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PISMO ZARZĄDU 

 

Szanowni Paostwo, 

Drodzy Akcjonariusze, 

 mamy przyjemnośd przedłożyd Paostwu raport spółki SAPLING SA, podsumowujący 

działalnośd w roku 2015. 

 2015 rok był rokiem zwieoczającym okres START-UP spółki. Cztery lata od utworzenia 

SAPLING sp. z o.o. GRUPA SAPLING przeszła planowaną transformację strukturalną i formalną. Z tego 

powodu wyniki finansowe spółki należy analizowad i rozpatrywad jako całośd, w okresie czterech 

pierwszych lat funkcjonowania. Proponowana metodologia analizy wynika z faktu poczynionych przez 

spółkę znacznych inwestycji w rozwój produktowy, technologiczny i organizacyjny. Na podwyższenie 

kosztów funkcjonowania spółki w tym okresie wpłynęły wdrożenia, komercjalizacje nowych 

technologii, rozwiązao  produktowych oraz kilku projektów sprzedażowych eksplorujących różne 

segmenty rynku. Spółka równolegle opracowywała i testowała nowe rozwiązania, które po fazach 

laboratoryjnych i testowych są wprowadzane do obrotu.  

 SAPLING SA w roku 2015 była poddana procesowi restrukturyzacji oraz ograniczenia kosztów 

w celu zwiększenia efektywności. Jednym z etapów tej restrukturyzacji było przeprowadzenie 

procesu połączenia Spółki Akcyjnej z jej spółką zależną i zmiana siedziby, co nastąpiło w listopadzie.  

2015 rok wiąże się również ze zmianami personalnymi w strukturach organizacji. Efekty niniejszych 

procesów będą miały odzwierciedlenie w wynikach 2016 roku.  

 W 2015 roku na przychody i wynik spółki miał wpływ przedłużający się proces wdrażania 

programów unijnych, współfinansujących inwestycje samorządowe. Efektem powyższego był spadek 

obrotów o ok 72% na całym krajowym rynku inwestycyjnym w Jednostkach Samorządu 

Terytorialnego. W efekcie powyższego Zarząd Spółki podjął decyzję o reorganizacji i 

przeformułowaniu priorytetów oraz zmianie strategii sprzedaży.   

 Zapraszamy Paostwa do zapoznania się ze szczegółowymi danymi zawartymi w niniejszym 

Raporcie. 

 

Z poważaniem, 

Maciej Pawluk Agnieszka Jankowska 

Prezes Zarządu 
SAPLING SA 

Członek Zarządu 
SAPLING SA 
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zarząd Spółki Sapling Spółka Akcyjna oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne 

sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z przepisami 

obowiązującymi Emitenta oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację 

majątkową i finansową Sapling S.A oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności 

zawiera prawdziwy obraz sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeo i ryzyka. 

 

Maciej Pawluk Agnieszka Jankowska 

Prezes Zarządu 
SAPLING SA 

Członek Zarządu 
SAPLING SA 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zarząd Spółki Sapling Spółka Akcyjna oświadcza, że podmiot uprawniony do badania 

sprawozdania finansowego, RACHUBA Sp. z o.o.. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Włókienniczej 17 

lok Nr 1 , wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdao finansowych 

prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3412, został wybrany zgodnie z 

przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania, 

spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa krajowego. 

 

Maciej Pawluk Agnieszka Jankowska 

Prezes Zarządu 
SAPLING SA 

Członek Zarządu 
SAPLING SA 
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WYBRANE DANE FINANSOWE 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE Stan w tys. PLN na Stan w tys. EUR na 

BILANS 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 

Kapitał własny 6 415,77 5580,86 1 505,24 1309,60 

Kapitał mniejszości 232,21 0,00 54,48 0,00 

Aktywa trwałe 6 704,45 6652,58 1 572,97 1561,09 

Aktywa obrotowe 1 338,04 1012,78 313,93 237,66 

Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inwestycje krótkoterminowe 73,97 278,92 17,35 65,45 

Należności długoterminowe 325,62 294,47 76,39 69,10 

Należności krótkoterminowe 1 062,75 468,83 249,34 110,02 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 73,97 278,92 17,35 65,45 

Zobowiązania długoterminowe 515,24 974,68 120,88 228,72 

Zobowiązania krótkoterminowe 859,32 1097,33 201,61 257,50 

Aktywa/Pasywa razem 8 042,50 7665,37 1 886,89 1798,75 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE Stan w tys. PLN za okres Stan w tys. EUR za okres 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
od 01.01.2014 
do 31.12.2014 

od 01.01.2015 
do 31.12.2015 

od 01.01.2014 
do 31.12.2014 

od 01.01.2015 
do 31.12.2015 

Przychody netto ze sprzedaży 3 116,45 1700,81 743,91 406,47 

Zysk (strata) na sprzedaży -891,20 -690,90 -212,73 -165,12 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej -960,83 -557,05 -229,35 -133,13 

Zysk (strata) brutto -1 288,71 -818,24 -307,62 -195,55 

Zysk (strata) netto -1 190,79 -818,24 -284,25 -195,55 

 

Poszczególne pozycje bilansowe prezentowane w EUR przeliczono z PLN wg kursu: 

 na dzieo 31.12.2014 – 4,2623 PLN za 1 EUR 

 na dzieo 31.12.2015 – 4,2615 PLN za 1 EUR 

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat prezentowane w EUR przeliczono z PLN wg  średniego 

kursu: 

 za okres od 01.01.2014 do 31.12.12014  – 4,1893 PLN za 1 EUR 

 za okres od 01.01.2015 do 31.12.12015  – 4,1843 PLN za 1 EUR 
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SAPLING SA 

 

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 

Sprawozdanie Zarządu z działalności  SAPLING SA za okres: 01.01.2015- 31.12.2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Białystok 

05.05.2016r. 
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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 

Siedziba Żurawia 71A lok. CT. 1.29, 15-570 Białystok 

Telefon 85 733 30 60 

Fax 85 733 30 70 

E-mail kontakt@sapling.com.pl 

Strona internetowa www.sapling.com.pl 

NIP 5252521008 

REGON 144418274 

Numer KRS wraz z organem 
prowadzącym rejestr 

KRS 0000393585  
Sąd Rejonowy w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego 

Zarząd Maciej Pawluk Prezes Zarządu 

Agnieszka Jankowska Członek Zarządu 

Rada Nadzorcza Zofia Bielecka Przewodnicząca Rady 
Nadzorczej 

Tomasz Kozłowski Członek Rady Nadzorczej 

Katarzyna Pawluk Członek Rady Nadzorczej 

Michał Czaja Członek Rady Nadzorczej 

Konstancjusz Świredo Członek Rady Nadzorczej 

 

Dnia 30 września 2015 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o 

zmianie siedziby Emitenta na Białystok.  

