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MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA 
z siedzibą w Łodzi, ul. Radwańska 6, 90-453 Łódź 

http://www.monnaritrade.com 

 

 

 

Aneks Nr 1 
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 8 SIERPNIA 2011 R. 

DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/WE/410/58/10/11 

 

Niniejszy Aneks sporządzony została w związku z publikacją raportu okresowego za I półrocze 2011 roku. 

 

 

Str. 29, pkt 3., na koniec pierwszego akapitu dodano tekst w brzmieniu: 

Emitent prezentuje również dane finansowe opracowane na podstawie poddanych przeglądowi przez 
biegłego rewidenta jednostkowych śródrocznych informacji finansowych Emitenta za okres I półrocza 
2011 roku. 

 

Analogicznej zmiany dokonano w Części IV Prospektu – „Dokument Rejestracyjny”, str. 63, pkt 9.1. oraz w 
Części II Prospektu – „Podsumowanie”, str. 8, pkt 4.1. 

 

 

Str. 29, pkt 3., na koniec czwartego akapitu dodano tekst w brzmieniu: 

Śródroczne informacje finansowe Emitenta za okres I półrocza 2011 roku zostały sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 

 

Analogicznej zmiany dokonano w Części IV Prospektu – „Dokument Rejestracyjny”, str. 63, pkt 9.1. oraz w 
Części II Prospektu – „Podsumowanie”, str. 8, pkt 4.1. 

 

 

Str. 30, pkt 3., Tabela 3.2., dodano dwie kolumny w brzmieniu: 

Tabela 3.2. Podstawowe śródroczne informacje finansowe Emitenta (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 
Jednostkowe 

I półrocze 2011 
MSR 

Jednostkowe 
I półrocze 2010 

MSR 

przychody netto ze sprzedaży 51.673 48.847 

zysk (strata) na działalności operacyjnej (5.154) (3.144) 

zysk (strata) brutto (3.099) (2.557) 

zysk (strata) netto: (3.099) (2.557) 

amortyzacja 1.599 1.716 

przepływy netto: (6.728) (9.842) 
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Wyszczególnienie 
Jednostkowe 

I półrocze 2011 
MSR 

Jednostkowe 
I półrocze 2010 

MSR 

- z działalności operacyjnej (15.319) (9.883) 

- z działalności inwestycyjnej 15.954 1.969 

- z działalności finansowej (7.363) (1.928) 

aktywa razem 109.355 109.521 

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44.192 163.273 

zobowiązania długoterminowe 26.367 890 

zobowiązania krótkoterminowe 17.825 162.383 

aktywa netto (kapitał własny) 65.163 (53.881) 

kapitał zakładowy 3.101 1.338 

liczba akcji (szt.) 31.010.073 13.381.273 

wartość księgowa na 1 akcję (w zł) 2,10 (4,03) 

zysk (strata) netto na 1 akcję (zł/szt.) 4,53 (2,60) 

rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję (w zł/szt.) 3,09 (2,60) 

zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję (w zł) - - 
Źródło: Emitent 

 

Analogicznej zmiany dokonano w Części II Prospektu – „Podsumowanie”, str. 9, pkt 4.1. 

 

 

Str. 38-39, pkt 6.1.1., Tabela 6.1., dodano kolumnę w brzmieniu: 

Tabela 6.1. Liczba sklepów własnych Emitenta (w szt.) z uwzględnieniem powierzchni handlowej 

sklepów (w tys. m2) 

 30.06.2011 

Liczba sklepów własnych, w tym: 95 

- dolnośląskie 11 

- kujawsko-pomorskie 6 

- lubelskie 5 

- lubuskie 4 

- łódzkie 5 

- małopolskie 9 

- mazowieckie 7 

- opolskie 2 

- podkarpackie 4 

- podlaskie 4 

- pomorskie 7 

- śląskie 12 

- świętokrzyskie 3 

- warmińsko-mazurskie 1 

- wielkopolskie 11 

- zachodniopomorskie 4 

Powierzchnia handlowa w tys. m2 14,9 
Źródło: Emitent 
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Str. 40, pkt 6.1.1., po Tabeli 6.3. dodano Tabelę 6.3a. w brzmieniu: 

Tabela 6.3a. Struktura sprzedaży Emitenta w okresie I półrocza 2011 i 2010 roku 

Wyszczególnienie 

I półrocze 2011 
MSR 

I półrocze 2010 
MSR 

w tys. zł % w tys. zł % 

Odzież 45.747 90,39 43.274 90,43 

Dodatki 4.862 9,61 4.578 9,57 

Razem 50.609 100,00 47.852 100,00 
Źródło: Emitent 

 

