracownicze 178

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 49

Razem zobowiązania krótkoterminowe 665

SUMA PASYWÓW 696  
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Jednostkowe sprawozdanie finansowe Groclin S.A. 

Poniższa tabela przedstawia rozbicie aktywów przeznaczonych do sprzedaży i dot. działalności zaniechanej oraz zobowiązań 

dotyczących działalności zaniechanej na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz 31 marca 2021 roku: 

Na dzień
31 grudnia 2021

Na dzień
31 marca 2021

(działalność 
zaniechana)

(działalność 
zaniechana)

AKTYWA

Aktywa niematerialne - 24

Rzeczowe aktywa trwałe - 305

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 40 532

Razem aktywa trwałe 40 862

Zapasy - 398

Należności z tytułu dostaw i usług 6 1 091

Rozliczenia miedzyokresowe kosztów - 91

Pozostałe aktywa krótkoterminowe - 1 826

Razem aktywa obrotowe 6 3 406

SUMA AKTYWÓW 46 4 268

PASYWA

Zobowiązania leasingowe - 219

Świadczenia pracownicze 31 13

Długoterminowe przychody przyszłych okresów - 11

Razem zobowiązania długoterminowe 31 243

Zobowiązania leasingowe - 282

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 438 3 563

Świadczenia pracownicze 178 563

Krótkoterminowe przychody przyszłych okresów - 13

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 49 1 197

Razem zobowiązania krótkoterminowe 665 5 619

SUMA PASYWÓW 696 5 862  
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Poniższa tabela przedstawia jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów dotyczące działalności zaniechanej za okres 

trzech miesięcy 2021 roku: 

Okres 3 miesięcy 
zakończony

31 marca 2021

(działalność zaniechana)7

Przychody ze sprzedaży produktów i usług 2 494

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 680

Przychody ze sprzedaży 3 175

Koszt własny sprzedaży produktów i usług (5 544)

Koszt własny sprzedaży towarów i materiałów (1 682)

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (4 051)

Koszty sprzedaży (67)

Koszty ogólnego zarządu (223)

Zysk (strata) ze sprzedaży (4 341)

Pozostałe przychody operacyjne 6 013

Pozostałe koszty operacyjne (56)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 616

Przychody finansowe 7

Koszty finansowe 312

Zysk (strata) brutto 1 935

Podatek dochodowy (1 356)

579Zysk (strata) netto z działalności  

10. Wpływ przejścia z poprzednio stosowanych przez CountMe Sp. z o.o. zasad rachunkowości na MSSF 

Transakcja przejęcia odwrotnego mająca miejsce w 2021 roku spowodowała konieczność prezentacji po raz pierwszy danych 

jednostki przejmującej dla celów rachunkowości (CountMe) zgodnie z MSSF.  

Dane porównawcze za okres zakończony 31 marca 2021 r. zostały przekształcone przez CountMe Sp. z o.o. na MSSF. Datą 

przejścia na stosowanie MSSF jest dzień 1 stycznia 2020 r.   
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W tabeli poniżej zaprezentowano uzgodnienie poszczególnych pozycji kapitałów własnych z jednostkowego sprawozdania finansowego CountMe sp. z o.o. sporządzonego zgodnie z 

dotychczas stosowanymi zasadami rachunkowości, tj. zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 2021 poz. 217 z późniejszymi zmianami) i zgodnie z MSSF, za 

okres zakończony 31 marca 2021 roku. 

Dane prezentowane w SF 
sporządzonym wg ustawy 

o rachunkowości

Nabycie udziałów 
własnych w celu 

umorzenia i częściowe 
ich umorzenie 

Korekta kapitału o 
wskaźnik wymiany

Korekta wyniku 
za 2019 i 2020 

rok

Rozpoznanie 
zgodne z MSSF 

16

Rozpoznanie 
zgodne z MSR 19

Dane wykazywane w 
niniejszym SSF 

sporządzonym zgodnie z 
MSSF

Kapitał własny na 31 marca 2021 r.