Na dzieo sporządzenia niniejszego raportu, kapitał zakładowy Spółki jest opłacony w całości i 

wynosi  4 052 500 zł. Składają się na niego 40 525 000  akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda: 

1 000 000 akcji zwykłych  serii A, 

3 525 000 akcji zwykłych  serii A1, 

29 000 000 akcji zwykłych serii B, 

7 000 000 akcji zwykłych serii C. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 22 stycznia 2015 podjęło uchwałę   w 

sprawie dematerializacji akcji serii B i C w związku z ubieganiem się   Emitenta o dopuszczenie tych 

akcji do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect” na Giełdzie 

Papierów Wartościowych.  

Dnia 22 stycznia 2015 roku Pan Robert Procyszyn złożył rezygnację z funkcji Członka Rady 

Nadzorczej.  

Dnia 22 stycznia 2015 roku podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sapling SA 

został uzupełniony skład Rady Nadzorczej w osobie Pana Michała Czaja oraz Pana Konstancjusza 

Świredo. Obecnie Rada Nadzorcza Emitenta liczy pięciu członków.  

Pan Artur Komorowski złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej w dniu 11 

września 2015 roku.  

mailto:kontakt@sapling.com.pl
http://www.sapling.com.pl/
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 Uchwałą nr 1/12/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku na Posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki 

podjęto uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, w osobie Pana Krzysztofa 

Skaradzioskiego. Powołany Członek Rady Nadzorczej został dokooptowany na podstawie §14 ust. 3 

Statutu Spółki i będzie sprawowad swoje czynności do czasu dokonania wyboru Członka Rady 

Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Spółki, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od 

daty kooptacji.  

 Dnia 30 września 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w 

sprawie połączenia Emitenta z spółką zależną Sapling Sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku 

spółki zależnej na Emitenta, bez podwyższania kapitału zakładowego Emitenta. W wyniku połączenia 

nie zostały przyznane przez Emitenta żadne prawa wspólnikom lub osobom szczególnie 

uprawnionym w Spółce zależnej. Emitent posiada 100% praw głosu w przejmowanej spółce. W 

wyniku połączenia nie nastąpiła zmiana statutu Emitenta.  

 W dniu 25.11.2015 roku Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy KRS, dokonał rejestracji zmian w Statucie Spółki, dokonanych uchwałami 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2015 r. w zakresie zmiany siedziby 

Emitenta. Dotychczasowa treśd §1 ust.3 Statutu Spółki (przed zmianą): „3. Siedzibą Spółki jest miasto 

stołeczne Warszawa.”. Aktualna treśd §1 ust.3 Statutu Spółki (po zmianie): „3. Siedzibą Spółki jest 

miasto Białystok.”. Nowy adres siedziby Emitenta jest następujący: Sapling S.A. Żurawia 71A, lok. 

CT.1.29 15-540 Białystok  

 W dniu 25.11.2015 roku Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy KRS roku zarejestrował połączenie Emitenta (Spółka przejmująca) ze spółką zależną, tj. 

Sapling Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Spółka przejmowana). Połączenie Spółek zostało 

dokonane w sposób przewidziany w art. 492 §1 pkt 1 w zw. z art. 515 §1 KSH, przez przeniesienie 

całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki przejmującej. Połączenie nastąpiło w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie 

połączenia. Wykreślenie Sapling Sp. z o.o. z rejestru przedsiębiorców KRS następuje w tym przypadku 

z urzędu.  

 W dniu 02.02.2016 r.  został złożony wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku 

NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A., 12.325.000 (dwanaście milionów trzysta dwadzieścia pięd tysięcy) akcji zwykłych 

na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięd groszy) każda. Zarząd Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A., podjął uchwałę   Nr 192/2016 w sprawie określenia 02 marca 2016 

roku, jako dnia pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 

AKCJE I STRUKTURA AKCJONARIATU 

AKCJE SERII A - powstały na mocy aktu zawiązania spółki CCB SA z dnia 03.08.2011 i zostały opłacone 

w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem spółki.  

AKCJE SERII A1 - powstały na mocy Uchwały nr 3 z dnia 30.08.2013 w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego poprzez emisję akcji serii A1. Objęcie nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej w zamian 

za wkład pieniężny.  

AKCJE SERII B - akcje serii B zostały objęte na mocy Uchwały z dnia 18.09.2013 w zamian za wkład 

niepieniężny. Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sapling SA z dnia 6 października 
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2014 roku została dokonana zmiana statutu spółki w ten sposób, że paragrafie 4 ust. 2 pkt. C) 

zastąpiono stwierdzenie „akcji zwykłych, imiennych serii B” na „akcji zwykłych, na okaziciela serii B” 

W dniu 22 stycznia 2015 roku podjęło uchwałę w sprawie dematerializacji akcji serii B. 

AKCJE SERII C - powstały na mocy Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy z 

dnia 15 maja 2014 zmienionej 6 października 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego poprzez emisję akcji serii C. Objęcie nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej w zamian 

za wkład pieniężny. W dniu 22 stycznia 2015 roku podjęło uchwałę w sprawie dematerializacji akcji 

serii C.na dzieo 31.12.2015: 

 

AKCJONARIUSZ 

 

ILOŚD AKCJI 

 

UDZIAŁ W 
KAPITALE 

 

ILOŚD GŁOSÓW 
NA WZ 

 

UDZIAŁ W GŁOSACH 
NA WZ 

Robert Procyszyn* 10 050 000 24,80% 10 050 000 24,80% 

Maciej Pawluk 5 575 000 13,76% 5 575 000 13,76% 

Katarzyna Procyszyn 4 350 000 10,73% 4 350 000 10,73% 

Agnieszka Jankowska 4 029 966 9,94% 4 029 966 9,94% 

Grzegorz Maj 3 510 644 8,66% 3 510 644 8,66% 

Przemysław Chyży 3 031 763 7,48% 3 031 763 7,48% 

Pozostali 2 727 627 6,73% 2 727 627 6,73% 

Artur Komorowski 2 537 500 6,26% 2 537 500 6,26% 

Joanna Sylwestrzak 2 537 500 6,26% 2 537 500 6,26% 

Piotr Roszczyc 2 175 000 5,37% 2 175 000 5,37% 

Razem 40 525 000 100,00% 40 525 000 100,00% 

* Pan Robert Procyszyn zmarł 09.09.2015 r.  

 

POWIĄZANIA POMIĘDZY SAPLING SA, A OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW 

ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH 

Pan Robert PROCYSZYN w okresie od 6 października do 22 stycznia 2015 roku pełnił równocześnie 

funkcję  Członka Rady Nadzorczej oraz był większościowym akcjonariuszem. 

Pan Maciej PAWLUK  równocześnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta oraz jest akcjonariuszem 

posiadającym powyżej 5% akcji Emitenta. 