Str. 41, pkt 6.1.1., po Tabela 6.5. dodano Tabelę 6.5a. w brzmieniu: 

Tabela 6.5a. Struktura sprzedaży odzieży Emitenta w podziale na kolekcje w okresie I półrocza 2011 i 2010 
roku 

Wyszczególnienie 

I półrocze 2011 
MSR 

I półrocze 2010 
MSR 

w tys. zł % w tys. zł % 

Jesień-Zima 19.949 39,42 20.877 43,63 

Wiosna-Lato 30.660 60,58 26.975 56,37 

Razem 50.609 100,00 47.852 100,00 
Źródło: Emitent 

 

Str. 43, pkt 6.2.1., po Tabeli 6.7. dodano Tabelę 6.7a. w brzmieniu: 

Tabela 6.7a. Terytorialna struktura sprzedaży Emitenta w I półroczu 2011 i 2010 

Wyszczególnienie 

I półrocze 2011 
MSR 

I półrocze 2010 
MSR 

w tys. zł % w tys. zł % 

Sprzedaż usług ogółem, w tym: 1.050 2,03 994 2,035 

- krajowa 1.050 2,03 994 2,035 

- zagraniczna - - - - 

Sprzedaż materiałów ogółem, w 
tym: 

14 0,03 1 0,002 

- krajowa 14 0,03 1 0,002 

- zagraniczna - - - - 

Sprzedaż towarów ogółem, w tym: 50.609 97,94 47.852 97,963 

- krajowa 50.572 97,87 47.798 97,85 

- zagraniczna 37 0,07 54 0,11 

Razem 51.673 100,00 48.847 100,00 
Źródło: Emitent 

 

Str. 44, pkt 6.2.1., po Tabeli 6.9. dodano Tabelę 6.9a. w brzmieniu: 

Tabela 6.9a. Struktura rynków zbytu Emitenta w kraju w I półroczu 2011 i 2010 roku 

Wyszczególnienie 

I półrocze 2011 
MSR 

I półrocze 2010 
MSR 

w tys. zł % w tys. zł % 

Sprzedaż towarów detaliczna 48.885 96,66 47.203 98,76 

Sprzedaż towarów hurtowa 1.687 3,34 595 1,24 

Razem 50.572 100,00 47.798 100,00 
Źródło: Emitent 
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Str. 45, pkt 6.2.1., po Tabeli 6.11. dodano Tabelę 6.11a. w brzmieniu: 

Tabela 6.11a. Geograficzna struktura sprzedaży krajowej Emitenta w I półroczu 2011 i 2010 roku 

Wyszczególnienie 

I półrocze 2011 
MSR 

I półrocze 2010 
MSR 

w tys. zł % w tys. zł % 

- dolnośląskie 4 822 9,54 4 211 8,80 

- kujawsko-pomorskie 3 088 6,11 2 495 5,22 

- lubelskie 2 335 4,62 2 215 4,63 

- lubuskie 1 686 3,33 1 361 2,85 

- łódzkie 5 237 10,37 4 229 8,85 

- małopolskie 3 556 7,03 2 672 5,59 

- mazowieckie 4 379 8,66 5 041 10,55 

- opolskie 720 1,42 577 1,21 

- podkarpackie 2 473 4,89 2 584 5,41 

- podlaskie 1 635 3,23 1 603 3,35 

- pomorskie 3 324 6,57 3 460 7,24 

- śląskie 6 923 13,69 7 307 15,29 

- świętokrzyskie 1 978 3,91 1 719 3,60 

- warmińsko-mazurskie 635 1,25 551 1,15 

- wielkopolskie 5 700 11,27 5 642 11,80 

- zachodniopomorskie 2 080 4,11 2 131 4,46 

Razem 50 572 100,00 47 798 100,00 
Źródło: Emitent 

 

 

Str. 45, pkt 6.2.2., dodano tekst na koniec drugiego akapitu w brzmieniu: 

Udział przychodów ze sprzedaży towarów Emitenta poprzez sklepy własne w I półroczu 2011 i 2010 roku 
wyniósł odpowiednio: 94,60% i 96,63%. 

