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Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Hubstyle 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe 
 
Do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany 
złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski. 

 
Do Sprawozdania z sytuacji finansowej: 
30.06.2019-  4,2520 PLN/ EUR 
30.06.2018-  4,3616 PLN/ EUR 
31.12.2018-  4,3000 PLN/ EUR 
 
Do sprawozdania z całkowitych dochodów i rachunku przepływów pieniężnych: 
30.06.2019-  4,2935 PLN/ EUR 
30.06.2018-  4,2395 PLN/ EUR 
31.12.2018-  4,2617 PLN/ EUR 

 

Wybrane dane finansowe  
01.01 - 30.06.2019 01.01 - 30.06.2018 31.12.2018 

PLN EUR PLN EUR PLN EUR 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 

3 787 882 4 182 986 8 549 2 006 

Zysk/strata na działalności operacyjnej -2 446 -570 -5 740 -1 354 -9 713 -2 279 

Zysk/strata brutto -3 412 -795 -5 802 -1 369 -9 824 -2 305 

Zysk/strata netto -3 412 -795 -5 807 -1 370 -9 851 -2 312 

Całkowite dochody/straty ogółem -3 412 -795 -5 807 -1 370 -9 182 -2 155 

Aktywa razem 5 059 1 190 6 710 1 538 4 725 1 099 

Rzeczowe aktywa trwałe 927 218 377 86 346 80 

Należności krótkoterminowe 591 139 361 83 316 73 

Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy 
krótkoterminowe 

6 356 1 495 4 169 956 3 228 751 

Kapitał własny -1 916 -451 2 541 583 1 497 348 

Kapitał podstawowy 3 200 753 2 045 469 2 600 605 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

-2 486 -579 -2 891 -682 -4 380 -1 028 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

14 3 992 234 1800 422 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 

2 531 589 1701 401 2392 561 

Zmiana stanu środków pieniężnych 59 14 -198 -47 -188 -44 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą(zł/EUR) z 
działalności kontynuowanej i zaniechanej  

-0,11 -0,02 -0,25 -0,06 -0,35 -0,08 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 
( w zł./EUR) z działalności kontynuowanej i 
zaniechanej  

-0,11 -0,02 -0,25 -0,06 -0,35 -0,08 

Zysk na zbyciu działalności zaniechanej  0 0 680,00 160,40 680,00 160 

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 0 -11 -3 -11 -3 
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Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych 
dochodów 

  
01.01.2019- 
30.06.2019 

01.01.2018- 
30.06.2018  

A. Działalność kontynuowana      

1. Przychody ze sprzedaży 3 787 4 182 

2. Pozostałe przychody operacyjne 63 17 

3. Zmiana stanu produktów -721 178 

I. RAZEM PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 3 129 4 377 

1. Amortyzacja 294 217 

2. Zużycie materiałów i energii 347 1 641 

3. Usługi obce 2 618 3 986 

4. Podatki i opłaty 21 17 

5. Wynagrodzenia 861 949 

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 132 135 

7. Pozostałe koszty rodzajowe 92 39 

8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 840 0 

9. Pozostałe koszty operacyjne 370 3 133 

II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 5 575 10 117 

III. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALOŚCI OPERACYJNEJ -2 446 -5 740 

1. Przychody finansowe 125 88 

2. Koszty finansowe 1 091 150 

IV. ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM -3 412 -5 802 

1. Podatek dochodowy 0 5 

V. ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ -3 412 -5 807 

B. Działalność zaniechana 0 669 

VI. ZYSK NA ZBYCIU DZIAŁALNOSCI ZANIECHANEJ  0 680 

VII. ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ 0 -11 

C. Całkowite dochody przypadające na: -3 412 -5 138 

1. Działalność kontynuowana -3 412 -5 807 

 - akcjonariuszy podmiotu dominującego -3 363 -5 750 

 - udziały niekontrolujące -49 -57 

2. Działalność zaniechana 0 669 

 - akcjonariuszy podmiotu dominującego 0 669 

 - udziały niekontrolujące 0 0 

 D. Zysk/ strata na jedną akcję   0 

 - podstawowy z działalności kontynuowanej -0,11 -0,28 

 - rozwodniony z działalności kontynuowanej -0,11 -0,28 

 - podstawowy z działalności kontynuowanej i zaniechanej -0,11 -0,25 
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Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 

 

 

Aktywa 30.06.2019 31.12.2018 

I.   Aktywa trwałe 2 259 2 668 

1.   Wartości niematerialne 1 151 1 289 

2.   Wartości firmy 87 936 

3.   Rzeczowe aktywa trwałe 927 346 

4.   Należności długoterminowe 94 97 

5.   Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 

6.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 

7. Inne aktywa długoterminowe 0 0 

II.  Aktywa obrotowe 2 800 2 057 

1.  Zapasy 1 933 1 511 

2.  Należności krótkoterminowe 591 316 

3.  Udzielone pożyczki krótkoterminowe 0 0 

4.  Środki pieniężne 80 21 

5.  Inne aktywa 196 209 

Aktywa razem 5 059 4 725 

   Pasywa 30.06.2019 31.12.2018 

I.   Kapitał własny -1 916 1 497 

A. Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -1 874 1 490 

1.   Kapitał podstawowy 3 200 2 600 

2.   Kapitał zapasowy 38 028 35 629 

3.   Kapitał rezerwowy 33 3 033 

4.  Suma całkowitych dochodów -43 135 -39 772 

 -    suma całkowitych dochodów netto -3 363 -9 075 

 -    suma całkowitych dochodów z lat ubiegłych -39 772 -30 697 

B.  Przypadający udziałom niekontrolującym -42 7 

II.   Zobowiązania długoterminowe 619 0 

III.   Zobowiązania krótkoterminowe 6 356 3 228 

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 820 2 500 

2. Zobowiązania finansowe 2 757 16 

3. Inne zobowiązania  281 595 

4. Rezerwy na zobowiązania 380 117 

5. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 118 0 

Pasywa razem 5 059 4 725 
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 Śródroczne skrócone skonsolidowane ze zmian w kapitale własnym 
 

Wyszczególnienie 
Kapitał 

podstawowy 
Kapitał 

zapasowy 
Kapitał 

rezerwowy 

Zyski zatrzymane Kapitały 
przypadające 

akcjonariuszom 
podmiotu 

dominującego 

Kapitał 
przypadający 

udziałom 
niekontrolującym 

Razem 
Zysk z lat ubiegłych 

Strata z lat 
ubiegłych 

Zyski 
(strata) 
netto 

Stan na dzień 1 stycznia 
2019 

2 600 35 629 3 033 0 -30 697 -9 075 1 490 7 1 497 

Zmiany w okresie  600 2 399 -3 000 0 -9 075 5 712 -3 364 -49 -3 413 

Rozliczenie  wyniku 2018         -9 075 9 075 0   0 

Zysk/strata netto jednostki 
dominującej  

          -3 363 -3 363   -3 363 

Zysk/ strata netto 
przypadająca udziałom 
niekontrolującym  

            0 -49 -49 

Zarejestrowanie 
podwyższenie kapitału 
emisją akcji serii I 

600 2 400 -3 000       0   0 

Inne    -1         -1   -1 

Stan na 30 czerwca 2019 3 200 38 028 33 0 -39 772 -3 363 -1 874 -42 -1 916 
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Wyszczególnienie 
Kapitał 

podstawowy 
Kapitał 

zapasowy 
Kapitał 

rezerwowy 

Zyski zatrzymane 
Kapitały przypadające 

akcjonariuszom 
podmiotu dominującego 

Kapitał przypadający 
udziałom 

niekontrolującym 
Razem 

Zysk z lat 
ubiegłych 

Strata z lat 
ubiegłych 

Zyski (strata) 
netto 

Stan na dzień 1 stycznia 
2018 

1 845 32 475 1 833 0 -18 386 -12 311 5 456 114 5 570 

Zmiany w okresie  200 1 600 309 0 -12 311 7 230 -2 972 -57 -3 029 

Rozliczenie  wyniku 2017         -12 311 12 311 0   0 

Zysk/strata netto 
jednostki dominującej  

          -5 081 -5 081   -5 081 

Zysk/ strata netto 
przypadająca udziałom 
niekontrolującym  

            0 -57 -57 

Zarejestrowanie 
podwyższenie kapitału 
emisją akcji serii G 

200 1 600 -1 800       0   0 

Niezarejestrowane 
podwyższenie kapitału 
emisją akcji serii H 

    2 109       2 109   2 109 

Stan na 30 czerwca 2018 2 045 34 075 2 142 0 -30 697 -5 081 2 484 57 2 541 
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Śródroczne skonsolidowane skrócone sprawozdanie z przepływów 

pieniężnych 

 

  
01.01.2019 - 
30.06.2019 

01.01.201- 
30.06.2018 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej     

 I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 412 -5 133 

II. Korekty razem 926 2 242 

1. Amortyzacja 295 343 

2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 81 -39 

3. Zysk z działalności inwestycyjnej 845 2 209 

4. Zmiana stanu rezerw 262 -32 

5. Zmiana stanu zapasów -422 -25 

6. Zmiana stanu należności -272 390 

7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6 -446 

8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 131 -158 

9. Zapłacony podatek dochodowy 0 0 

10. Inne korekty  0 0 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -2 486 -2 891 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej     