Pani Agnieszka JANKOWSKA równocześnie pełni funkcję Członka Zarządu Emitenta oraz jest 

akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% akcji Emitenta. 

Pan Artur KOMOROWSKI w okresie od września 2013 równocześnie pełnił funkcję Członka Rady 

Nadzorczej Emitenta oraz był akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% akcji Emitenta. 

Pani Katarzyna PAWLUK, będąca członkiem Rady Nadzorczej Emitenta jest żoną Pana Macieja 

Pawluka, będącego Członkiem Zarządu Emitenta. 
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2. OGÓLNE INFORMACJE 

HISTORIA SAPLING SA.  

Data Wydarzenie 

3 sierpieo 2011 Zarejestrowanie spółki pod nazwą CCB Spółka Akcyjna 

30 grudzieo 2011 
Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy została zmieniona nazwa 

Spółki na ActivSanus Spółka Akcyjna 

2011 Spółka nie prowadziła działalności gospodarczej 

30 grudzieo 2011 

Podpisanie umowy o współpracy w realizacji wsparcia w zakresie 

rehabilitacji fizycznej społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z 

Fundacją Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym 

2012 
Spółka rozpoczęła współpracę w w/w zakresie i rozpoczęła świadczenie 

usług rehabilitacji na rzecz beneficjentów Fundacji. 

19 wrzesieo 2013 

Spółka nabyła 100% udziałów w spółce Sapling sp. z o.o. zajmującej się 

wdrażaniem technologii dla ochrony środowiska, posiadającej prawa do 

zgłoszeo patentowych trzech innowacyjnych technologii 

wrzesieo 2013 

Spółka wygasza prowadzenie działalności związanej z konsultacjami 

fizjoterapeutycznymi na rzecz prowadzenia prac nad innowacjami i 

wdrażaniem technologii dla ochrony środowiska 

wrzesieo 2013 
Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy została 

zmieniona Firma Spółki na SAPLING Spółka Akcyjna. 

15 stycznia 2014 
Pierwszy dzieo notowao Emitenta w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect 

29 września 2014 

SAPLING sp. z o.o. podpisała umowę z Miastem Białystok na wynajem 

nieruchomości położonej w Białostockim Parku Naukowo Technologicznym 

(BPN-T) 

20 października 2014 SAPLING rozpoczęła seryjną produkcję urządzeo w technologii SBAR 

4 grudnia 2014 

W ramach piątej edycji konkursu Skrzydła Biznesu 2014 SAPLING sp. z o.o. zajęła 

pierwsze miejsce w województwie podlaskim w kategorii przedsiębiorstw z 

obrotem do 8 mln zł. 

Styczeo 2015 r.  Oczyszczalnie SBHR zostały wdrożone do seryjnej produkcji 

Kwiecieo 2015 r.  SAPLING otworzył  platformę sprzedażową e-commerce www.ekoinstalacje24.pl 

Czerwiec 2015 r.  
Spółka wprowadza do oferty nowy produkt, mikro-elektrownie fotowoltaiczną 

do zasilania indywidualnych systemów oczyszczania ścieków 

Sierpieo 2015 r.  

Nowy produkt w ofercie SAPLING. SMART Tank, oczyszczalnia o charakterze 

budżetowym przeznaczona do lokalizacji i użytkowania letniskowego, 

sezonowego. 

Listopad 2015 r.  
Nastąpiło połączenie spółek, SAPLING SA i SAPLING sp. z o. o. Siedziba spółki 

akcyjnej została przeniesiona do Białegostoku.  

 

PROFIL DZIAŁALNOŚCI SAPLING SA 

Działalnośd operacyjna Spółki SAPLING SA. bazuje na pracy nad projektowaniem i wdrażaniem 

innowacyjnych technologii wykorzystywanych w segmencie ochrony środowiska. Działalnośd 

dotyczyła w znacznej części technologii oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania pozostałości po 

procesach oczyszczania i rozwiązao towarzyszących tego typu infrastrukturze.  

Spółka, między innymi z uwagi na większą eksplorację rynku oraz bezpośredni dostęp do informacji, 

świadczy usługi w kategorii montażowo-budowlanej. Stanowiło to w okresie START-UP znaczne 
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źródło przychodów umożliwiające finansowanie prac badawczo-rozwojowych oraz finansowanie 

bieżącej działalności. Zasadniczą sferą generowania przychodów jest sprzedaż własnych rozwiązao, 

technologii, produktów gotowych i licencji udzielonych na wykreowane przez spółkę technologie.  

Prace badawczo-rozwojowe prowadzone są w ramach własnego potencjału wykorzystującego 

inżynierów pracujących w SAPLING oraz współpracujących specjalistów w ramach konkretnych 

projektów na zasadach “freelancer”. Spółka ściśle współpracuje z uczelniami technicznymi, które w 

swoim potencjale teoretycznym stanowią bardzo interesującą bazę rozwiązao, które mogą byd we 

współpracy skomercjalizowane, wprowadzone do obrotu. SAPLING także współpracuje z podmiotami 

produkcyjnymi, dla których tworzy aktualizację i modernizację funkcjonujących rozwiązao.  

OTOCZENIE BIZNESOWE - CHARAKTERYSTYKA RYNKU 

CHARAKTERYSTYKA RYNKU 

Zgodnie z prognozami długofalowymi rynek ekologiczny w Polsce rośnie. Segment z którego 

spółka generuje przychody (gospodarka ściekowa) to roczny potencjał na poziomie 800 mln. PLN w 

kategorii robót i wyrobów budowlanych. Znaczącą częścią rynku są zamówienia publiczne, to w 

kategorii przydomowych oczyszczalni ścieków ok. 24 tys. instalacji. W tym segmencie sprzedaż 

odbywa się w ramach przetargów publicznych, z reguły są to zamówienia poniżej progu 5 186 000 

EUR. Do roku 2015 rynek inwestycji publicznych odnotowywał znaczącą dynamikę wzrostu, a 

aktywnośd firm i ich konkurencyjnośd w tym segmencie zwiększyła się. 2015 był rokiem kooczącym 

okres budżetu unijnego i wydatkowania środków w tej perspektywie. Wszystkie inwestycje 

realizowane przy współudziale środków unijnych musiały byd zakooczone do 30.06.2015. Nowa 

perspektywa budżetu UE przewiduje środki wsparcia realizacji inwestycji w zakresie poprawy 

gospodarki wodno-ściekowej, jednak programy wykonawcze nie zostały uruchomione. Co jest 

głównym powodem okresowej stagnacji rynku JST. Inwestycje w tym sektorze finansowane w dużej 

części ze środków zewnętrznych – np. PROW, NFOŚ, WFOŚ.  