 

 

Str. 46, pkt 6.2.2., po Tabeli 6.13. dodano Tabelę 6.13a. w brzmieniu: 

Tabela 6.13a. Struktura sprzedaży Emitenta wg kanałów dystrybucji w I półroczu 2011 i 2010 roku 

Wyszczególnienie 

I półrocze 2011 
MSR 

I półrocze 2010 
MSR 

w tys. zł % w tys. zł % 

Sklepy własne, w tym: 48.885 94,60 47.203 96,63 

- salony firmowe 46.241 89,49 44.878 91,87 

- sklepy outletowe 2.644 5,12 2.325 4,76 

Sprzedaż zewnętrzna 2.788 5,39 1.644 3,37 

Sprzedaż ogółem 51.673 100,00 48.847 100,00 
Źródło: Emitent 
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Str. 47, pkt 6.2.2., po Tabeli 6.15. dodano Tabelę 6.15a. w brzmieniu: 

Tabela 6.15a. Struktura zakupu materiałów, surowców i towarów w I półroczu 2011 i 2010 roku 

Wyszczególnienie 

I półrocze 2011 
MSR 

I półrocze 2010 
MSR 

w tys. zł % w tys. zł % 

Zakup materiałów i surowców ogółem, 
w tym: 

2 949 14,37 1213 6,98 

- USD 876 4,27 195 1,12 

- EUR 1 354 6,60 262 1,51 

- PLN 719 3,50 756 4,35 

Zakup towarów ogółem, w tym: 17 566 85,63 16 171 93,02 

- USD 11 231 54,75 13 910 80,02 

- EUR 344 1,68 1 252 7,20 

- PLN 5 991 29,20 1 009 5,80 

Razem 20 515 100,00 17 384 100,00 
Źródło: Emitent 

 

Str. 53, pkt 8.1., na koniec pierwszego akapitu dodano tekst w brzmieniu: 

Na koniec I półrocza 2011 r. wartość aktywów trwałych Emitenta wynosiła 27.417 tys. zł. W porównaniu 
z analogicznym okresem roku poprzedniego wartość aktywów trwałych zmalała o 4.079 tys. zł tj. o ok. 
13%. Na dzień 30.06.2011 roku rzeczowe aktywa trwałe (19.070 tys. zł) stanowiły prawie 70% w 
strukturze aktywów trwałych Spółki. 

 

Str. 54, pkt 8.1., po Tabeli 8.2. dodano Tabelę 8.2a. w brzmieniu: 

Tabela 8.2a. Struktura wartości niematerialnych i prawnych według stanu na koniec I półrocza 2011 i 2010 
roku (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 
Jednostkowe 

I półrocze 2011 
MSR 

Jednostkowe 
I półrocze 2010 

MSR 

a) koszty zakończonych prac rozwojowych - - 

b) koncesje, patenty, licencje i podobne 
wartości, w tym: 

446 511 

- oprogramowanie komputerowe 446 511 

c) inne wartości niematerialne i prawne 23 25 

d) zaliczki na wartości niematerialne i 
prawne 

- - 

Razem 469 536 
Źródło: Emitent 

 

Str. 55, pkt 8.1., po Tabeli 8.4. dodano Tabelę 8.4a. w brzmieniu: 

Tabela 8.4a. Struktura rzeczowych aktywów trwałych według stanu na koniec I półrocza 2011 i 2010 roku  
(w tys. zł) 

Wyszczególnienie 
Jednostkowe 

I półrocze 2011 
MSR 

Jednostkowe 
I półrocze 2010 

MSR 

a) środki trwałe, w tym: 19.062 23.422 

- grunty (w tym prawo użytkowania 
wieczystego gruntu) 

- - 

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej 
i wodnej 

15.054 18.264 

- urządzenia techniczne i maszyny 2.596 3.257 
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Wyszczególnienie 
Jednostkowe 

I półrocze 2011 
MSR 

Jednostkowe 
I półrocze 2010 

MSR 

- środki transportu 1.094 1.536 

- inne środki trwałe 318 365 

b) środki trwałe w budowie, w tym zaliczki 8 - 

Razem 19.070 23.422 
Źródło: Emitent 

 

Str. 56, pkt 8.1., po Tabeli 8.6. dodano Tabelę 8.64a. w brzmieniu: 

Tabela 8.6a. Struktura własności środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych według stanu na 
koniec I półrocza 2011 i 2010 roku (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 
Jednostkowe 