I. Wpływy 14 1 321 

1. Z aktywów finansowych, w tym: 0 1 321 

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   0 

- odsetki   0 

-wpływ netto ze zbycia aktywów finansowych    1 321 

2. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 14 0 

3. Inne wpływy inwestycyjne   0 

II. Wydatki 0 329 

1. Nabycie wartości niematerialnych  oraz rzeczowych aktywów trwałych   329 

2. Nabycie udziałów w jednostce zależnej 0 0 

3. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 14 992 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     

I Wpływy 2 680 2 658 

1. Kredyty i pożyczki 2 180 550 

2. Wpływy netto z tyt. wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz 
dopłat do kapitału 

  2 108 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 500 0 

II. Wydatki 149 957 

1. Dywidendy i inne wydatki    0 

2. Spłata kredytów i pożyczek   706 

3. Odsetki 32 51 

4. Wykup dłużnych papierów wartościowych 
 

200 

5.Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 117 0 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 2 531 1 701 

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 59 -198 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 59 -198 

F. Środki pieniężne na początek okresu 21 209 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 80 11 
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Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 roku 

1. Charakterystyka Grupy Kapitałowej  

HubStyle S.A. powstała 10 listopada 2010 roku w wyniku przekształcenia Nokaut Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością (powołanej 11 stycznia 2006 roku na mocy aktu notarialnego sporządzonego  
w Kancelarii Notarialnej przed notariuszem Anetą Leszczyńską Rep. A nr 407/2006). Nokaut Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 23 stycznia 
2006 roku. Dnia 24 kwietnia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Nokaut S.A. zmieniło 
nazwę Spółki na HubStyle S.A. 

Siedzibą Jednostki dominującej jest Warszawa, ulica Inflancka 4b. Jednostka dominująca prowadzi 
działalność w formie Spółki akcyjnej zarejestrowanej w Polsce i aktualnie wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa w Warszawie 
pod numerem KRS 0000370202. Spółka otrzymała nadany przez Główny Urząd Statystyczny numer 
REGON 220170588. 

Podstawowym przedmiotem działania jednostki dominującej jest Pozostałe doradztwo  
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z).  

Czas trwania Jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy jest nieoznaczony. 

Obecnie spółka HubStyle S.A. jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej HubStyle - prowadzi 
działalność holdingową związaną z zarządzaniem Grupą i wytyczaniem strategicznych kierunków 
rozwoju. 

Skład Grupy Kapitałowej HubStyle 

Strukturę Grupy Kapitałowej tworzonej przez HubStyle S.A. na dzień publikacji raportu przedstawia 
poniższy schemat: 

 
 
 

  

96% 100% 

Sugarfree Sp. z o.o. New Fashion Brand  
Sp. z o.o. 
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Opis działalności prowadzonej przez Grupę  

Grupa HubStyle to nowoczesne i innowacyjne przedsiębiorstwo na miarę XXI wieku, którego 
działalność skoncentrowana jest na dynamicznie rosnących obszarach e-commerce: budowie silnego 
portfolio własnych marek lifestylowych. Dzięki dywersyfikacji działalności, która miała miejsce w 2015 
r. Grupa zwiększa swoje udziały w rynku, stwarzając tym samym coraz to lepsze perspektywy dla 
akcjonariuszy Spółki HubStyle S.A.  

W skład Grupy Kapitałowej HubStyle wchodzą 3 Spółki (łącznie z jednostką dominującą):  

 HubStyle S.A.  

 Sugarfree Sp. z o.o. udział jednostki dominującej w kapitale Spółki wynosi 96,2%, 

 New Fashion Brand Sp. z o.o. udział jednostki dominującej w kapitale Spółki wynosi 100%. 

Sugarfree Sp. z o.o.  

Spółka prowadzi sklep internetowy www.sugarfree.pl oferujący szeroki asortyment wysokiej jakości 
sukienek z naturalnych tkanin w przystępnych cenach, głównie polskiej produkcji. Spółka operuje 
w bardzo elastycznym modelu biznesowym, osiągając wysokie marże, m.in. dzięki bardzo szybkiej 
rotacji towarów czy niskiego zaangażowania kapitału obrotowego.  

New Fashion Brand Sp. z o.o.  

Spółka jest jednostką specjalnego przeznaczenia (SPV) i pełni rolę inkubatora dla rozwoju nowych 
odzieżowych marek własnych. Spółka jest odpowiedzialna za utworzenie, rozwój oraz promocję 
nowych konceptów modowych, a także nadzorowanie ich wzrostu, aż do momentu osiągnięcia 
zakładanego poziomu rentowności. Spółka jest odpowiedzialna za dystrybucję  i rozwój marki Cardio 
Bunny. 

2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej  

Skład Zarządu jednostki dominującej 

Na dzień sporządzania sprawozdania, tj. 30.06.2019 oraz na dzień publikacji Zarząd HubStyle S.A. jest 
dwuosobowy, a w jego skład wchodzą: 

Imię i Nazwisko Funkcja 

Wojciech Czernecki Prezes Zarządu 

Wiktor Dymecki Członek Zarządu 

 

 
Skład Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej  

Skład Rady Nadzorczej na dzień 30.06.2019 r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu wygląda 
następująco:  

Imię i Nazwisko Funkcja 

Krzysztof Rąpała Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Małgorzata Federowska Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Kamil Gaworecki Członek Rady Nadzorczej 

Olaf Szymanowski Członek Rady Nadzorczej 

Wojciech Paczka  Członek Rady Nadzorczej 
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3. Podstawa sporządzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego oraz zasady rachunkowości  

Zastosowane zasady rachunkowości i podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego sprawozdania 
finansowego  

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy zostało sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowym Standardem Rachunkowości („MSR”) 34 – Śródroczna Sprawozdawczość 
Finansowa („MSR 34”) oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi 
zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, 
opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania śródrocznego sprawozdania 
finansowego przy zastosowaniu tych samych zasad dla okresu bieżącego i porównywalnego. 
Szczegółowe zasady rachunkowości przyjęte przez Grupę zostały opisane w sprawozdaniu finansowym 
Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku. 

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe przedstawia sytuację finansową Grupy Kapitałowej 
HubStyle S.A. („Grupa”) na dzień 30 czerwca 2019 roku oraz 31 grudnia 2018 roku, wyniki jej 
działalności oraz przepływy pieniężne za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2019 roku i 30 
czerwca 2018 roku. 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. 

Czas trwania Jednostki Dominującej oraz jednostek wchodzących w skład jest nieoznaczony. Pomimo, 
że zobowiązania krótkoterminowe przewyższają aktywa krótkoterminowe Zarząd Grupy nie 
zidentyfikował przesłanek zagrożenia kontynuacji działania w dającej się przewidzieć przyszłości 
obejmującej kolejne 12 miesięcy.  

 

Jednostka dominująca otrzymała dofinansowanie od jednego z akcjonariuszy Dawida Urbana w postaci 
pożyczki w kwocie 2 000 tys. zł, znacząco wzrósł też kapitał podstawowy spółki ze względu na emisję i 
objęcie akcji serii I.  Ponadto jednostka zależna od Emitenta, Sugarfree, pozyskała bieżący kapitał 
obrotowy pochodzący z emisji obligacji serii A w kwocie 500 tys. zł. 
 
Ponadto Zarząd jednostki dominującej podjął działania zmierzające do podwyższenia kapitału 
własnego o kwotę 3 800 tys. zł. 

Biorąc powyższe pod uwagę niniejsze półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę 
dominującą jak i przez Spółki z  Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości. 
 
Standardy, zmiany do standardów oraz interpretacje uwzględnione po raz pierwszy w roku 2019  

 

Sporządzając niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółka zastosowała po raz 
pierwszy poniższe standardy:  
• MSSF 16 „Leasing”,  
• Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe” – Wcześniejsze spłaty z ujemną kompensatą,  
• Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2015-2017),  
• Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – Zmiana planu, ograniczenie lub rozliczenie,  
• Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” - 
długoterminowe udziały w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach,  
• Interpretacja KIMSF 23 „Niepewność co do ujęcia podatku dochodowego”.  
 
Szczegóły dotyczące wdrożenia MSSF 16 zostały opisane poniżej, zaś pozostałe wyżej wymienione 
standardy nie mają wpływu na skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe 
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Zmiany zasad rachunkowości sporządzania sprawozdania finansowego 
 
W okresie objętym raportem Grupa po raz pierwszy zastosowała nowy standard mający istotny wpływ 
na sprawozdanie finansowe:  
 

 MSSF 16 „Leasing” 
Grupa wdrażając nowy standard zastosowała zmodyfikowaną metodę retrospektywną w wyniku której 
nie musi przekształcać danych porównawczych. W konsekwencji datą zastosowania standardu po raz 
pierwszy jest pierwszy dzień rocznego okresu sprawozdawczego w którym Grupa zastosuje zasady 
nowego standardu. 
 