Drugą częścią rynku są inwestycje indywidualne, w ramach, których szacuje się 

zapotrzebowanie na ok 20 tys. instalacji rocznie. Dystrybucja w tym segmencie rynku odbywa się 

poprzez następujące kanały sprzedaży:  

- specjalistyczne, ogólnopolskie hurtownie instalacyjne 

- segment DIY 

Jako odrębny segment wyróżnia się rynek oczyszczalni ścieków powyżej 50 RLM. W jego 

obrębie wyróżnia się dwa modele sprzedaży: inwestycje prywatne (np. pensjonaty, hotele, MOP) oraz 

inwestycje samorządowe wg BIP (np. szkoły, urzędy gmin). Finansowanie powyższych systemów 

sprzedaży jest realizowane w ten sam sposób jak w przypadku oczyszczalni przydomowych. 

Dominującą częśd rynku przydomowych oczyszczalni ścieków zajmują technologie zgodne z 

normą EN PN 12566-3, oznacza to, że tradycyjne oczyszczalnie z tzw. drenażem rozsączającym są 

marginalizowane. Związane jest to przede wszystkim z wyższą sprawnością oczyszczania ścieków oraz 

stymulacją finansową w formie dotacji wyłącznie na urządzenie spełniające powyższą normę.  

Liderem wśród producentów przydomowych oczyszczalni ścieków jest Sotralentz sp. z o.o. 

polski oddział francuskiego koncernu. Udział rynkowy szacowany jest na poziomie 12-15% w kategorii 
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wyrobów budowlanych. Segment urządzeo powyżej 50 RLM jest mocno rozproszony i nie ma 

wyraźnego lidera.  

PERSPEKTYWY ROZWOJU 

Według potencjału rozwoju bazującego na potrzebach rynkowych, rynek indywidualnych 

systemów oczyszczania szacowany jest na 30 mld zł. w kategorii usług i wyrobów budowlanych.  

Dynamice rozwoju rynku sprzyjają zobowiązania Polski w stosunku do Unii Europejskiej 

określone w ramach Traktatu Akcesyjnego podpisanego w Atenach w 2003 roku. Polska zobowiązała 

się do wdrożenia min. dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej uregulowao w 

zakresie gospodarski ściekowej. Oznacza to w teorii, że do kooca 2015 roku Polska powinna była 

zmodernizowad sied kanalizacyjną (w tym oczyszczalnie ścieków) oraz poprawid jakośd wody. Z uwagi 

na skalę potrzeb w praktyce termin nie został dotrzymany. Nie zmienia to jednak stanu rzeczy i nie 

zwalnia Polski z obowiązku rozwiązania niniejszych problemów.  

Z roku na rok odnotowywany jest wzrost inwestycji w tym zakresie, które są dodatkowo 

wspierane środkami zewnętrznymi. W nowej perspektywie okresu budżetowego UE, Polska 

dysponuje środkami przeznaczonymi na poprawę infrastruktury ekologicznej. To w bezpośredni 

sposób zwiększy roczny wolumen obrotu rynku.  

SEGMENTACJA  RYNKU 

Polski rynek możemy podzielid na dwa zasadnicze segmenty sprzedaży. Szacunkowo można 

określi, iż udział obu jest porównywalny. Jednak rynek inwestycji publicznych jest narażony na zmiany 

polityczne, makroekonomiczną sytuację JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego) oraz dynamikę 

transferowania środków celowych UE.  

Opóźnienie wdrożenia projektów dofinansowao unijnych w ramach nowej perspektywy 

budżetowej EU w 2015 roku spowodowało spadek inwestycji również w zakresie budowy 

indywidualnych systemów asenizacji o ponad 72%. Wartośd rynku zmalała o ok. 126 mln PLN w 

porównaniu do roku poprzedniego w kategorii robót i wyrobów budowlanych w ramach zadao 

wykonywanych wg Biuletynu Zamówieo Publicznych. 

a) inwestycje publiczne, samorządowe: 

W tym obszarze zadania inwestycyjne realizowane są przy udziale środków zewnętrznych z 

reguły wpieranych z UE. Tego typu inwestycje realizowane są w ramach PZP (Prawo Zamówieo 

Publicznych), zamawiającym są JST (Jednostki Samorządu Terytorialnego) i większości przypadków są 

to projekty na dostawę i montaż oczyszczalni ścieków. Cześd sprzedaży w tym sektorze realizowana 

jest również ze środków własnych gmin w formie dopłat do inwestycji indywidualnych – taka forma 

współfinansowania nie jest jednak powszechna we wszystkich regionach w Polsce.  

b) rynek dystrybucyjny, komercyjny: 

Rynek dystrybucyjny opiera się przede wszystkim o sieci dystrybucji materiałów 

instalacyjnych, tzw. rynek specjalistyczny.  Większośd tego typu struktur prowadzi proces w 

trójstopniowym systemie sprzedaży (producent-dystrybutor-instalator). Jest to obszar 

wyspecjalizowanych, profesjonalnych monterów, którzy zajmują się kompleksowo dostawą, 

montażem i serwisem instalacji. Z tej części rynku możemy również wyodrębnid dwa typy struktur; 

firmy sieciowe (Saint Gobain) oraz grupy zakupowe (Grupa ABG).  
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W segmencie dystrybucyjnym udział w sprzedaży mają również struktury DIY (Do It Yourself). Ta 

formuła sprzedaży obejmuje proste rozwiązania techniczne, niewymagające doradztwa technicznego 

i specjalistycznej wiedzy.  

3. ISTOTNE WYDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA ROZWÓJ 

NAJWAŻNIEJSZE ZDARZENIA OPERACYJNE 

a) Wdrożenie do produkcji i sprzedaży oczyszczalni SBHR. SAPLING w porozumieniu partnerem 

biznesowym Sotralentz Polska podjął proces szkoleo oraz pracę nad zespołem działao 

marketingowych i pro-sprzedażowych wspierających proces wdrożenia urządzeo typu SBHR, do 

dystrybucji na polskim rynku. Łącznie jest to ok. 160 punktów sprzedaży oraz sztab przedstawicieli 

handlowych oraz doradców technicznych. Proces wdrożenia sprzedażowego to również prelekcje i 

spotkania z architektami i projektantami branży instalacyjnej, a także spotkania z inwestorami 

instytucjonalnymi.  

b) Rozwój sprzedaży systemów SBAR w ramach skandynawskiej sieci ONNINEN.  