I półrocze 2011 
MSR 

Jednostkowe 
I półrocze 2010 

MSR 

I. Wartości niematerialne i prawne   

a) własne 469 536 

b) używane na podstawie umowy najmu, 
dzierżawy lub innej umowy, w tym 
leasingu 

- - 

Razem wartości niematerialne i prawne 469 536 

II. Środki trwałe   

a) własne 19.070 23.422 

b) używane na podstawie najmu, dzierżawy 
lub innej umowy, w tym leasingu 

- - 

Razem środki trwałe 19.070 23.422 
Źródło: Emitent 

 

Str. 64, pkt 9.1., Tabela 9.2., dodano dwie kolumny w brzmieniu: 

Wyszczególnienie 
Jednostkowe 

I półrocze 2011 
MSR 

Jednostkowe 
I półrocze 2010 

MSR 

przychody netto ze sprzedaży 51.673 48.847 

zysk (strata) ze sprzedaży (3.881) (3.192) 

zysk (strata) na działalności operacyjnej (5.154) (3.144) 

zysk (strata) z działalności gospodarczej (5.731) (2.557) 

zysk (strata) netto: (3.099) (2.557) 

zysk (strata) na 1 akcję (zł/szt.) 4,53 (2,60) 
Źródło: Emitent 

 

Str. 65, pkt 9.1., przed Tabelą 9.4, dodano tekst w brzmieniu: 

W porównaniu z I półroczem 2010 roku Spółka osiągnęła w I półroczu 2011 roku progres w zakresie 
przychodów ze sprzedaży i w wyniku brutto na sprzedaży (wzrost odpowiednio o 5,8% do poziomu 
51.673 tys. zł i 4,4% do poziomu 24.822 tys. zł). Nieznaczne różnice w proporcji wzrostów ww. 
parametrów wynikały przede wszystkim ze wzrostu kosztów zakupu kolekcji oraz lekkiej korekcie 
cenowej, dostosowującej jej poziom do sytuacji rynkowej. 

Wyższa o 1.772 tys. zł marża brutto pozwoliła na pokrycie znacznej części rosnących kosztów działalności 
operacyjnej – kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, przy czym dynamika wzrostu kosztów sprzedaży 
(+3,8%) była odpowiednio niższa od dynamiki przychodów i marży sygnalizowanych powyżej. Wyższe 
koszty ogólnego zarządu powodowane są w szczególności: naliczaniem w roku 2011 opłat PFRON (324 
tys. zł), kosztów wsparcia działalności gospodarczej w ramach wewnętrznej reorganizacji procesów 
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(doradztwo zewnętrzne), wypłat wynagrodzeń dla Zarządu i Rady Nadzorczej (w roku 2010 nie 
naliczane), dodatkowych kosztów operacji bankowych związanych z wprowadzeniem na dużą skalę 
akredytyw w transakcjach z dostawcami zagranicznymi. 

Ostatecznie wynik na sprzedaży w I półroczu 2011 roku ukształtował się na poziomie -3.881 tys. zł i był 
niższy od osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedniego o 689 tys. zł. 

Operacje istotne I półrocza 2011 roku, o charakterze niestandardowym w odniesieniu do roku ubiegłego, 
kształtujące wynik na niższych poziomach sprawozdania z dochodu, tj. w obszarze pozostałych 
kosztów/przychodów operacyjnych, przychodów/kosztów finansowych: 

- przychody ze spisania zobowiązań przedawnionych, nie zgłoszonych w postępowaniu 
upadłościowym – 921 tys. zł, 

- koszty z tytułu opłaty PFRON za okres od dnia zmiany trybu prowadzenia postępowania 
upadłościowego na upadłość z możliwością zawarcia układu – 460 tys. zł, 

- koszty związane z utratą nakładów na adaptacje sklepów w związku z ich likwidacją – łącznie 792 tys. 
zł, 

- koszty odsetek od kredytów zapłacone i wynikające z aktualizacji wyceny zobowiązań finansowych z 
uwagi na znaczącą czasową rozbieżność pomiędzy datą bilansową a datą ich wymagalności – 770 tys. 
zł. 

W wyniku I półrocza 2011 roku Spółka ujęła również pozycję zysków z tytułu zawarcia układu w kwocie 
2.632 tys. zł. Wynika ona z ponownej aktualizacji wyceny zobowiązań finansowych, powstałych przed 
dniem ogłoszenia upadłości, a zaspakajanych w ramach wykonania układu, zawartego w 2010 roku wobec 
PKO BP SA w wymagalnej kwocie 23.700 tys. zł (prezentowane w długoterminowych zobowiązaniach z 
tytułu kredytów i pożyczek), z uwagi na zmianę terminu zaspokojenia wierzytelności (obecnie koniec 
2013 roku) wobec nie dojścia do zbycia nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie spłaty zobowiązania 
na rzecz podmiotu wskazanego przez Bank. 