Poniższa tabela przedstawia wpływ zastosowania standardu na dzień 1 stycznia 2019 roku:   
 
Wartość bilansowa na dzień 1.01.2019  
Aktywa z tytułu praw do użytkowania  736 tys. zł 
Zobowiązania z tytułu leasingu   736 tys. zł 
 
Główną umową, na podstawie której Grupa zidentyfikowała leasing jest przede wszystkim umowa 
najmu lokalu użytkowego wykorzystywanego na sklep.  
 
Wartość ujętej w okresie od 1 stycznia 2019 do 30 czerwca 2019 amortyzacji aktywów z tytułu prawa 
do użytkowania wyniosła 126 tys. zł, zaś odsetek dotyczących zobowiązań leasingowych wyniosła 21 
tys. zł. 
Poniżej zamieszczono główne założenia polityki rachunkowości przyjęte przez Grupę wraz z pierwszym 
zastosowaniem MSSF 16: 
 
Zwolnienia i praktyczne rozwiązania 
Grupa będzie stosowała zwolnienia, które przywołuje standard dotyczące ujmowania leasingów o 
niskiej wartości (nie przekraczającej 15.000 zł) oraz leasingów krótkoterminowych (nie 
przekraczających 12 miesięcy). Wybór zwolnienia z ujmowania leasingów krótkoterminowych został 
dokonany dla wszystkich rodzajów aktywów z tytułu prawa do użytkowania za wyjątkiem umów 
leasingu samochodów. W przypadkach, w których nie będzie możliwe określenie stopy procentowej 
leasingu, Grupa zastosuje krańcową stopę procentową leasingobiorcy. 
 
W przypadku pozostałych umów, Grupa wybrała zgodnie z zapisami standardu, zwolnienie ze względu 
na termin zakończenia umów, nieprzekraczający 12 miesięcy. 
 
Pierwsze zastosowanie 
W stosunku do leasingów dotychczas sklasyfikowanych jako leasingi operacyjne na dzień pierwszego 
zastosowania (z wyjątkiem umów dotyczących składników o niskiej wartości oraz umów o pozostałym 
okresie krótszym niż 12 miesięcy) Grupa ujęła zobowiązanie wycenione jako wartość bieżącą 
pozostałych do zapłaty opłat leasingowych, zdyskontowanych krańcową stopą procentową 
leasingobiorcy dniu pierwszego zastosowania. Odpowiednio ujęte aktywa z tytułu prawa do 
użytkowania w wysokości równej ujętym zobowiązaniom. 
 
Identyfikacja leasingu 
Na początku umowy spółki Grupy oceniają, czy dana umowa zawiera leasing. Umowa jest leasingiem, 
jeżeli na jej mocy przekazuje się prawo do kontroli użytkowania zidentyfikowanego składnika aktywów 
na dany okres w zamian za wynagrodzenie. 
 
Ujęcie w księgach leasingobiorcy 
W dacie rozpoczęcia leasingu Grupa ujmuje składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania oraz 
zobowiązanie z tytułu leasingu. W dacie rozpoczęcia Grupa wycenia zobowiązanie z tytułu leasingu w 
wysokości wartości bieżącej opłat leasingowych pozostających do zapłaty w tej dacie. Opłaty 



14 

leasingowe dyskontuje się z zastosowaniem krańcowej stopy procentowej leasingobiorcy, która 
średnio wynosi 6%. 
 
Prezentacja 
Grupa prezentuje aktywa z tytułu prawa do użytkowania w tych samych pozycjach bilansowych, 
w których byłyby prezentowane gdyby Grupa była właścicielem tych aktywów. 
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania zostały zaprezentowane w linii rzeczowe aktywa trwałe. 
Zobowiązania z tytułu leasing są zaprezentowane w linii zobowiązania długoterminowe, inne 
zobowiązania finansowe. 
 
 
Waluty obce 
Transakcje wyrażone w walutach obcych w dniu dokonania transakcji ujmowane są w złotych polskich 
przy zastosowaniu kursu kupna lub kursu sprzedaży walut z dnia zawarcia transakcji stosowanym przez 
bank, z którego usług jednostka korzysta. Pozycje pieniężne aktywów i pasywów wyrażone w walucie 
obcej są przeliczane na dzień bilansowy według średniego kursu NBP dla danej waluty obowiązującego 
na ten dzień. Różnice kursowe wynikające z rozliczenia transakcji w walutach obcych oraz wyceny 
bilansowej aktywów i pasywów pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmowane są w 
sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Niepieniężne pozycje aktywów i zobowiązań wyceniane 
według kosztu historycznego w walucie obcej są przeliczane według średniego kursu NBP 
obowiązującego w dniu dokonania transakcji.  

Dane porównywalne  

Spółka zapewniła porównywalność danych we wszystkich prezentowanych okresach.  

4. Sezonowość działalności 

Sezonowość sprzedaży obejmuje całość rynków na których działa Grupa Kapitałowa. W segmencie 
odzieżowym pierwszy kwartał roku kalendarzowego jest okresem tradycyjnych wyprzedaży, co zwykle 
przekłada się na niższe marże brutto na sprzedaży niż w pozostałych kwartałach. Kwartał drugi jest 
kwartałem sezonowo dobrym dla sprzedaży odzieży. Szczyt sprzedaży w tym  segmencie następuje w 
czwartym kwartale.  

5. Segmenty operacyjne i przychody z innych umów z klientami 

Przy wyodrębnianiu segmentów operacyjnych Grupa Kapitałowa kieruje się kryterium rodzaju usług 
dostarczanych przez Spółki Grupy Kapitałowej. Każdy z segmentów jest zarządzany odrębnie z uwagi 
na specyfikę świadczonych usług wymagających odmiennych zasobów oraz podejścia do realizacji. 

Zgodnie z MSSF 8 wyniki segmentów operacyjnych wynikają z wewnętrznych raportów 
weryfikowanych okresowo przez Zarząd Grupy, który analizuje wyniki segmentów operacyjnych na 
poziomie zysku (straty) z działalności operacyjnej. Pomiar wyników segmentów operacyjnych 
stosowany w kalkulacjach zarządczych zbieżny jest z zasadami rachunkowości zastosowanymi przy 
sporządzaniu sprawozdania finansowego. Przychody ze sprzedaży wykazane w sprawozdaniu 
z całkowitych dochodów nie różnią się od przychodów prezentowanych w ramach segmentów 
operacyjnych. 

Segment inwestycyjny obejmuje aktywa i pasywa oraz przychody i koszty dotyczące zarządzania 
inwestycjami jednostki dominującej w jednostki zależne oraz działalnością holdingową prowadzoną 
przez Spółkę dominującą. Segment sprzedaży odzieży obejmuje działalność prowadzoną przez Spółki 
Sugarfree Sp. z o.o. oraz New Fashion Brand Sp. z o.o. 
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SEGMENTY OPERACYJNE  

Wyszczególnienie 
Sprzedaż odzieży 

(SEGMENT I) 
Inwestycyjny 
(SEGMENT II) 

Transakcje 
pomiędzy 

segmentami 
Razem 

AKTYWA I PASYWA 

 na dzień 30.06.2019 oraz za okres od 01.01. do 30.06.2019 

Aktywa segmentu: 3 180 6 196 -4 317 5 059 

rzeczowe aktywa trwałe  307 10 610 927 

wartości niematerialne  47 1 611 -508 1 151 

wartość firmy  0 0 87 87 

aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego  0 0 0 0 

pożyczki udzielone 0 3 778 -3 778 0 

udziały lub akcje 0 538 -538 0 

zapasy 1 933 0 0 1 933 

należności długoterminowe 94 0 0 94 

należności handlowe  616 65 -191 490 

pozostałe należności  74 27 0 101 

środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty 80 0 0 80 

inne aktywa  29 167 0 196 

Zobowiązania segmentu 8 357 2 686 -4 068 6 975 

PRZYCHODY I KOSZTY 

 na dzień 30.06.2019 oraz za okres od 01.01. do 30.06.2019 

Przychody segmentu: 4 286 261 -760 3 787 

sprzedaż do zewnętrznych 
klientów 3 706 81 0 3 787 

sprzedaż między segmentami i 
obroty wewnętrzne 580 180 -760 0 

Pozostałe przychody operacyjne 35 28 0 63 

Przychody finansowe 13 189 -77 125 

Koszty segmentu 6 049 2 409 -1 071 7 387 

Zysk/strata brutto segmentu -1 715 -1 931 234 -3 412 

Zysk/strata netto segmentu  -1 715 -1 931 234 -3 412 

za okres od 01.04 do 30.06.2019 

Przychody segmentu: -2 431 -169 464 -2 135 

sprzedaż do zewnętrznych 
klientów -2 107 -28 0 -2 135 

sprzedaż między segmentami i 
obroty wewnętrzne -324 -140 464 0 

Pozostałe przychody operacyjne -32 -26 0 -58 

Przychody finansowe -10 -104 31 -84 

Koszty segmentu -3 153 -1 807 682 -4 277 

Zysk/strata brutto segmentu 678 1 507 -187 2 000 

Zysk/strata netto segmentu  678 1 507 -187 2 000 
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SEGMENTY OPERACYJNE  

Wyszczególnienie 
Sprzedaż odzieży 

(SEGMENT I) 
Inwestycyjny 
(SEGMENT II) 