Spółka wspólnie z partnerem dystrybucyjnym podjęła szereg działao pro-sprzedażowych 

promujących wdrożenie oczyszczalni SBAR na terenie Polski. 

c) SAPLING w 2Q uruchomił platformę handlu internetowego ekoinstalacje24.pl. Portal e-commerce 

dedykowany jest specjalistom z branży proekologicznych instalacji domowych i docelowo 

konsolidowad będzie firmy z sektora innowacji w technice dla ochrony środowiska.  

d) Również w 2  spółka zakooczyła pracę nad wdrożeniem indywidualnego, niezależnego źródła 

zasilania przydomowych oczyszczalni ścieków wykorzystującego energie słoneczną do produkcji 

energii elektrycznej. Efektem będzie całkowita redukcja kosztów związanych z eksploatacją 

indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w zakresie poboru energii. Produkt został wdrożony 

do obrotu pod nazwą „ELECTRO ONE”.  

e) W trzecim kwartale br. SAPLING wprowadził do obrotu linię produktową SMART, bazującą na 

rozwiązaniach spersonalizowanych na potrzeby Sapling, oraz dostosowanych do nowo tworzonej 

struktury sprzedażowej. Produkty SMART wytwarzane są na zlecenie, przez Partnera spółki, francuski 

koncern Sotralentz. Linia SMART to produkt zdefiniowany optymalnie pod potrzeby użytkownika w 

cenie rozwiązao dostępnych w sieciach DIY.  

W związku z nie osiągnięciem zakładanego poziomu sprzedaży oczyszczalni SBAR Zarząd 

spółki podjął decyzję o wypowiedzeniu umowy zawartej z firmą Sotralentz na dostawę rozwiązania 

Sapling do sieci Onninen. Niniejsza decyzja wiąże się również z podjętym działaniem budowy własnej 

struktury sprzedażowej i sieci dystrybucji, która do kooca 2016 roku ma uniezależnid Spółkę w 

zakresie bezpośredniego dostęp do rynku. Ma to także na celu znaczące zwiększenie wolumenu 

przychodów z tytułu sprzedaży oczyszczalni SBAR oraz podniesienie marż transakcji.  

Spółka w 2015 była trakcie procesu restrukturyzacji oraz ograniczenia kosztów w celu 

zwiększenia efektywności. Jednym z etapów tej restrukturyzacji było przeprowadzenie procesu 

połączenia Spółki Akcyjnej z jej spółką zależną, co nastąpiło w listopadzie. Efekt niniejszego procesu 

odzwierciedlad będą wyniki 2016 roku.  
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PODSUMOWANIE OKRESU START-UP ORAZ KIERUNKI ROZWOJU EMITENTA 

Listopad 2015 roku był momentem zwieoczającym tzw. okres START-UP spółki. Cztery lata od 

utworzenia SAPLING sp. z o.o. Spółka przeszła planowaną transformację strukturalną i formalną. W 

2014 roku spółka udanie debiutowała na rynku NEW CONNECT. W tym okresie wprowadziła do 

obrotu szereg produktów i rozwiązao technicznych, które weszły do powszechnej dystrybucji 

krajowej. Struktura przychodów spółki również ulega zmianom, z roku na rok. Spółka z początkowego 

profilu usługowego ewoluuje w kierunku firmy dostarczającej produkty lub technologie w formie 

gotowych produktów lub praw licencyjnych. Ma to odzwierciedlenie w nierównomierności 

przychodów w tym okresie. Czteroletni okres rozwoju spółki należałoby rozważad w układzie jednego 

interwału biznesowego. Okres inwestowania w technologię ich projektowanie, prototypownie, 

rozwój i wdrożenie to czas z reguły nie krótszy niż 3 lata. Efekty sprzedażowe zauważalne są w 2-3 

roku po wdrożeniu rozwiązao technicznych. SAPLING w pierwszym okresie funkcjonowania spółki 

bazował również na obszarze usług, spółka wykonywała zadania inwestycje w ramach BIP. Ta cześd 

przychodów umożliwiła spółce płynny rozwój i dostęp do informacji i bezpośredniej wiedzy rynkowej. 

Obszar korzyści z tego tytułu, w przyszłości stanowid będzie cześd przychodów głównie ze względu na 

dostęp do praktyki rynkowej, rozwiązao i technologii dostępnej na rynku. Głównym i podstawowym 

profilem działalności spółki jest rozwój technologii, wdrażanie nowych rozwiązao i produkcja 

podzespołów technologicznych, gotowych wyrobów i sprzedaż praw licencyjnych.  

Spółka podpisała umowę z największym koncernem produkcyjnym w branży w której 

funkcjonuje i częśd swoich technologii dostarcza pośrednio do największych struktur sprzedażowych 

w branży. Z uwagi na charakter i profil działalności SAPLING, większośd procesów wytwórczych i 

produkcyjnych jest zlecane na zewnątrz.  

Zasadniczym i nadrzędnym kierunkiem w rozwoju Spółki jest poszukiwanie, tworzenie 

technologii dla ochrony środowiska oraz kreowanie idei wykorzystania potencjału technicznego i 

myśli inżynieryjnej na rzecz poprawy stanu otoczenia człowieka oraz eksploatacji środowiska.  

Innowacje, nowe technologie, nowatorskie rozwiązania techniczne będą budowały przewagę 

konkrecyjną na rynku polskim, przez co umożliwią generowanie ponad-średnich marż rynkowych 

branży. Rozwiązania techniczno-użytkowe będą odpowiadały bieżącym trendom rynkowym i 

popytowi.  

Rozwój biznesu to również kreowanie nowych, niestandardowych modelów biznesu w branży 

ekologicznej. Zarząd Spółki pracuje także nad modelem akwizycji podmiotów zbieżnych ze strategią 

rozwoju projektów prowadzonych w SAPLING.  

Strategia na kolejne 5 lat funkcjonowania i rozwoju spółki prowadzi do systemowego wzrostu 

przychodów, rozszerzenia portfolio, ekspansji eksportowej oraz budowy centrum badawczo-

rozwojowego, które pozwoli skoncentrowad procesy badawcze i przyśpieszy procesy wdrożeniowe 

spółki.  

4. KOMENTARZ DO WYNIKÓW FINANSOWYCH  
Wyniki finansowe spółki należy analizowad i rozpatrywad jako całośd, w okresie czterech 

pierwszych lat funkcjonowania. Związane jest to przede wszystkim z tzw. okresem START-UP, czyli 

inwestowania w rozwój produktowy, technologiczny i organizacyjny spółki. Okres ten to również 
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ewolucja formalna i transformacja organizacyjna. Rozwój spółki technologicznej opiera się w dużej 

mierze na przeznaczaniu znaczących środków finansowych na działania związane z badaniami i 

rozwojem. Sfera przychodów i zysków nie zawsze odzwierciedla faktyczny stan rentowności 

prowadzonych przedsięwzięd w szczególności w fazie rozwoju spółki.  