Łączny wynik I półrocza 2011 roku zamknął się stratą w kwocie 3.099 tys. zł, tj. o 542 tys. zł poniżej 
wyniku I półrocza 2010 roku. 

 

Str. 66, pkt 9.1., Tabela 9.4, dodano dwie kolumny w brzmieniu: 

Tabela 9.4. Wskaźniki charakteryzujące Spółkę według śródrocznych informacji finansowych 

Wyszczególnienie 
Jednostkowe 

I półrocze 2011 
MSR 

Jednostkowe 
I półrocze 2010 

MSR 

Rotacja zapasów (w dniach) 85 83 

Rotacja należności (w dniach) 8 3 

Rotacja zobowiązań (w dniach) 9 163 

Płynność finansowa bieżąca 4,60 0,48 

Płynność finansowa szybka 3,23 0,34 

Rentowność sprzedaży (%) -7,51 -6,53 

Rentowność działalności operacyjnej (%) -9,97 -6,44 

Rentowność netto (%) -6,00 -5,23 

ROA (%) -2,83 -2,33 

ROE (%) -4,76 * 
Źródło: Emitent 

*) nieliczone z uwagi na ujemne kapitały własne i stratę netto w danym okresie 

 

Str. 67, pkt 9.1., pierwszy akapit na stronie, dodano tekst na koniec akapitu w brzmieniu: 

Wskaźnik rotacji zapasów w I półroczu 2011 roku oscylował na poziomie 85 dni, powracając do bardziej 
optymalnych wartości z okresów historycznych poprzedzających dzień ogłoszenia upadłości (10.08.2009 
r.). W okresach I półrocza 2010 r. i 2011 r. Spółka starała się utrzymać poziom zapasów na zbliżonym do 
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końca 2009 roku poziomu zapasów (na koniec I półrocza 2011 roku stan zapasów wynosił 24.315 tys. zł, 
natomiast na koniec I półrocza 2010 roku – 22.613 tys. zł) dostosowując ich poziom do rozmiarów 
prowadzonej działalności. 

 

Str. 67, pkt 9.1., drugi akapit na stronie, dodano tekst na koniec akapitu w brzmieniu: 

W I półroczu 2011 roku Emitent utrzymał cykl obrotu należnościami na poziomie 8 dni, natomiast w 
analogicznym okresie roku 2010 cykl ten wynosił 2 dni. Poziom rotacji należności pozostaje praktycznie 
bez wpływu na finansowanie działalności Spółki.  

 

Str. 67, pkt 9.1., trzeci akapit na stronie, dodano tekst na koniec akapitu w brzmieniu: 

Rotacja zobowiązań w I półroczu 2011 roku utrzymała się na poziomie 9 dni, co oznacza spadek blisko o 
ok. 95% w stosunku do wskaźnika w analogicznym okresie roku 2010. Zmiany w poziomie wskaźnika 
mają swoje odzwierciedlenie w spłacie części zobowiązań z tytułu dostaw towarów z wpływu w I 
półroczu 2011 r. środków pochodzących z emisji kierowanej do inwestorów w wykonaniu zapisów układu 
z wierzycielami (szersze informacje w tym zakresie znajdują się w pkt. 20.8.2. Części IV Prospektu – 
„Dokument Rejestracyjny”). 

 

Str. 67, pkt 9.1., czwarty akapit na stronie, dodano tekst na koniec akapitu w brzmieniu: 

W I półroczu 2011 roku Emitent utrzymał wskaźnik bieżącej płynności na poziomie 4,60, podczas gdy w 
analogicznym okresie roku 2010 wskaźnik ten wyniósł 0,48. 

 

Str. 67, pkt 9.1., piąty akapit na stronie, dodano tekst na koniec akapitu w brzmieniu: 

W I półroczu 2011 roku, w następstwie początków stabilizacji sytuacji finansowej Emitenta, wskaźnik 
płynności finansowej szybkiej ukształtował się na poziomie 3,23 , podczas gdy w analogicznym okresie 
roku 2010 wskaźnik ten wyniósł 0,34. 