Kapitał podstawowy 120 -   75 566 -   -   -   75 686

Nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną 14 075 (13)  -   -   -   -   14 062

Zyski zatrzymane (11 798)  -   (75 554)  (75)                          4   (101)  (87 524)  

Kapitał własny przypadający na udziałowców 
jednostki dominujacej 

2 397 (13)  12 (75)                          4   (101)                                2 224   

Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli -   -   -   -   -   -   -   

Razem kapitał własny 2 397 (13)  12 (75)                          4   (101)                                2 224    

W tabeli poniżej zaprezentowano uzgodnienie poszczególnych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów z jednostkowego sprawozdania finansowego CountMe sp. z o.o. 

sporządzonego zgodnie z dotychczas stosowanymi zasadami rachunkowości, tj. zgodnie z Ustawą o rachunkowości i zgodnie z MSSF, za okres zakończony marca 2021 roku.  

Dane prezentowane w SF 
sporządzonym wg ustawy 

o rachunkowości
Reklas kosztów

Rozpoznanie 
zgodne z MSSF 16

Rozpoznanie 
zgodne z MSR 19

Dane wykazywane w 
niniejszym SSF 

sporządzonym zgodnie z 
MSSF

Zmiany w całkowitych dochodach za okres  01.01.2021  - 
31.03.2021

Koszty sprzedaży -   (1 331)  -   (65)  (1 396)  

Koszty ogólnego zarządu (1 477)                   1 382                               6   (36)  (125)  

Pozostałe przychody operacyjne                                   52   (52)  -   -                                              0   

Koszty finansowe (8)  -   (2)  -   (10)  

Razem (1 433)  -                               4   (101)  (1 530)   
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W tabeli poniżej zaprezentowano uzgodnienie poszczególnych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej z jednostkowego sprawozdania finansowego CountMe sp. z o.o. sporządzonego 

zgodnie z dotychczas stosowanymi zasadami rachunkowości, tj. zgodnie z Ustawą o rachunkowości i zgodnie z MSSF, za okres zakończony 31 marca 2021 roku. 

Dane prezentowane w SF 
sporządzonym wg ustawy 

o rachunkowości

Rozpoznanie 
zgodne z MSSF 16

Rozpoznanie 
zgodne z MSR 19

Dane wykazywane w 
niniejszym SSF 

sporządzonym zgodnie z 
MSSF

Zmiany w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na 31.03.2021

Rzeczowe aktywa trwałe                                   42                           328   -                                          370   

Zobowiązania leasingowe -                           335   -                                          335   

Świadczenia pracownicze -   -                          166                                          166    
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11. Zysk przypadający na jedną akcję 

Zysk/stratę podstawową przypadającą na jedną akcję akcjonariuszom jednostki dominującej oblicza się poprzez podzielenie 

zysku/straty netto za dany okres przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej przez średnią ważoną liczbę 

wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu. 

Ponieważ Spółka nie wyemitowała akcji uprzywilejowanych co do wypłaty dywidendy mianownik wskaźnika stanowi całość 

wyemitowanych akcji. 

Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące zysku/straty oraz akcji, które posłużyły do wyliczenia podstawowego 

i rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję: 

Okres 3 miesięcy
 zakończony 

31 marca 2022

Okres 3 miesięcy
 zakończony 

31 marca 2021

(niebadane) (niebadane)

(2 648) (1 528)
- -

(2 648) (1 528)

n/d 74 466 156

119 675 790 n/d

Średnia ważona  liczba akcji zwykłych 119 675 790 74 466 156

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 120 842 457 74 466 156

Zysk (strata) na akcję (w PLN) (0,02) (0,02)

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (w PLN) (0,02) (0,02)

Średnia ważona liczba akcji  w  Groclin S.A. występująca w okresie od dnia 
01.01.2022 r. do dnia 31.03.2022 r. (w szt.)

Zysk /(strata) netto z działalności kontynuowanej 

Zysk (strata) netto okresu sprawozdawczego 

Zysk /(strata) za rok obrotowy z działalności zaniechanej 

Średnia ważona liczba udziałów CountMe występująca w okresie od dnia 
1.01.2021 r. do dnia 31.03.2021 r. skorygowana o parytet wymiany (w szt.)

 

W dniu 17 lutego 2022 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 

2.500.000,00 zł w drodze emisji 2.500.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii K. Cena emisyjna akcji serii K została 

ustalona na poziomie 2,00 zł za jedną akcję. Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2022 

r., na równi z pozostałymi akcjami Spółki. Z akcjami serii K nie są związane żadne uprawnienia. Do dnia publikacji niniejszego 

sprawozdania akcje serii K nie zostały zarejestrowane w KRS. Emisję akcji serii K uwzględniono przy obliczeniu średniej 

ważonej rozwodnionej liczby akcji za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2022 roku. 