Transakcje 
pomiędzy 

segmentami 
Razem 

AKTYWA I PASYWA 
 na dzień 31.12.2018 oraz za okres od 01.01. do 31.12.2018 

Aktywa segmentu: 2 587 5 993 -3 855 4 725 

rzeczowe aktywa trwałe  335 11 0 346 

wartości niematerialne  198 1 732 -641 1 289 

wartość firmy  0 0 936 936 

aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego  0 0 0 0 

pożyczki udzielone 0 2 387 -2 387 0 

udziały lub akcje 0 1 611 -1 611 0 

zapasy 1 511 0 0 1 511 

należności długoterminowe 97 0 0 97 

należności handlowe  250 34 -152 132 

pozostałe należności  115 69 0 184 

środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty 19 2 0 21 

inne aktywa  62 147 0 209 

Zobowiązania segmentu 6 051 552 -3 375 3 228 

PRZYCHODY I KOSZTY 
 na dzień 30.06.2018 oraz za okres od 01.01. do 30.06.2018 

Przychody segmentu: 4 998 269 -907 4 360 

sprzedaż do zewnętrznych 
klientów 

4 360 0 0 4 360 

sprzedaż między segmentami i 
obroty wewnętrzne 

638 269 -907 0 

Pozostałe przychody operacyjne 30 0 -13 17 

Przychody finansowe 8 126 -46 88 

Koszty segmentu 6 661 6 010 -2 404 10 267 

Zysk/strata brutto segmentu -1 625 -5 615 1 438 -5 802 

Zysk/strata netto segmentu  -1 629 -5 613 1 435 -5 807 

Inne - wynik na działalności 
zaniechanej ( segment e-
commerce) 

0 0 669 669 

za okres od 01.04. do 30.06.2018 

Przychody segmentu: 2 829 98 -526 2 401 

sprzedaż do zewnętrznych 
klientów 

2 401 0 0 2 401 

sprzedaż między segmentami i 
obroty wewnętrzne 

428 98 -526 0 

Pozostałe przychody operacyjne 0 0 0 0 

Przychody finansowe 1 10 66 77 

Koszty segmentu 3684 5266 -1974 6976 

Zysk/strata brutto segmentu -854 -5 158 1514 -4498 

Zysk/strata netto segmentu  -845 -5 158 1514 -4489 

Inne - wynik na działalności 
zaniechanej ( segment e-
commerce) 

0 0 699 699 
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6. Rzeczowe aktywa trwałe 
 
  

Rzeczowe aktywa trwałe 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2018 

Środki trwałe, w tym: 927 346 377 

 - budynki, lokale 842 247 262 

- urządzenia techniczne i maszyny 85 99 115 

- środki transportu 0 0 0 

- inne środki trwałe 0 0 0 

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 927 346 377 

 

Zmiany rzeczowych aktywów trwałych (wg grup 
rodzajowych) za rok 2019 

Budynki 
(inwestycja w 
obcym środku 

trwałym) 

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

Środki 
transportu 

Inne 
środki 
trwałe 

Środki 
trwałe 
razem 

wartość brutto środków trwałych na dzień 01.01.2019 307 447 0 69 823 

Rozpoznanie aktywa zgodnie z MSSF 16 na dzień  
01.01.2019 

738         

 zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 

- nabycie 
    

0 

zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0 0 0 

 - likwidacja / sprzedaż 
    

0 

wartość brutto środków trwałych na dzień 30.06.2019 1 045 447 0 69 1561 

umorzenie na dzień 01.01.2019 61 347 0 69 477 

zwiększenia (z tytułu) 142 15 0 0 157 

- amortyzacja za okres 01.01.2019 - 30.06.2019 142 15 
  

157 

zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0 0 0 

 - likwidacja / sprzedaż 
    

0 

umorzenie na dzień 30.06.2019 203 362 0 69 634 

wartość netto środków trwałych na dzień 30.06.2019 842 85 0 0 927 
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7. Wartości niematerialne 

Zmiany wartości niematerialnych (wg grup 
rodzajowych) za rok 2019 

Koszty 
zakończonyc

h prac 
rozwojowyc

h 

Koszty prac 
rozwojowyc

h w toku 

Oprogramowani
e komputerowe 

Inne 
wartości 

niematerialn
e 

Raze
m 

 wartość brutto na dzień 01.01.2019 0 0 290 3 953 4 243 

 zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 

 - z zakupu bezpośredniego         0 

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 

 - sprzedaży / likwidacji 
    

0 

 wartość brutto na dzień 30.06.2019 0 0 290 3 953 4 243 

umorzenie na dzień 01.01.2019 0 0 290 1 345 1 635 

 zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 138 138 

- amortyzacja za okres 01.01.2019 - 
30.06.2019    

138 138 

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 

 - sprzedaży / likwidacji         0 

umorzenie na dzień 30.06.2019 0 0 290 1 483 1 773 

Odpis z tytułu utraty wartości na dzień 
01.01.2019 

0 0 0 1 319 1 319 

Odpis z tytułu utraty wartości 
    

0 

Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości 
    

0 

Odpis z tytułu utraty wartości na dzień 
30.06.2019 

0 0 0 1 319 1 319 

 wartość netto na dzień 30.06.2019 0 0 0 1 151 1 151 

 

Wartości niematerialne 30.06.2019 31.12.2018 

w tym:     

koszty zakończonych prac rozwojowych  

wartość netto przed odpisem aktualizującym     

odpis aktualizujący     

wartość netto 0 0 

koszty prac rozwojowych w toku 

wartość netto przed odpisem aktualizującym     

odpis aktualizujący     

wartość netto 0 0 

inne wartości niematerialne 

wartość netto przed odpisem aktualizującym 2 470 2 608 

odpis aktualizujący 1319 1 319 

wartość netto 1 151 1 289 

Wartości niematerialne razem 1 151 1 289 
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8. Odpisy aktualizujące aktywa 

Odpisy aktualizujące wartość aktywów 
Wartości 

niematerialne  
Wartość 

firmy 
Zapasy Należności 

Udzielone 
Pozyczki i 
odsetki 

Stan na 01.01.2019 1 319 4 574 546 14 2542 

Zwiększenie   849 202   78 

Zmniejszenie           

Stan na 30.06.2019 1 319 5 423 748 14 2 620 

 
Ze względu na to, iż spółka zależna Sugarfree Sp. z o.o. nie realizuje swoich założeń budżetowych, 
Zarząd jednostki dominującej podjął decyzję o przeprowadzeniu testu na utratę wartości znaku 
towarowego Sugarfree, który został wykonany w oparciu o dane z zaktualizowanego modelu 
finansowego spółki Sugarfree opisanego poniżej w nocie dotyczącej Wartości firmy.  W wyniku 
przeprowadzonego testu  na dzień 30.06.2019 dokonano nie stwierdzono konieczności dokonania 
odpisu.  

9. Wartość firmy 

Wartość firmy wykazana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w całości odnosi się do 
inwestycji w jednostkę zależną Sugarfree Sp. z o.o. Możliwe do zidentyfikowania aktywa i pasywa 
stanowiące podstawę alokacji i wyliczenia wartości firmy zostały przedstawione w poniższej tabeli.  

Sugarfree Sp. z o.o. 

a) Aktywa razem (wartość godziwa) 4 769 

b) Zobowiązania razem (wartość godziwa) 375 

Wartość godziwa objętych aktywów netto (a-b) 4 394 

Wartość godziwa przypadająca dla jednostki dominującej na dzień objęcia kontroli 
(30.04.2015 r.)  

3 296 

Cena nabycia 8 806 

Wartość firmy z konsolidacji 5 510 

Odpis aktualizujący wartość 5 423 

Wartość firmy na dzień 30.06.2019 87 

 
 
Ujęta przez Grupę Kapitałową HubStyle S.A. wartość firmy wynika z faktu, iż Grupa Kapitałowa zakłada 
wyższą wartość zdyskontowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej Spółki Sugarfree 
Sp. z o.o., w której objęła udziały, od wartości przejętych aktywów netto. 

W związku z faktem że spółka zależna Sugarfree nie realizuje w 2019 r. założeń budżetowych 
określonych w planie finansowym spółki na 2019 i założeniach dotyczących lat następnych, Zarząd 
jednostki dominującej postanowił przeprowadzić test na utratę wartości firmy na dzień 30.06.2019. 

Test przeprowadzono w oparciu o szacunki wartości użytkowej metodą zdyskontowanych przepływów,  
z uwzględnieniem wartości rezydualnej, na podstawie projekcji finansowych na lata 2019-2023.  

Poniżej przedstawiono kluczowe założenia wpływające na oszacowanie wartości: 

 średnia marża brutto dla sprzedawanych wyrobów w okresie 2019 - 2023 przyjęta  
na poziomie 43%, 

 średni udział kosztów sprzedaży w osiąganych przychodach w okresie 2019 - 2023  
na poziomie 38%, 

 średni udział kosztów zarządu w osiąganych przychodach w okresie 2019 - 2023  
na poziomie 7%, 
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 średnia marża netto w okresie 2019 - 2023 w wysokości 0,1%, 

 efekty synergii kosztów związanych z prowadzeniem dwóch marek własnych jednocześnie, 

 średni ważony koszt kapitału po opodatkowaniu w okresie projekcji 25,42% 

 wzrost przychodów do 13,7 mln PLN w roku 2020,  

 trzykrotny wzrost przychodów ze sprzedaży w okresie prognozy, 

 średni udział w sprzedaży kanału e-commerce w okresie prognozy – 36%, 

 średni udział w sprzedaży kanału dystrybucji w okresie prognozy – 3%, 

 średni udział w sprzedaży kanału franczyza i sklepy własne w okresie prognozy – 61%. 