 

Str. 68, pkt 9.1., pierwszy akapit na stronie, dodano tekst na koniec akapitu w brzmieniu: 

W I półroczu 2011 i 2010 roku Spółka osiągnęła ujemny wynik na sprzedaży swoich towarów w 
następstwie wyższych kosztów z działalności podstawowej aniżeli przychody ze sprzedaży, uzyskując 
ujemną wartość wskaźnika rentowności sprzedaży. Porównując I półrocze roku 2011 i roku 2010, 
wskaźnik rentowności sprzedaży 2011 roku jest niższy o 0,98 p.p. od wskaźnika rentowności sprzedaży w 
I półroczu 2010 roku. Oznacza to, iż przy niższej powierzchni sprzedaży i liczebności sklepów w I 
półroczu 2011 roku, a tym samym przy stosowaniu takiej samej polityki sprzedaży, dystrybucji i promocji, 
Emitent wygenerował wyższą stratę ze sprzedaży niż w I półroczu 2010 roku. 

 

Str. 68, pkt 9.1., trzeci akapit na stronie, dodano tekst na koniec akapitu w brzmieniu: 

Z uwagi na osiąganie strat na poziomie działalności operacyjnej, gospodarczej i na całej działalności (tj. 
osiągnięcie straty netto) Spółki w I półroczu 2011 i 2010 roku, ozostałe wskaźniki rentowności, tj: 
wskaźnik rentowności działalności operacyjnej, ROA i ROE, podobnie jak wskaźniki rentowności 
sprzedaży w I półroczu 2011 i 2010 roku były ujemne, za wyjątkiem wskaźnika ROE w I półroczu 2010 
roku, w którym to wskaźnik ten nie został wyznaczony z uwagi na ujemny kapitał własny i stratę netto.  
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Str. 70, pkt 9.2.2., po Tabeli 9.6., dodano Tabelę 9.6a. w brzmieniu: 

Tabela 9.6a. Przychody netto ze sprzedaży Emitenta w I półroczu 2011 i 2010 roku 

Wyszczególnienie 

I półrocze 2011 
MSR 

I półrocze 2010 
MSR 

w tys. zł % w tys. zł % 

Sprzedaż towarów detaliczna 48.885 96,66 47.203 98,76 

Sprzedaż towarów hurtowa 1.687 3,34 595 1,24 

Razem 50.572 100,00 47.798 100,00 
Źródło: Emitent 

 

Str. 70, pkt 9.2.2., Tabela 9.7., dodano kolumnę w brzmieniu: 

Tabela 9.7. Dynamika wzrostu/spadku sprzedaży netto Emitenta  

Wyszczególnienie I półrocze 2011/ 
I półrocze 2010 

Sprzedaż towarów detaliczna +3,56% 

Sprzedaż towarów hurtowa +183,53% 

Razem +5,80% 
Źródło: Emitent 

 

Str. 72, pkt 10.1., po Tabeli 10.2., dodano Tabelę 10.2a. w brzmieniu: 

Tabela 10.2a. Źródła kapitału Emitenta na koniec I półrocza 2011 i 2010 roku 

Wyszczególnienie 
Jednostkowe 

I półrocze 2011 
MSR 

Jednostkowe 
I półrocze 2010 

MSR 

Kapitał zakładowy 3.101 1.338 

Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości 
nominalnej 

33.719 - 

Pozostałe kapitały rezerwowe i zapasowe 31.304 - 

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych 138 (52.662) 

Zysk (strata) netto (3.099) (2.557) 

Kapitał własny 65.163 (53.881) 

Wartość księgowa Spółki na 1 akcję 2,10 (4,03) 

Zobowiązania ogółem 44.192 163.273 

Źródła finansowania razem  
(pasywa ogółem) 

109.355 109.521 

Źródło: Emitent 

Wartość księgowa Spółka na 1 akcję (w zł) = kapitał własny na koniec okresu (w tys. zł)/liczba akcji na koniec okresu 

 

Str. 72, pkt 10.1., na koniec punktu dodano tekst w brzmieniu: 

W okresie I półrocza 2011 Emitent finansował swoją działalność głównie z kapitału własnego, w 
odróżnieniu do analogicznego okresu roku 2010, kiedy Spółka finansowała swoją działalność głównie z 
kapitału obcego.  
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Str. 72, pkt 10.2., Tabela 10.4., dodano kolumny w brzmieniu: 

Tabela 10.4. Przepływy pieniężne Emitenta według śródrocznych informacji finansowych 

Wyszczególnienie 
Jednostkowe 

I półrocze 2011 
MSR 

Jednostkowe 
I półrocze 2010 

MSR 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (15.319) (9.883) 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 15.954 1.969 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (7.363) (1.928) 

Przepływy pieniężne netto (6.728) (9.842) 