W dniu 25 maja 2022 roku Zarząd Spółki podjął uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 

2.411.500,00 zł w drodze emisji 850.00 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii L i 1.561.500 sztuk akcji zwykłych na okaziciela 

serii M. Cena emisyjna akcji serii L została ustalona na poziomie 2,00 zł za jedną akcję, cena emisyjna akcji serii M została 

ustalona na poziomie 1,00 zł za jedną akcję  Akcje serii L i M będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 

2022 r., na równi z pozostałymi akcjami Spółki. Z akcjami serii L i M nie są związane żadne uprawnienia. Emisja akcji serii L i M 

nie powoduje zmiany kalkulacji zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą 

za I kwartał 2022 roku. 

 
 
 
 



Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku 
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2022 roku tys. PLN 

 

 

Grupa Kapitałowa Groclin Strona 58 z 61

 

12. Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki 

Tabela poniżej przedstawia zestawienie pożyczek zaciągniętych przez spółki Grupy Groclin na dzień 31 marca 2022 roku i 31 

grudnia 2021 roku: 

31 marca 2022 31 grudnia 2021

 Nazwa 
pożyczkodawcy  Rodzaj  Termin spłaty 

 Kwota 
przyznanej 
pożyczki 

 Baza 
oprocento- 

wania 
 Kwota do 

spłaty  
  długoter-
minowe 

 krótkoter-
minowe 

 Kwota do 
spłaty 

  długoter-
minowe 

 krótkoter-
minowe 

 Osoba fizyczna  obrotowy 31.12.2023  50 PLN  stałe                53                53                    -                    52                 52                   -      

karty płatnicze                 -      -   -                   1    -                     1   

Razem                53                53                    -                    52                 52                     1    

 

13. Kapitał podstawowy 

Tabele poniżej prezentują stan akcji Groclin S.A. na dzień 31 marca 2022 roku i 31 grudnia 2021 roku oraz kapitał 

podstawowy Spółki na dzień 31 marca 2021 roku: 

Na dzień 
31 marca 2022

(niebadane)

Na dzień 
31 grudnia 2021

(badane)

Na dzień 
31 marca 2021

(niebadane)

Liczba udziałów (szt.) CountMe n/d n/d 2 399

Parytet wymiany n/d n/d 31 549

Liczba akcji (szt.) Groclin S.A. 119 675 790 119 675 790 n/d

Wartość nominalna akcji (PLN/akcję) 1 1 n/d

Kapitał podstawowy (w PLN) 119 675 790 119 675 790 75 686 051  

Dane na dzień 31 marca 2021 roku obejmują przekształconą strukturę kapitału CountMe. Przekształcenie to polegało na 

przeliczeniu ówczesnego kapitału zakładowego CountMe przy zastosowaniu parytetu wymiany ustalonego w uchwale nr 6 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 17 grudnia 2021 r. w celu odzwierciedlenia liczby akcji Emitenta 

wyemitowanych w ramach przejęcia odwrotnego tj. za każdy jeden udział CountMe udziałowiec tej spółki otrzymał 31.549 

akcji serii J Emitenta. Różnica z tego przekształcenia została zaprezentowana jako zyski zatrzymane/niepokryte straty. 

 

Na dzień
31 marca 2022

Na dzień
31 grudnia 2021

Kapitał akcyjny (niebadane) (badane)

Akcje zwykłe serii A o wartości nominalnej 1 PLN każda 382 500 382 500

Akcje zwykłe serii B o wartości nominalnej 1 PLN każda 2 442 500 2 442 500

Akcje zwykłe serii C o wartości nominalnej 1 PLN każda 675 000 675 000

Akcje zwykłe serii E o wartości nominalnej 1 PLN każda 850 000 850 000

Akcje zwykłe serii D o wartości nominalnej 1 PLN każda 1 150 000 1 150 000

Akcje zwykłe serii F o wartości nominalnej 1 PLN każda 6 077 873 6 077 873

Akcje zwykłe serii H o wartości nominalnej 1 PLN każda 1 000 000 1 000 000

Akcje zwykłe serii J o wartości nominalnej 1 PLN każda 107 097 917 107 097 917

119 675 790 119 675 790  
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Ilość Wartość w PLN