 
Model na podstawie którego dokonano testu jest najbardziej wrażliwy na zmiany przychodów  
ze sprzedaży oraz poziomu WACC.  

Na podstawie przeprowadzonego testu  stwierdzono konieczność dokonania dodatkowego odpisu z 
tytułu utraty wartości w odniesieniu do wartości firmy w kwocie 849 tys. zł. Wartość firmy na dzień 30 
czerwca 2019 wynosi 87  tys. zł.  

10. Zapasy 

Zapasy 

  Stan na 30.06.2019 Stan na 31.12.2018 

Materiały 167 77 

Półprodukty i produkty w toku 62 12 

Produkty gotowe 463 1 128 

Towary 972 289 

Zaliczki na dostawy 269 5 

  1 933 1 511 

 

11. Należności krótkoterminowe 

Należności krótkoterminowe 30.06.2019 31.12.2018 

1. Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy 505 149 

2. Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 

85 136 

3. Inne 15 45 

Należności krótkoterminowe brutto, razem 605 330 

1. Odpisy aktualizujące wartość należności 14 14 

Należności krótkoterminowe netto, razem 591 316 
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12. Kapitał podstawowy 

Na dzień bilansowy wydanych zostało 32.000.000,00 akcji o wartość nominalnej 3.200.000,00 zł. 
 

 
Kapitał podstawowy 
(struktura) na dzień 

30.06.2019 

Wartość 
nominalna 

jednej akcji (zł) 
Liczba akcji  

Wartość nominalna 
akcji  

Liczba głosów  
Udział w kapitale 

(%) 

1. Wojciech Czernecki               
(samodzielnie i poprzez FCFF 
Ventures Sp.z o.o) 

0,1 9 308 276 930 827,60 9 308 276 29,08% 

2. Elmondare Finance 
Limited 

0,1 8 000 000 800 000,00 8 000 000 25,00% 

3. Dawid Urban 0,1 6 578 882 657 888,20 6 578 882 20,56% 

4. Pozostali 0,1 8 112 842 811 284,20 8 112 842 25,36% 

RAZEM   32 000 000,00 3 200 000,00 32 000 000,00 100% 

 
W okresie sprawozdawczym nastąpiły kluczowe zmiany w strukturze akcjonariatu spółki. 

 
Z dniem 23 maja akcjonariusz Dawid Urban poinformował Zarząd Emitenta o zbyciu, poza rynkiem 
regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A.,  8.000.000 akcji na okaziciela serii H oraz I. Zbycie 
akcji spółki nastąpiło na podstawie umowy pożyczki z dnia 18 maja 2019 roku zawartej ze spółką 
Elmondare Finance Limited. Przed dokonaniem transakcji Dawid Urban posiadał 14.578.882 akcji 
spółki co stanowiło 45,56%. Po dokonaniu przedmiotowej transakcji akcjonariusz posiada 6.578.882 
akcji spółki stanowiących 20,56% udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.  
Na skutek tej transakcji Elmondare Finance Limited nabyła 8.000.000 akcji na okaziciela serii H i I w 
kapitale zakładowym spółki Hubstyle S.A.  Przed dokonaniem transakcji Elmondare nie posiadała ani 
bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki. Po dokonaniu przedmiotowej transakcji spółka 
Elmondare posiada 8.000.000. akcji co stanowi 25% kapitału zakładowego Spółki oraz 25 % udziału w 
ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. 

13. Zysk na akcje 

C. Zysk/ strata na jedną akcję 
01.01.2019- 
30.06.2019 

01.01.2018- 
30.06.2018 

      

      

 - podstawowy z działalności kontynuowanej -0,11 -0,28 

 - rozwodniony z działalności kontynuowanej -0,11 -0,28 

 - podstawowy z działalności kontynuowanej i zaniechanej -0,11 -0,25 

 

 

14. Rezerwy 

  
Rezerwa na 

niewykorzystany 
urlop 

Rezerwa na koszty 
badania 

sprawozdania 
finansowego 

Rezerwa na 
wynagrodzenia 

Rezerwa na 
zobowiązanie 

sporne 
Razem 

Stan na 01.01.2019 88 29 0 0 117 

zawiązanie 5 30 143 114 292 

wykorzystanie 
 

29 
 

0 29 

Stan na 30.06.2019 93 30 143 114 380 
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15. Podatek dochodowy 

 

2019 Stan na początek okresu 
Ujęte w 
wynik 

Ujęte w 
pozostałych 
całkowitych 
dochodach 

Ujęte 
bezpośrednio 

w kapitale 
własnym 

Przeniesione 
z kapitału 

własnego na 
wynik 

Przejęcia/ 
zbycia 

Odpis na 
aktywa z 

tytułu 
odroczonego 

podatku 

Stan na 
koniec 
okresu 

Różnice przejściowe dotyczące rezerw/ aktywów z tytułu  podatku odroczonego 

 - naliczone odsetki od udzielonych pożyczek 0             0 

 - leasing finansowy 0             0 

 - rezerwa na badanie sprawozdania finansowego 6             6 

 - rezerwa na urlopy 12 1           13 

- rezerwa na roszczenia sporne 0 22           22 

 - przychody przyszłych okresów 0             0 

 - nie wypłacone wynagrodzenia i ZUS 32 5           37 

 - odpis aktualizujący należności 3             3 

- korekta przychodu o zwroty z 2019 24 -11           13 

- korekta kosztu własnego o zwroty po dniu 
bilansowym 

-12 5           -7 

- odpis aktualizujący wartości niematerialne 327             327 

- naliczone bilansowo odsetki od otrzymanej pożyczki 5 17           22 

- odpis aktualizujący wartość pożyczki udzielonej 
spółce Bradelor 

483 15           498 

- wycena bilansowa - ujemne różnice kursowe 0 1           1 

- Odpis na wartość firmy 696             696 

- odpis aktualizujący materiały 12 -3           9 

- odpis aktualizujący wyroby gotowe i towary 46 14           60 

- odsetki od obligacji 0 2           2 

Niewykorzystane straty podatkowe i pozostałe ulgi 0 0         0 0 

 - Strata podatkowa Hubstyle 0             0 

 - Strata podatkowa Sugarfree               0 

Odpisanie aktywa do wysokości rezerwy  -1 634 68           -1 566 

Razem aktywa/ rezerwy z tyt. podatku odroczonego: 0             0 

w tym aktywa 0             0 

w tym rezerwy 0             0 
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16. Działalność zaniechana i aktywa dostępne do sprzedaży  

W okresie sprawozdawczym Grupa nie zaniechała prowadzenia  żadnego rodzaju działalności ani nie 
przeznaczyła aktywów do odsprzedaży. 
 

17. Instrumenty finansowe 

w tysiącach złotych 30.06.2019 31.12.2018 

Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie, w tym: 672 337 

 Należności z tytułu dostaw i usług 491 135 

 Pozostałe należności 101 181 

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  80 21 

Aktywa finansowe wyceniane w wartościach godziwych przez wynik finansowy, w tym: 0 0 

 Kontrakty terminowe forward 0 0 

 

w tysiącach złotych 30.06.2019 31.12.2018 

Zobowiązania finansowe wycenianie według wartości godziwej przez wynik finansowy, 
w tym: 

0 0 

 kontrakty terminowe  0 0 

 

w tysiącach złotych 30.06.2019 31.12.2018 

Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, w 
tym: 

5 575 2 516 

 kredyty bankowe i pożyczki 2249 16 

- stopa zmienna 0   

- stopa stała 2249 16 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 507 0 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 819 2 500 

 

 
W dniu 21.01.2019 Zarząd spółki zależnej od Emitenta, Sugarfree, podjął decyzję o emisji obligacji serii 
A w ilości nie więcej niż 500 sztuk obligacji zwykłych o wartości nominalnej 1000 zł jedna obligacja, 
w drodze skierowania propozycji nabycia obligacji do imiennych oznaczonych inwestorów. Obligacje 
będą oprocentowane według stałej stopy procentowej 9% w stosunku rocznym. Dzień wykupu 
obligacji został wyznaczony na 26.01.2020. Obligacje zostały objęte i opłacone przez następujących 
obligatariuszy: Dawida Urbana w ilości 300 sztuk oraz Nile Invest Sp. z o.o. w ilości 200 sztuk. 

 

18.   Okoliczności wpływające na zagrożenie utraty płynności 

Na dzień 30.06.2019 zaistniały okoliczności wskazujące na przejściowe problemy z utrzymaniem 
płynności, wobec czego Zarząd jednostki dominującej podjął kroki mające na celu poprawić sytuację 
płynnościową w Grupie. 
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Działania podjęte przez Zarząd w 2019 roku, mające na celu wzmocnienie kapitału obrotowego, 
obejmujące pozyskanie finansowania dłużnego w spółce zależnej Sugarfree oraz pożyczek od 
udziałowca i osób nie związanych z Grupą.  