Środki pieniężne na koniec okresu 12.684 7.173 
Źródło: Emitent 

 

Str. 74, pkt 10.2., na koniec punktu dodano tekst w brzmieniu: 

Przepływy pieniężne I półrocza 2011 roku nie wykazują niestandardowych operacji pieniężnych za 
wyjątkiem spłaty zobowiązań niefinansowych (zmniejszenie stanu o 10,7 mln zł), wpływów netto z emisji 
kierowanej do inwestorów w wykonaniu zapisów układu z wierzycielami w kwocie 10,0 mln zł, transakcji 
przeniesienia własności nieruchomości (nieruchomość prezentowana w 2010 roku w pozycji „Aktywa 
trwałe przeznaczone do zbycia”) w zamian za zwolnienie z długu przez Raiffeisen Bank Polska SA w 
łącznej kwocie 15.600 zł będąca wypełnieniem jednego z warunków układu zawartego z wierzycielami w 
roku 2010. 
W I półroczu 2011 roku zmniejszono stan posiadania środków pieniężnych o 6,7 mln zł do kwoty 12,7 mln 
zł. 

 

Str. 75, pkt 10.3., po Tabeli 10.6., dodano Tabelę 10.6a. w brzmieniu: 

Tabela 10.6a. Struktura zobowiązań Emitenta na koniec I półrocza 2011 i 2010 roku 

Wyszczególnienie 
Jednostkowe 

I półrocze 2011 
MSR 

Jednostkowe 
I półrocze 2010 

MSR 

Zobowiązania długoterminowe, w tym: 26.367 890 

- kredyty i pożyczki 25.087 - 

- zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego - - 

- rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.280 890 

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 17.825 162.383 

- kredyty i pożyczki 8.131 96.939 

- zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego - 135 

- inne zobowiązania finansowe - 6.057 

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2.590 44.280 

- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 
świadczeń 

2.777 5.787 

- zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 1.180 2.354 

- zobowiązania wobec akcjonariuszy z tytułu wydania akcji - - 

- rezerwa na zobowiązania 2.546 2.630 

- inne zobowiązania krótkoterminowe 601 4.090 

Zobowiązania ogółem 44.192 163.273 

Kapitał własny 65.163 (53.881) 

Zysk (strata) netto (3.099) (2.557) 
Źródło: Emitent 
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Str. 75, pkt 10.3., po czwartym akapicie dodano tekst w brzmieniu: 

W I półroczu 2010 roku zaobserwowano wysoki udział zobowiązań wobec niskiego udziału kapitału 
własnego w ogólnych strukturach finansowania Spółki, podczas gdy w I półroczu 2011 roku wartość 
kapitału własnego była wyższa o blisko 50% w stosunku do zewnętrznych źródeł finansowania.  

W strukturze zewnętrznych źródeł finansowania w I półroczu 2010 roku największy udział stanowią 
zobowiązania krótkoterminowe, czyli takie, które regulowane są w okresie 12 miesięcy, natomiast w I 
półroczu 2011 roku przeważają zobowiązania długoterminowe. Najważniejszymi grupami zobowiązań 
krótkoterminowych we wszystkich analizowanych okresach są kredyty, zobowiązania z tytułu dostaw i 
usług oraz zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń.  

Zobowiązania z tytułu kredytów wynikają z umów zawartych przed ogłoszeniem upadłości likwidacyjnej, 
tj. przed 10 sierpniem 2009 roku i nie spłaconych do dnia sporządzenia sprawozdań finansowych za okres 
I półrocza 2011 i 2010 roku. Wierzytelności banków objęte są postępowaniem układowym na mocy 
układu zawartego z wierzycielami w dniu 29 września 2010 roku. Szczegółowy opis postępowania 
upadłościowego znajduje się w pkt. 20.8.2. Części IV Prospektu – „Dokument Rejestracyjny”, natomiast 
opis umów kredytowych zamieszczono w pkt. 22 tejże części Prospektu. 

 

Str. 76, pkt 10.3., Tabela 10.8., dodano kolumny w brzmieniu: 

Tabela 10.8. Wskaźniki zadłużenia Emitenta według śródrocznych informacji finansowych 

Wyszczególnienie 
Jednostkowe 

I półrocze 2011 
MSR 

Jednostkowe 
I półrocze 2010 

MSR 

Stopa zadłużenia (%) 40,41 149,08 

Wskaźnik struktury kapitału (%) 40,46 -1,65 

Wskaźnik zastosowania kapitału własnego 2,38 -1,71 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 0,68 -3,03 
Źródło: Emitent 

 

Str. 76, pkt 10.3., na koniec punktu dodano tekst w brzmieniu: 

Wysokość kapitału obcego w okresie I półrocza 2011 i 2010 roku utrzymywała się na poziomie od ok. 
40% do ok. 149% (stopa zadłużenia) ogólnej sumy pasywów. Znaczny udział zobowiązań w finansowaniu 
działalności Spółki w I kwartale 2010 roku wiąże się z ujemnymi kapitałami własnymi Emitenta na koniec 
okresu. 