Do 2014 roku spółka rozwijała się płynnie i w myśl założonych celów. W roku 2014 roku główny 

inwestor SAPLING z przyczyn osobistych wycofał się z finansowania rozwoju spółki, co miało 

bezpośredni wpływ na sytuację ekonomiczną i procesową prowadzonych przedsięwzięd. W 

konsekwencji spółka odnotowała stratę operacyjną w wysokości 961 tys. W związku z ograniczeniem 

aktywności związanych z rozwojem prowadzonych projektów Zarząd Spółki podjął decyzję o 

reorganizacji i przeformułowaniu priorytetów. Efektem niniejszych decyzji była zmiana strategii 

rozwoju. Na spadek przychodów w 2015 roku miał wpływ przedłużający się proces wdrażania 

programów unijnych, współfinansujących inwestycje samorządowe. Efektem czego był spadek ok 

72% na krajowym rynku inwestycyjnym w JST.  

Tab. Wybrane dane finansowe.  

PLN w tys. 2012 2013 2014 2015 

Przychody netto 1707 5425 3116 1701 

Koszty działalności operacyjnej 1594 5087 4008 2391 

Pozostałe przychody operacyjne 0 106 63 160 

Pozostałe koszty operacyjne 0 6 132 26 

Zysk/Strata z działalności operacyjnej 113 438 -961 -556 

5. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH. 

SPÓŁKA KORZYSTA Z LEASINGU FINANSOWEGO.  

6. STOSOWANE ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO. 
„Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, zmieniono Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany 

dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. Oświadczenie w przedmiocie 

stosowania zasad Dobrych Praktyk zakomunikowane zostało Raportem EBI w dniu 13.02.2014 r.  

7. WSKAZANIE CZYNNIKÓW RYZYKA I OPIS ZAGROŻEO MAJĄCYCH WPŁYW 

NA DZIAŁALNOŚD EMITENTA   

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚD 
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RYZYKO KONKURENCJI NA RYNKU TECHNOLOGII OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 

Emitent rozpoczął prowadzenie działalności na konkurencyjnym rynku specjalistycznych usług 

oczyszczania odpadów z oczyszczalni ścieków. Dysponuje nową, wysoko innowacyjną technologią 

pozwalającą wytwarzad produkty oraz świadczyd usługi na najwyższym poziomie, zatrudnia 

ekspertów z wieloletnim doświadczeniem oraz wykwalifikowaną kadrę. Mimo to istnieje ryzyko 

związane z konkurencją, zarówno w aspekcie pojawienia się nowych podmiotów konkurencyjnych, 

jak również wzmocnienia już istniejących, Sapling działa w otoczeniu rynkowym, na którym 

funkcjonują podmioty oferujące podobne usługi oraz produkty. Działalnośd podmiotów 

konkurencyjnych może w przyszłości prowadzid m.in. do spadku marż generowanych przez Spółkę 

oraz negatywnie wpływad na możliwośd pozyskiwania kolejnych zleceo, co z kolei może niekorzystnie 

wpływad na działalnośd, sytuację finansową i perspektywy Emitenta.  

Emitent ogranicza ryzyko konkurencji poprzez wysoką jakośd świadczonych usług, 

terminowośd realizowanych zleceo, zastrzeżenia technologiczne, unikalne „know-how” i wieloletnie 

doświadczenie pracowników. 

RYZYKO ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ MAKROEKONOMICZNĄ POLSKI 

Na dzieo sporządzenia sprawozdania rozwój Emitenta jest ściśle skorelowany z ogólną 

sytuacją gospodarczą Polski, na obszarze której oferuje swoje produkty oraz usługi. Rejon Polski jest 

równocześnie obszarem aktywności gospodarczej partnerów  

i klientów. Do głównych czynników o charakterze ogólnogospodarczym, wpływających na działalnośd 

Emitenta, można zaliczyd: tempo wzrostu PKB Polski, poziom średniego wynagrodzenia brutto, 

poziom inflacji, poziom inwestycji podmiotów gospodarczych, stopieo zadłużenia jednostek 

gospodarczych i gospodarstw domowych, a także dostępności środków unijnych. Dobra koniunktura 

gospodarcza, wpływająca na wzrost troski o środowisko, ma szansę wpłynąd pozytywnie na sprzedaż 

urządzeo i usług w segmencie oczyszczania ścieków. Popyt na usługi oferowane przez Sapling 

związany jest również z poziomem realizowanych inwestycji budowlanych. Prognozy dotyczące 

koniunktury gospodarczej w Polsce przewidują kontynuację inwestycji w obszarze infrastruktury oraz 

ochrony środowiska sprzed 2015 roku, w tym przy wykorzystaniu środków pochodzących z Unii 

Europejskiej. Możliwe pogorszenie koniunktury i zmniejszenie poziomu realizowanych inwestycji 

infrastrukturalnych w przyszłości, może negatywnie wpłynąd na sytuację finansową Emitenta oraz 

jego perspektywy rozwoju. 

Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji 

przedsiębiorstw, czy wzrost zadłużenia jednostek gospodarczych może mied negatywny wpływ na 

działalnośd oraz sytuację finansową Spółki, poprzez obniżenie popytu na produkty i usługi, co w 

konsekwencji może przełożyd się na pogorszenie wyników finansowych. 

RYZYKO ZWIĄZANE Z REGULACJAMI PRAWNYMI 

Ryzyko niestabilnego otoczenia prawnego wynika przede wszystkim z faktu, iż ustawodawca 

dokonuje częstych nowelizacji, a dokonywane interpretacje prawne nie są spójne i jednolite. Wskazad 

także należy, że nie są wyjątkami sytuacje, w których obowiązujące przepisy prawa są ze sobą 

sprzeczne, co powoduje brak jasności w zakresie ich stosowania. Częste zmiany przepisów oraz 

równoległe funkcjonowanie różnych interpretacji przepisów prawa może mied istotny wpływ na 

prowadzenie działalności gospodarczej przez Emitenta. Ponadto należy podkreślid, iż w związku z 

przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, w dalszym ciągu trwa proces dostosowania prawa 

polskiego do prawa unijnego, z którym wiąże się koniecznośd gruntownej zmiany wielu polskich 
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aktów prawnych oraz wprowadzenia nowych. Błędna interpretacja przepisów prawa może skutkowad 

nałożeniem na Emitenta kar lub sankcji administracyjnych bądź finansowych. 

W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Zarządzający na bieżąco przeprowadzają audyty 

wewnętrzne, skierowane na badanie zgodności stosowanych aktualnie przepisów przez Spółkę z 

bieżącymi regulacjami prawnymi i środowiskowymi. Dodatkowo Spółka współpracuje z kancelarią 

prawną specjalizującą się w obsłudze działalności zbieżnej z działalnością Emitenta (zamówienia 

publiczne i prawo budowlane). 