W ocenie Zarządu podjęte działania i pozyskane środki obrotowe umożliwią wzrost efektywności 
segmentów zarządzanych przez Grupę Kapitałową, a przede wszystkim budowę skali i trwałej 
rentowności w kluczowym segmencie sprzedaży odzieży. Pozyskanie środków, które wzmocnią pozycję 
Grupy Kapitałowej jest kluczowe dla generowania w kolejnych okresach dodatnich przepływów 
pieniężnych.  

Zarząd znacznie rozszerzył kanały dystrybucji dla prowadzonych marek, poprzez rozwój sieci 
franczyzowej, umożliwiającej budowę dodatkowego kanału dystrybucji produktów Grupy. Otwierane 
są nowe sklepy franczyzowe, które umożliwiają uzyskanie szybkiego zwrotu środków pieniężnych.  

Szybsze przepływy pieniężne w ramach działalności operacyjnej, na poziomie wystarczającym na 
regulowanie zobowiązań, umożliwiają także multibrandowe platformy e-commerce (allegro.pl, 
answear.com, otto.de, amazon.com) jak również stacjonarne butiki mulitbrandowe.  

 

19. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym  

Po dniu bilansowym wystąpiły istotne zdarzenia wpływające na ocenę sytuacji finansowo-majątkowej 
Grupy Kapitałowej Hubstyle S.A.  

Otrzymanie pożyczki od udziałowca Dawida Urbana 

Po dniu bilansowym Emitent otrzymał pożyczki od jednego z udziałowców w kwocie 710 tys. zł 
przeznaczonej na wsparcie kapitałowe spółek zależnych i wdrożeniu strategii rozwoju nowych linii 
produktowych. Oprocentowanie pożyczek wynosi 6%. Termin spłaty wynosi 12 miesięcy od momentu 
ich uruchomienia.  

 
Otrzymanie pożyczki od osoby nie związanej z Grupą   

W dniu  12 sierpnia Pan Jan Kozioł udzielił Emitentowi pożyczki w kwocie 1 000 tys. zł, przy 
oprocentowaniu wynoszącym 6% i terminie zwrotu trzech miesięcy od momentu jej udzielenia. 
Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny wraz z deklaracją wekslową. 

Rozwój sieci franczyzowej 
 
Spółka Hubstyle prowadzi obecnie ekspansywna strategie tworzenia nowych rynków sprzedaży między 
innymi poprzez rozszerzenie sieci sklepów franczyzowych  oraz placówek partnerskich.  Do dnia 
publikacji raportu zostały utworzone wspólnie z partnerami sklepy franczyzowe w Bydgoszczy, 
Częstochowie i Szczecinie Katowicach i Krakowie. 
 

Emisja akcji serii J 
 
Zarząd spółki działając na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28.06.2019  
dokonał podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 950 tys. zł. na drodze emisji akcji na 
okaziciela serii J. Cena emisyjna akcji określona została na 0,40 zł za jedną akcję. Oferta objęcia akcji 
serii J zostanie złożona do dwóch adresatów.  
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20. Zobowiązania warunkowe 

W okresie objętym niniejszym raportem nie wystąpiły zobowiązania warunkowe. 
 

21. Zatwierdzenie do publikacji 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji dnia 
30 września 2019 roku. 
 

 
Podpisy Członków Zarządu Hubstyle S.A. 

 

_____________________ 
Prezes Zarządu Wojciech Czernecki 
 
 
_______________________ 
Członek Zarządu Wiktor Dymecki 
 

Warszawa, dnia 30 września 2019 roku.  
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Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres  

od 01.01.2019 do 30.06.2019 

22. Wybrane jednostkowe dane 

Wybrane dane finansowe  
01.01 - 30.06.2019 01.01 - 30.06.2018 31.12.2018 

PLN EUR PLN EUR PLN EUR 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów 

261 61 270 64 324 76 

Zysk/strata na działalności operacyjnej -948 -221 -1 889 -446 -3 079 -722 

Zysk/strata brutto -1 931 -450 -5 613 -1 324 -7 185 -1686 

Zysk/strata netto -1 931 -450 -5 613 -1 324 -7 185 -1686 

Całkowite dochody/straty ogółem -1 931 -450 -5 613 -1 324 -7 185 -1686 

Aktywa razem 6 196 1 457 5 125 1 175 5 993 1 394 

Rzeczowe aktywa trwałe 10 2 14 3 11 3 

Należności krótkoterminowe 92 22 181 41 103 24 

Zobowiązania krótkoterminowe 2 686 632 1 112 255 552 128 

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0 

Kapitał własny 3 510 825 4 013 920 5 441 1 265 

Kapitał podstawowy 3 200 753 2 045 469 2 600 605 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -784 -183 -1 227 -289 -2 183 -512 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 218 -284 -54 -13 -1 407 -330 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 000 466 1 279 302 3 590 842 

Zmiana stanu środków pieniężnych -2 0 -2 0 0 0,00 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą(zł/EUR) -0,06 -0,01 -0,27 -0,06 -0,28 -0,06 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w 
zł./EUR) 

-0,06 -0,01 -0,27 -0,06 -0,28 -0,06 

 

 
Do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany 
złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski. 
 
Do Sprawozdania z sytuacji finansowej: 
30.06.2019-  4,2520 PLN/ EUR 
30.06.2018-  4,3616 PLN/ EUR 
31.12.2018-  4,3000 PLN/ EUR 
 
Do sprawozdania z całkowitych dochodów i rachunku przepływów pieniężnych: 
30.06.2019-  4,2935 PLN/ EUR 
30.06.2018-  4,2395 PLN/ EUR 
31.12.2018-  4,2617 PLN/ EUR 
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23. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów 

  
01.01.2019-
30.06.2019 

01.01.2018-
30.06.2018 

Działalność kontynuowana      

1. Przychody ze sprzedaży 261 270 

2. Pozostałe przychody operacyjne 28 0 

I. RAZEM PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 289 270 

1. Amortyzacja 123 145 

2. Zużycie materiałów i energii 19 29 

3. Usługi obce 647 816 

4. Podatki i opłaty 6 6 

5. Wynagrodzenia 324 426 

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 36 45 

7. Pozostałe koszty rodzajowe 78 19 

8. Pozostałe koszty operacyjne 4 673 

II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1 237 2 159 

III. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALOŚCI OPERACYJNEJ -948 -1 889 

1. Przychody finansowe 189 126 

2. Koszty finansowe 1 172 3 850 

IV. ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM -1 931 -5 613 

1. Podatek dochodowy 0 0 

V. ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ -1 931 -5 613 

Zysk (strata) netto za rok obrotowy -1 931 -5 613 

Pozostałe całkowite dochody     

Składniki, które nie zostaną przeniesione w późniejszym okresach do 
rachunku zysków i strat 

0 0 

Składniki, które zostaną przeniesione w późniejszym okresach do 
rachunku zysków i strat 

0 0 

Pozostałe całkowite dochody netto razem     

Suma całkowitych dochodów -1 931 -5 613 

 Zysk netto na jedną akcję zwykłą (PLN)     

 - podstawowy z działalności kontynuowanej -0,06 -0,27 

 - rozwodniony z działalności kontynuowanej -0,06 -0,27 

 - podstawowy z działalności kontynuowanej i zaniechanej -0,06 -0,27 
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24. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej 

AKTYWA 30.06.2019 31.12.2018 

I.   Aktywa trwałe 2 159 3 354 

1.   Wartości niematerialne 1 611 1 732 

2.   Inwestycje w jednostki zależne 538 1 611 

3.   Rzeczowe aktywa trwałe 10 11 

4.  Należności długoterminowe 0 0 

5.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 

II.  Aktywa obrotowe 4 037 2 639 

1.  Należności krótkoterminowe 92 103 

2.  Udzielone pożyczki krótkoterminowe 3 778 2 387 

3.  Środki pieniężne 0 2 

4.  Inne aktywa 167 147 

Aktywa razem 6 196 5 993 

 
  

 
  PASYWA 30.06.2019 31.12.2018 

I.   Kapitał własny 3 510 5 441 

1.   Kapitał podstawowy 3 200 2 600 

2.   Kapitał zapasowy 42 312 39 912 

3.   Kapitał rezerwowy 4 296 7 296 

4.   Zyski zatrzymane  -46 298 -44 367 

-    zysk (strata) netto -1 931 -7 185 

-    strata z lat ubiegłych -44 367 -37 182 

II.   Zobowiązania długoterminowe   0 

III.   Zobowiązania krótkoterminowe 2 686 552 

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 341 316 

2. Inne zobowiązania  79 171 

3. Rezerwy na zobowiązania 198 16 

4. Zobowiązania finansowe 2 068 49 

Pasywa razem 6 196 5 993 
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25.  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