Struktura źródeł finansowania Emitenta w I półroczu 2010 i 2011 roku, osiągająca wielkości w granicach 
od -3,03 do 0,68 świadczy o tym, że w I półroczu 2010 roku Emitent swoją działalność finansował w 
przeważającym stopniu z kapitału obcego niż z kapitału własnego, natomiast w I półroczu 2011 roku 
zależności te się zmieniły. Za bezpieczny poziom tego wskaźnika wskazuje się relacje źródeł finansowania 
w stosunku 1:1 (1,00). Taki układ minimalizuje ryzyko utraty wypłacalności.  

 

Str. 117, pkt 20.1., na koniec pierwszego akapitu dodano tekst w brzmieniu: 

Ponadto na podstawie przywołanych przepisów poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta 
jednostkowe sprawozdanie za I półrocze roku 2011 zostało zamieszczone w Prospekcie przez odniesienie 
do opublikowanego poddanego przeglądowi przez biegłego rewidenta jednostkowego sprawozdania 
finansowego Emitenta za I półrocze 2011 roku. 

 

Str. 119, pkt 20.5.1., dodano na koniec punktu tekst w brzmieniu: 

W związku z publikacją raportu okresowego za I półrocze 2011 roku, najnowszymi informacjami 
finansowymi, poddanymi przeglądowi przez biegłego rewidenta, są informacje finansowe obejmujące 
okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku. Informacje te zostały zamieszczone w Prospekcie poprzez 
odesłanie do przekazanego do publicznej wiadomości raportu finansowego Spółki. 
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Str. 119, pkt 20.6., dodano drugi akapit w brzmieniu: 

W dniu 31 sierpnia 2011 roku Emitent opublikował raport okresowy– półroczne jednostkowe 
sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku wraz z 
raportem niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego.  

 

 

Str. 164, pkt 24., na koniec punktu dodano tekst w brzmieniu: 

Ponadto, w formie papierowej w okresie ważności Prospektu w siedzibie Emitenta w Łodzi, przy ul. 
Radwańskiej 6, jak również w formie elektronicznej na korporacyjnej stronie Emitenta 
(http://www.monnaritrade.com.pl) można się zapoznawać ze śródrocznym sprawozdaniem finansowym 
Emitenta za I półrocze 2011 r. 

 

 

Str. 222, Część VII Prospektu, na koniec dodano tekst w brzmieniu: 

Ponadto w treści Prospektu Emisyjnego „MONNARI TRADE” SA, przygotowanego w związku z 
planowanym dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie SA 18.516.044 (osiemnaście milionów pięćset szesnaście tysięcy 
czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, w tym: 887.244 (osiemset osiemdziesiąt siedem 
tysięcy dwieście czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela, które powstały w wyniku zamiany z 
akcji imiennych uprzywilejowanych serii A drugiej emisji, 5.128.800 (pięć milionów sto dwadzieścia 
osiem tysięcy osiemset) Akcji serii F, 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) Akcji serii G, 
zostało zamieszczone odniesienie do poddanego przeglądowi przez biegłego rewidenta jednostkowego 
sprawozdania finansowego Emitenta za I półrocze 2011 roku, opublikowanego w formie raportu 
okresowego w dniu 31 sierpnia 2011 r. 

Sprawozdanie finansowe Emitenta za I półrocze 2011 roku zostało zamieszczone w Prospekcie 
Emisyjnym przez odniesienie do opublikowanego poddanego przeglądowi jednostkowego sprawozdania 
finansowego Emitenta za I półrocze 2011 roku, zawierającego raport biegłego rewidenta z przeglądu 
jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2011 roku na podstawie art. 22 ust. 2 Ustawy o 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych i art. 28 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i 

publikacji takich prospektów emisyjnych oraz upowszechniania reklam. 

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2011 roku – włączone do Prospektu poprzez odniesienie – 
dostępne jest na stronie internetowej Emitenta (www.monnaritrade.com). 
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