RYZYKO ZWIĄZANE Z OPODATKOWANIEM (REGULACJE PODATKOWE) I INTERPRETACJĄ PRZEPISÓW 

PODATKOWYCH  

Polski system podatkowy charakteryzuje się niejednoznacznością zapisów oraz wysoką 

częstotliwością zmian. Niejednokrotnie brak jest ich jednoznacznej wykładni, co może powodowad 

sytuację odmiennej ich interpretacji przez Spółkę i organy skarbowe. W przypadku zaistnienia takiej 

sytuacji, organ skarbowy może nałożyd na Emitenta karę finansową, która może mied istotny 

negatywny wpływ na wyniki finansowe. Obecnie Spółka działalnośd operacyjną nie korzysta ze 

zwolnieo podatkowych, a na sprzedawane produkty i usług nałożona jest stawka podatku VAT w 

wysokości 23%. Poza tym, Spółka płaci podatek dochodowy, którego stawka wynosi 19%. Ryzyko 

związane z opodatkowaniem może wynikad ze zmian w wysokościach stawek podatkowych, istotnych 

z punktu widzenia Emitenta. 

W celu ograniczania ryzyka związanego z opodatkowaniem Kierownictwo zakłada 

występowanie do organów podatkowych z wnioskami i interpretacje określonych przepisów, czy 

sytuacji oraz korzystanie z doradców podatkowych. 

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA  

RYZYKO ZWIĄZANE Z WEJŚCIEM NA NOWY RYNEK 

Emitent skupia się na rozwoju działalności operacyjnej prowadzonej na rynku oczyszczania 

ścieków. Rozpoznawalnośd Emitenta na tym rynku jest niewielka, co wiąże się również z brakiem 

ugruntowanej pozycji rynkowej. Istnieje więc ryzyko, że popyt na innowacyjne produkty i usługi 

oferowane przez Emitenta będzie niższy niż zakładany i co za tym idzie, Spółka nie osiągnie na rynku 

oczekiwanej pozycji oraz nie będzie w stanie zrealizowad swoich długoterminowych planów. 

Wynikające z tego ryzyko trudno jest zminimalizowad, dlatego też swego rodzaju 

zabezpieczenie powodzenia projektu, stanowią kompetencje i przygotowanie osób zatrudnionych, 

zarządzających i nadzorujących Emitenta, które na podstawie przeprowadzonych analiz i wieloletniej 

obserwacji rynku oraz doświadczenia zdobytego w poprzednich firmach i instytucjach naukowych 

działających w otoczeniu rynkowym,opracowały projekt przemyślany i wewnętrznie spójny, który 

powinien zagwarantowad Spółce osiągnięcie zamierzonego sukcesu. Emitent dokonał wdrożeo kilku 

technologii oczyszczalni ścieków oraz dysponuje opracowanymi pomysłami kolejnych technologii, 

nad których wdrożeniem czuwają doświadczeni eksperci – w tym również właściciele. Ponadto Spółce 

udało się nawiązad współpracę ze spółką SOTRALENTZ Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, która 

jest oddziałem francuskiego koncernu czołowego producenta przydomowych oczyszczalni ścieków w 

Europie. 
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RYZYKO UTRATY LUB NIE POZYSKANIA WARTOŚCIOWYCH PRACOWNIKÓW 

Ze względu na charakter i specyfikę działalności Emitenta istotna jest możliwośd szybkiej 

rozbudowy i utrzymania zespołu wysoko wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników.  

Z drugiej strony istnieje ryzyko, że na skutek zwiększonego popytu na specjalistów, działao ze strony 

konkurencji, rezygnacji z pełnionych funkcji, czy innych zdarzeo, może dojśd do utraty kluczowych 

pracowników. Spółka identyfikuje to ryzyko jedynie w obszarze sprzedaży i obsługi instalowanych 

technologii. Nie dotyczy to kadry menedżerskiej, z uwagi na fakt, że Prezes Zarządu oraz osoby 

odpowiedzialne za opracowanie technologii posiadanych przez Emitenta są zaangażowane 

kapitałowo w akcje Emitenta. Czynnikiem generalnym mogącym mied znaczący wpływ na uzyskiwane 

przez Emitenta wyniki finansowe może byd trudniejsza niż obecnie sytuacja na rynku pracy, a w 

szczególności potencjalne trudności z jakimi może borykad się Spółka przy pozyskiwaniu i utrzymaniu 

wysoko wykwalifikowanej kadry, bezpośrednio odpowiedzialnej za obsługę i eksploatację projektów 

realizowanych w zakresie oczyszczalni ścieków opartych o innowacyjne technologie. 

Zarząd Emitenta stara się minimalizowad przedmiotowe ryzyko, m.in. stwarzając atrakcyjne 

warunki pracy i rozwoju osobistego, wybrani pracownicy objęci są ponadto programem 

motywacyjnym, stosowana jest również zasada, że kluczowe elementy poszczególnych projektów są 

prowadzone i znane więcej niż jednemu pracownikowi, tak aby uniknąd koncentracji wiedzy 

specjalistycznej z danego zakresu w rękach jednej osoby – tym samym eliminuje się ryzyko związane z 

potencjalnym zakooczeniem współpracy i wynikającym z tego brakiem  ciągłości działao. 

RYZYKO TECHNOLOGICZNE 

Emitent prowadzi działania zmierzające do wdrażania nowych technologii na rynku 

oczyszczania ścieków. Ponieważ wdrażane technologie są wysoce innowacyjne, istnieje ryzyko, że 

podczas ich uruchomienia zaistnieją zdarzenia, które spowodują opóźnienia w działaniu instalacji, 

bądź w skrajnych przypadkach, uniemożliwią wdrożenie ich w całości.  

Emitent dokonał m.in. badania technologii SHAR, SBR–ADIABATYCZNY i SBR –HYBRYDOWY 

oraz komercjalizacji urządzeo opartych na tych technologiach, a także sprzedaży licencji do 

korzystania z w/w technologii przez inne podmioty. Spółka zaprojektowała również i wdrożyła dwa 

rozwiązania komercyjne tj. indywidualne źródło zasilania ELECTRO ONE i Przydomowa oczyszczalnia 

ścieków SMART Tank. 

Po wdrożeniu powyższych technologii Emitenta prowadzi działania zmierzające do  

opracowania kolejnych wysoce innowacyjnych technologii.  

Na wdrożenie czekają opracowane technologie, oczyszczalni na jachty i domowej oczyszczalni 

(wewnętrzna, wielkości lodówki), 

Istnieje jednak ryzyko nieprzewidzianych problemów technicznych na etapie wdrażania 

nowych rozwiązao. Zarząd stawia na wysokie kompetencje pracowników oraz na szeroką współpracę 

z ekspertami z jednostek naukowych i badawczych w kraju i za granicą, w ten sposób dodatkowo 

minimalizując ryzyko niepowodzenia. 