  
Kapitał 

podstawowy 
Kapitał 

zapasowy 
Kapitał 

rezerwowy 

Zyski zatrzymane 

Razem Strata z lat 
ubiegłych 

Zyski 
(strata) 
netto 

Stan na 1 stycznia 2019 2 600 39 912 7 296 -37 182 -7 185 5 441 

Zmiany w okresie  600 2 400 -3 000 -7 185 5 254 -1 931 

Zysk/strata netto za rok obrotowy         -1 931 -1 931 

Rozliczenie wyniku finansowego za 
rok obrotowy 2018 

      -7 185 7 185 0 

Zarejestrowanie podwyższenie 
kapitału emisją akcji serii I 

600 2 400 -3 000     0 

Stan na 30 czerwca 2019 3 200 42 312 4 296 -44 367 -1 931 3 510 

 

 

  
Kapitał 

podstawowy 
Kapitał 

zapasowy 
Kapitał 

rezerwowy 

Zyski zatrzymane 

Razem Strata z lat 
ubiegłych 

Zyski 
(strata) 
netto 

Stan na 1 stycznia 2018 1 845 36 757 6 096 -17 427 -19 755 7 516 

Zmiany w okresie  755 3155 1200 -19755 12 570 -2 075 

Zysk/strata netto za rok obrotowy         -7 185 -7 185 

Rozliczenie wyniku finansowego 2017       -19 755 19 755 0 

Przeniesienie zarejestrowanego 
kapitału z emisji  akcji serii G 

200 1 600 -1 800 
  

0 

Niezarejestrowane podwyższenie 
kapitału z emisji akcji seria I   

3 000 
  

3 000 

Przeniesienie zarejestrowanego  
podwyższenia kapitału z emisji akcji 
serii H 

555 1 555 
   

2 110 

Stan na 30 czerwca 2018 2 600 39 912 7 296 -37 182 -7 185 5 441 
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26. Śródroczne jednostkowe skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

  
01.01.2019- 
30.06.2019 

01.01.2018- 
30.06.2018 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej     

 I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 931 -5 613 

II. Korekty razem 1 147 4 386 

1. Amortyzacja 122 145 

2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -59 -8 

3. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  1 012 4 248 

4. Zmiana stanu rezerw 149 -1 

5. Zmiana stanu należności 0 0 

6. Zmiana stanu zapasów 11 370 

6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek 
i  kredytów 

-69 -380 

7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -19 12 

8. Zapłacony podatek dochodowy 0 0 

9. Inne korekty  0 0 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -784 -1 227 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej     

I. Wpływy 2 786 2 026 

1. Z aktywów finansowych, w tym: 2 772 2 026 

- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 

 - udziały w jednostkach powiązanych 0 1 800 

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 2 762 226 

 - odsetki 10 0 

2. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 14 0 

3. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne 0 0 

II. Wydatki 4 004 2 080 

1. Na aktywa finansowe, z tym: 4 004 2 080 

 - nabycie aktywów finansowych w jednostkach powiązanych 0 860 

 - udzielenie pożyczek 4 004 1 220 

2.Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 218 -54 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     

I. Wpływy 2 000 2 659 

1. Kredyty i pożyczki 2 000 550 

2. Wpływy netto z wydania udziałów oraz dopłat do kapitału 0 2 109 

II. Wydatki 0 1 380 

1. Spłaty kredytów i pożyczek 0 1 110 
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2. Odsetki 0 70 

3. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 200 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 2 000 1 279 

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 -2 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych: -2 -2 

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 

F. Środki pieniężne na początek okresu 2 2 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) 0 0 

 

27. Podstawa sporządzenia skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego 

oraz zasady rachunkowości  

Zastosowane zasady rachunkowości i podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego sprawozdania 
finansowego  

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowym Standardem Rachunkowości („MSR”) 34 – Śródroczna Sprawozdawczość 
Finansowa („MSR 34”) oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi 
zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, 
opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania śródrocznego sprawozdania 
finansowego przy zastosowaniu tych samych zasad dla okresu bieżącego i porównywalnego. 
Szczegółowe zasady rachunkowości przyjęte przez Spółkę zostały opisane w sprawozdaniu finansowym 
Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku. 

Pomimo, że zobowiązania krótkoterminowe przewyższają aktywa krótkoterminowe Zarząd Spółki nie 
zidentyfikował przesłanek zagrożenia kontynuacji działania w dającej się przewidzieć przyszłości 
obejmującej kolejne 12 miesięcy. Spółka otrzymała dofinansowanie od jednego z udziałowców Dawida 
Urbana w postaci pożyczki w kwocie 2 000 tys., znacząco wzrósł też kapitał podstawowy spółki ze 
względu na emisję i objęcie akcji serii I.  
Biorąc powyższe pod uwagę niniejsze półroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało 
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę dominującą jak 
i przez Spółki z  Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości. 
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.  

Standardy, zmiany do standardów oraz interpretacje uwzględnione po raz pierwszy w roku 2019  

 

Sporządzając niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółka zastosowała po raz 
pierwszy poniższe standardy:  
• MSSF 16 „Leasing”,  
• Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe” – Wcześniejsze spłaty z ujemną kompensatą,  
• Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2015-2017),  
• Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – Zmiana planu, ograniczenie lub rozliczenie,  
• Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” - 
długoterminowe udziały w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach,  
• Interpretacja KIMSF 23 „Niepewność co do ujęcia podatku dochodowego”.  
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Wpływ MSSF 16 Leasing na sprawozdanie finansowe Spółki  
 
MSSF 16 wprowadza istotne zmiany w zakresie klasyfikacji, wyceny i prezentacji leasingu, 
w  szczególności eliminuje rozróżnienie leasingu na leasing finansowy i operacyjny. Standard opuszcza 
dwa wyjątki klasyfikacyjne: dla umów krótkoterminowych oraz leasingu przedmiotów 
niskowartościowych. Na dzień rozpoczęcia leasingu leasingobiorca rozpoznaje zobowiązanie z tytułu 
leasingu oraz aktywo z tytułu prawa do użytkowania przedmiotu leasingu przez okres trwania umowy. 
Zobowiązania z tytułu leasingu ujmuje się początkowo w wartości bieżącej płatności leasingowych 
zdyskontowanych za pomocą stopy procentowej zawartej w umowie leasingu. Prawo do użytkowania 
składnika aktywów amortyzuje się i poddaje testom na utratę wartości podobnie jak nabyte aktywa 
trwałe. 
 
Poniżej zamieszczono główne założenia polityki rachunkowości, przyjęte przez spółkę wraz z 
pierwszym zastosowaniem MSSF 16. 
 
Zwolnienia z zastosowania MSSF 16 
Spółka będzie stosowała zwolnienia, które przywołuje MSSF 16, dotyczący ujmowania leasingu o 
niskiej wartości nie przekraczającej wartości 15 tys. zł oraz leasingów krótkoterminowych 
nieprzekraczających 1 roku. 
 
Spółka posiada umowy, do których zastosowała, zgodnie z zapisami standardu, zwolnienie ze względu 
na termin zakończenia umów, nieprzekraczający 12 miesięcy. 
 
Pierwsze zastosowanie MSSF 16 
Po podpisaniu umowy spółka ocenia czy dana umowa zawiera leasing. Umowa jest leasingiem jeśli na 
jej mocy przekazuje się prawo do kontroli użytkowania danego składnika aktywów w zamian za 
wynagrodzenie. W przypadku rozpoznania leasingu spółka wycenia zobowiązanie z tyt. leasingu w 
wartości bieżącej opłat leasingowych pozostających do zapłaty, zdyskontowanych z zastosowaniem 
krańcowej stopy procentowej leasingobiorcy.  
 
Na dzień pierwszego zastosowania MSSF 16 spółka nie rozpoznała żadnej umowy, którą obejmowałby 
niniejszy standard 
 
 
Pozostałe wyżej wymienione standardy nie mają istotnego wpływu na niniejsze śródroczne skrócone 
sprawozdanie finansowe. 
 
• MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności” (obowiązujący w odniesieniu do okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie) – Komisja Europejska postanowiła 
nie rozpoczynać procesu zatwierdzania tego tymczasowego standardu do stosowania na terenie UE do 
czasu wydania ostatecznej wersji MSSF 14,  
• MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub po tej dacie),  
• Zmiany do MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych” (obowiązujące w odniesieniu do okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub po tej dacie),  
Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 „Inwestycje w 
jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” – Sprzedaż lub wniesienie aktywów 
pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem oraz 
późniejsze zmiany (data wejścia w życie zmian została odroczona do momentu zakończenia prac 
badawczych nad metodą praw własności),  
• Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” oraz MSR 8 „Zasady (polityka) 
rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” – Definicja materiału 
(obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub po 
tej dacie),  
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• Zmiany do Odniesień do Założeń Koncepcyjnych MSSF (obowiązujące w odniesieniu do okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub po tej dacie)  
Według szacunków Spółki wyżej wymienione nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów 
nie miałyby istotnego wpływu na śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby 
zastosowane przez Spółkę na dzień bilansowy. 
 