Akcje zwykłe wyemitowane i w pełni opłacone

Akcje zwykłe serii A o wartości nominalnej 1 PLN każda 03-11-1997 382 500 382 500

Akcje zwykłe serii B o wartości nominalnej 1 PLN każda 11-12-1997 2 442 500 2 442 500

Akcje zwykłe serii C o wartości nominalnej 1 PLN każda 31-05-2000 675 000 675 000

Akcje zwykłe serii D o wartości nominalnej 1 PLN każda 31-07-1998 850 000 850 000

Akcje zwykłe serii E o wartości nominalnej 1 PLN każda 05-05-2003 1 150 000 1 150 000

Akcje zwykłe serii F o wartości nominalnej 1 PLN każda 19-08-2013 6 077 873 6 077 873

Akcje zwykłe serii H o wartości nominalnej 1 PLN każda 16-11-2021 1 000 000 1 000 000

Akcje zwykłe serii J o wartości nominalnej 1 PLN każda 30-12-2021 107 097 917 107 097 917

Na dzień 31 marca 2022 roku (niebadane) 119 675 790 119 675 790

Data rejestracji 
podwyższenia kapitału

 

Wszystkie wyemitowane akcje posiadają wartość nominalną wynoszącą 1,00 (jeden) PLN i zostały w pełni opłacone.  

Akcje wszystkich serii są jednakowo uprzywilejowane co do dywidendy i zwrotu z kapitału. 

Wg stanu na dzień 31 marca 2022 roku i 31 grudnia 2021 roku nie występowały akcje uprzywilejowane. 

Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania akcje serii H i J nie zostały dopuszczone do obrotu giełdowego na GPW. 

14. Zmiany w pozycjach bilansowych 

Zmiany poszczególnych skonsolidowanych pozycji bilansowych Grupy Groclin oraz jednostkowych pozycji bilansowych 
Groclin S.A. zostały omówione w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Groclin do raportu za I kwartał 2022 
roku w notach „Podsumowanie skonsolidowanych wyników finansowych” oraz „Podsumowanie jednostkowych wyników 
finansowych”. 

Informacje o odpisach aktualizujących, rezerwach oraz rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
również zostały przedstawione w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Groclin do raportu za I kwartał 2022 
roku w notach „Podsumowanie skonsolidowanych wyników finansowych” oraz „Podsumowanie jednostkowych wyników 
finansowych”.  

15. Zobowiązania warunkowe  

Zobowiązania warunkowe na dzień 31 marca 2022 roku Grupy Groclin roku przedstawia poniższe zestawienie: 

Weksle wystawione przez Groclin S.A. według stanu na dzień 31 marca 2022 roku

Umowa PFRON nr RDK/000119/15/D z dnia 20 marca 2012 roku - weksel in blanco z deklaracją wekslową

Umowa PFRON nr RDK/000155/15/D z dnia 27 marca 2013 roku - weksel in blanco z deklaracją wekslową

Umowa PFRON nr RDK/000171/15/D z dnia 30 kwietnia 2014 roku - weksel in blanco z deklaracją wekslową  

16. Istotne zdarzenia występujące po dniu bilansowym 

Do dnia zatwierdzenia do publikacji niniejszego raportu nie miały miejsca istotne zdarzenia po dniu, na który sporządzono 

kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe bilansowym nieujęte w tym sprawozdaniu, które mogłyby w znaczący sposób 

wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta. 

 

 



Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku 
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2022 roku tys. PLN 
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Podpisy Członków Zarządu 

Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis

Prezes Zarządu Mateusz Oleksiuk 27 maja 2022 podpisano podpisem elektronicznym

Wiceprezes Zarządu Wojciech Paczka 27 maja 2022 podpisano podpisem elektronicznym

 

 

Podpisy osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych 

Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis

Główny Księgowy Anna Rogozińska 27 maja 2022 podpisano podpisem elektronicznym



 

 

               Contact: 
 
               Groclin S.A.                                                                                   phone: +48 (61) 61 07 799 
               ul. Słowiańska 4                                                                            e-mail:office@groclin.com 
               62-065 Grodzisk Wielkopolski  
               Poland 

 
 

                                                  www.groclin.com 
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