 
Waluty obce 

Transakcje wyrażone w walutach obcych w dniu dokonania transakcji ujmowane są w złotych polskich 
przy zastosowaniu kursu kupna lub kursu sprzedaży walut z dnia zawarcia transakcji stosowanym przez 
bank, z którego usług jednostka korzysta. Pozycje pieniężne aktywów i pasywów wyrażone w walucie 
obcej są przeliczane na dzień bilansowy według średniego kursu NBP dla danej waluty obowiązującego 
na ten dzień. Różnice kursowe wynikające z rozliczenia transakcji w walutach obcych oraz wyceny 
bilansowej aktywów i pasywów pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmowane są w 
sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Niepieniężne pozycje aktywów i zobowiązań wyceniane 
według kosztu historycznego w walucie obcej są przeliczane według średniego kursu NBP 
obowiązującego w dniu dokonania transakcji.  

Dane porównywalne  

Spółka zapewniła porównywalność danych we wszystkich prezentowanych okresach.  

28. Noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego 

Wartości niematerialne 

Zmiany wartości niematerialnych (wg grup 
rodzajowych) za rok 2019 

Koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

Koszty prac 
rozwojowych 

w toku 

Oprogramowanie 
komputerowe 

Inne wartości 
niematerialne- 
nabyte prawa 

autorskie 

Razem 

wartość brutto na dzień 01.01.2019 0 0 0 2 671 2 671 

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 

- z zakupu bezpośredniego 
    

0 

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 

- odpis aktualizujący 
   

0 0 

wartość brutto na dzień 30.06.2019 0 0 0 2 671 2 671 

umorzenie na dzień 01.01.2019 0 0 0 939 939 

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 121 121 

amortyzacja za okres 01.01.2019– 
30.06.2019    

121 121 

umorzenie na dzień 30.06.2019 0 0 0 1 060 1 060 

wartość netto na dzień 30.06.2019 0 0 0 1 611 1 611 
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Inwestycje w jednostki zależne 

Inwestycje w jednostki zależne 
Stan na 

31.12.2018 
% udziałów na 

31.12.2018 
Zwiększenia/ 
zmniejszenia 

Stan na 
30.06.2019 

Udziały na 
dzień 

30.06.2019 

Sugarfree Sp. z o.o. 18 294 96,2%   18 294 96,2% 

New Fashion Brand Sp. z o.o. 2 275 100,0% 
 

2 275 100,0% 

Wartość inwestycji razem 20 569   0 20 569   

Odpis aktualizujący wartość udziałów 
Sugarfree Sp. z o.o. 

-16 683   -1 073 -17 756   

Odpis aktualizujący wartość udziałów 
New Fashion Brand Sp. z o.o. 

-2 275 
 

0 -2 275 
 

Wartość inwestycji netto razem 1 611 0 -1 073 538   

 

Udziały Sugarfree 

Zarząd jednostki dominującej wskutek istnienia przesłanek co do utraty wartości na udziałach  
w jednostce zależnej Sugarfree zdecydował się przeprowadzić test na utratę wartości tych udziałów. 
Założenia do przeprowadzenia tego testu opierały się na tym samym modelu finansowym spółki 
Sugarfree, który został użyty do testu na utratę wartości firmy i opisane zostały w nocie 9. Test wykazał 
utratę wartości udziałów na kwotę 1.073 tys. zł co zostało ujęte w jednostkowym sprawozdaniu 
finansowym. Wartość udziałów na dzień 30.06.2019 w spółce Sugarfree wynosi 538 tys. zł.  

Pożyczki 

Udzielone pożyczki razem (w PLN): 30.06.2019 31.12.2018 

Udzielone pożyczki razem: 3 778 2 387 

- kapitał 3 665 2 375 

- Bradelor Finance Limited 2 003 2 003 

- New Fashion Brand Sp. z o.o. 2 328 2 058 

- Sugarfree 1 910 927 

- Odpis aktualizujący wartość pożyczki New Fashion Brand -573 -610 

- Odpis aktualizujący wartość pożyczki Bradelor Finance 
Limited 

-2 003 -2 003 

- odsetki 113 12 

- Bradelor Finance Limited 617 539 

- New Fashion Brand Sp. z o.o. 205 141 

- Sugarfree 49 12 

- Odpis aktualizujący wartość pożyczki New Fashion Brand -141 -141 

- Odpis aktualizujący wartość odsetek od pożyczki Bradelor 
Finance Limited 

-617 -539 

w tym część krótkoterminowa 3 778 2 387 

w tym część dłogoterminowa   0 

 

Należności krótkoterminowe 

Należności krótkoterminowe 30.06.2019 31.12.2018 

1. Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 
miesięcy 

79 48 

2. Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 

20 59 
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3. Inne 7 10 

Należności krótkoterminowe brutto, razem 106 117 

1. Odpis aktualizujący wartość należności 14 14 

Należności krótkoterminowe netto, razem 92 103 

 
Transakcje z jednostkami powiązanymi 

1. Przychody ze sprzedaży  

Podmiot Opis 
Okres zakończony 

30.06.2019 
Okres zakończony 

30.06.2018 

Sugarfree Sp. z o.o. 
Usługi najmu oraz usługi 
administracji 

125 180 

Sugarfree Sp. z o.o. Usługi e-marketingowe 60 0 

Sugarfree Sp. z o.o. Korekta sprzedaży WNiP  -80 0 

New Fashion Brand Sp. z o.o. 
Usługi najmu oraz usługi 
administracji 

56 90 

New Fashion Brand Sp. z o.o. Usługi e-marketingowe 19 0 

3. Saldo Należności 

Podmiot Opis 
Okres zakończony 

30.06.2019 
Okres zakończony 

31.12.2018 

Sugarfree Sp. z o.o. 
Usługi wsparcia administracyjnego, 
najem sprzętu, usługi logistyczne, 
licencje, e-marketing 

35 18 

New Fashion Brand Sp. z o.o. 
Usługi wsparcia administracyjnego, 
najem sprzętu, usługi logistyczne, 
licencje, e-marketing 

9 17 

New Fashion Brand Sp. z o.o. Udzielona pożyczka z odsetkami 2 533 2199 

SugarfreeSp. z o.o. Udzielona pożyczka z odsetkami 1 959 939 

4.  Saldo Zobowiązań 

Podmiot Opis 
Okres zakończony 

30.06.2019 
Okres zakończony 

31.12.2018 

Sugarfree Sp. z o.o. Korekta sprzedaży WNiP  0 80 

5. Transfer aktywów 

Podmiot Opis 
Okres zakończony 

30.06.2019 
Okres zakończony 

30.06.2018 

New Fashion Brand Sp. z o.o. Udzielona pożyczka 1 760 1 220 

New Fashion Brand Sp. z o.o. Spłata udzielonych pożyczek 1 491 226 

Sugarfree Sp. z o.o. Otrzymana pożyczka 2 244 0 

Sugarfree Sp. z o.o. Spłata udzielonych pożyczek 1 261 0 

Sugarfree Sp. z o.o. 
Spłata odsetek od udzielonych 
pożyczek 

10 0 

Sugarfree Sp. z o.o. Sprzedaż wartości niematerialnych -80 30 

 

29. Zobowiązania warunkowe 

W okresie objętym niniejszym raportem nie wystąpiły zobowiązania warunkowe. 
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30. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym 

Po dniu bilansowym wystąpiły istotne zdarzenia wpływające na ocenę sytuacji finansowo-majątkowej 
spółki Hubstyle S.A.  

Otrzymana pożyczka  
 
W dniu 12.08.2019 roku Zarząd spółki Hubstyle S.A. podpisał umowę pożyczki z osobą fizyczną na 
kwotę 1 000  tys. zł z terminem spłaty określonym na 3 miesiące od uruchomienia pożyczki. 
Oprocentowanie wynosi 6% . Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel In blanco wraz z deklaracją 
wekslową. 
 
 
Otrzymanie pożyczki od udziałowca Dawida Urbana 

Po dniu bilansowym Emitent otrzymał pożyczki od jednego z udziałowców w kwocie 710 tys. zł 
przeznaczonej na wsparcie kapitałowe spółek zależnych i wdrożeniu strategii rozwoju nowych linii 
produktowych. Termin spłaty określono na 12 miesięcy a oprocentowanie pożyczek wynosi 6%.   

 
 
Rozwój sieci franczyzowej 
 
Spółka Hubstyle prowadzi obecnie ekspansywna strategie tworzenia nowych rynków sprzedaży między 
innymi poprzez rozszerzenie sieci sklepów franczyzowych  oraz placówek partnerskich.  Do dnia 
publikacji raportu zostały utworzone wspólnie z partnerami sklepy franczyzowe w Bydgoszczy, 
Częstochowie i Szczecinie Katowicach i Krakowie. 
 
Emisja akcji serii J 
 
Zarząd spółki działając na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28.06.2019  
dokonał podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 950 tys. zł. na drodze emisji akcji na 
okaziciela serii J. Cena emisyjna akcji określona została na 0,40 zł za jedną akcję. Oferta objęcia akcji 
serii J zostanie złożona do dwóch adresatów.  
 

31. Zatwierdzenie do publikacji 

Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji  
dnia 30 września 2019 roku. 
 
Podpisy Członków Zarządu Hubstyle S.A.  

 
_______________________ 
Prezes Zarządu Wojciech Czernecki 
 
 
_______________________ 
Członek Zarządu Wiktor Dymecki 
 
Warszawa, dnia 30 września 2019 r. 