RYZYKO ZWIĄZANE Z OCHRONĄ I NIELEGALNYM WYKORZYSTANIEM WARTOŚCI INTELEKTUALNYCH 

Z racji tego, że Emitent jest w posiadaniu prawa do czterech głównych technologii oraz 

prowadzi prace nad kolejnymi, istnieje prawdopodobieostwo, że osoba trzecia wbrew woli Emitenta 

może rozpowszechniad je w sposób nieuprawniony i uzyskiwad z tego tytułu profity należne Spółce. 
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Emitent żeby przeciwdziaład opisanej sytuacji chroni wartośd intelektualną poprzez 

zgłoszenia patentowe. Obecnie posiadane technologię objęte są zgłoszeniami patentowymi,  

a wszystkie przyszłe technologie Emitent również zamierza zgłosid w Urzędzie Patentowym. 

Istnieje także ryzyko, że patenty mogą zostad udzielone nie na wszystkie zgłoszone 

technologie.  

W celu ograniczenia przedmiotowego ryzyka weryfikowane są dokładnie materiały związane 

z technologiami przed wszczęciem postępowania o udzielenie patentów. Ponadto Kierownictwo 

współpracuje ściśle z profesjonalnymi podmiotami zajmującymi się ochroną własności przemysłowej 

w Polsce i na świecie. 

RYZYKO ZWIĄZANE Z UTRATĄ ZAUFANIA KLIENTÓW 

Działalnośd innowacyjna związana z oczyszczaniem ścieków i ochroną środowiska, z uwagi na 

stopieo skomplikowania, wiąże się z ryzykiem niedopracowania lub wad produktów. W przypadku 

zaistnienia wad lub niedopracowania skutkującego błędnym działaniem lub obniżeniem jakości, 

możliwa jest utrata zaufania klientów, co może negatywnie wpłynąd na zainteresowanie produktami i 

skutkowad reklamacją, wpływając w ten sposób na sytuację finansową Emitenta.  

Przedmiotowe ryzyko minimalizowane jest m.in. poprzez szczegółowe testy rozwiązao przed 

skierowaniem ich do obrotu handlowego. W przypadku, gdyby jednak sytuacja taka miałaby miejsce, 

procedury przewidują niezwłoczne wykonanie poprawek oraz wymiany wadliwego urządzenia. 

RYZYKO ZWIĄZANE Z POZYSKIWANIEM NOWYCH KONTRAKTÓW I WSPÓŁPRACY Z PODMIOTAMI 

PUBLICZNYMI  

Odbiorcami produktów Sapling na rynku krajowym są i będą zarówno podmioty publiczne, 

prywatne, jak i odbiorcy indywidualni. Częśd realizowanych kontraktów pozyskiwana jest w drodze 

uczestnictwa w przetargach organizowanych przez jednostki samorządowe i inne instytucje. Przetargi 

oparte są o kryteria określone przez zamawiającego. Jednym z podstawowych kryteriów jest 

oferowana cena. W warunkach silnej konkurencji ceny przetargowe oferowane przez niektórych 

uczestników przetargu mogą byd zaniżane lub też ustalane na poziomie ograniczającym do minimum 

osiągane marże. Emitent przygotowuje oferty zgodnie ze specyfiką i wymogami podmiotów 

ogłaszających przetarg, nie ma jednak wpływu na przebieg procedur przetargowych jak i na 

ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.  

Emitent ogranicza powyższe ryzyko poprzez dywersyfikację źródeł przychodów, np. oferując 

usługi odbiorcom prywatnym i indywidualnym. Istnieje jednak ryzyko, że w przyszłości mogą zaistnied 

okoliczności, które utrudnią pozyskiwanie kontraktów, co może mied negatywny wpływ na sytuację 

finansową Emitenta. 

RYZYKO KONDYCJI FINANSOWEJ ODBIORCÓW TECHNOLOGII  

Emitent czerpie przychody z komercjalizacji (sprzedaży i licencjonowania) opracowanych 

technologii, a w planach ma realizację kolejnych projektów, związanych z ochroną środowiska. Może 

okazad się, że kondycja finansowa nabywców/licencjobiorców oraz ich zdolności do regulowania 

zobowiązao będzie ograniczona, co będzie miało wpływ na kondycję finansową Emitenta. 

RYZYKO ZWIĄZANE Z DOSTAWCAMI 

Emitent nie jest w stanie przewidzied i zapewnid, iż każdorazowo wybrani dostawcy należycie 

wywiążą się z zawartego kontraktu, a także że jakośd świadczonych przez nich usług i oferowanych 
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produktów będzie satysfakcjonująca. Należy także wziąd pod uwagę ryzyko niedostarczenia towarów 

w terminie, czy też niewykonania dostawy przez kontrahenta.  

Mając na uwadze możliwe skutki, Emitent dobiera dostawców do współpracy, pewnych  

i godnych zaufania firm, które mogą byd długoterminowymi i stabilnymi partnerami biznesowymi. 

Dostawcy są wybierani w drodze konkursów, których głównymi kryteriami jest jakośd i 

bezpieczeostwo biznesowe. 

RYZYKO ZWIĄZANE Z BŁĘDAMI W PROCEDURACH 

W działalności Spółki możliwe jest wystąpienie błędów w procedurach stosowanych w toku 

prowadzonej działalności. Hipotetycznie mogą nimi byd: wykonania urządzeo z nieodpowiedniej 

jakości materiałów, braku odpowiedzi na reklamację lub błędów popełnianych podczas instalacji.  

W celu minimalizacji tego ryzyka, Spółka posiada opracowane w formie pisemnej instrukcje 

i stosuje procedury dotyczące głównych obszarów jej działalności w tym: opracowywania  

i zawierania umów, składania i weryfikacji realizacji zamówieo, przyjmowania reklamacji. Procedury 

te są okresowo aktualizowane. Wszyscy nowo zatrudniani pracownicy są zapoznawani z tymi 

procedurami, a następnie okresowo weryfikowane jest ich przestrzeganie. Zarząd Spółki podjął 

również decyzję o wprowadzenia systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009. 

RYZYKO OPERACYJNE, SZKODY DLA OSÓB I MIENIA 

Działalnośd operacyjna prowadzona przez Spółkę wiąże się z licznymi ryzykami operacyjnymi. 

Ryzyka w zakresie budowy i eksploatacji obejmują: nieoczekiwane uszkodzenie sprzętu technicznego, 

kradzież, sabotaż, bądź też inne zdarzenia, takie jak pożar, wybuch, czy zalanie wskutek powodzi, 

które mogą spowodowad przerwanie działania, bądź uszkodzenie instalacji. Zdarzenia te mogą 

spowodowad uszczerbek na zdrowiu pracowników, przerwad przyjmowanie ścieków, spowodowad 

uszkodzenia mienia i wyposażenia, zanieczyszczenia i szkody w środowisku. Ekspozycja na ryzyko 

operacyjne prowadzid może do nieoczekiwanej utraty przychodów, wzrostu koszów operacyjnych, 

znacznych strat, dodatkowych inwestycji, które mogą mied negatywny wpływ na wyniki operacyjne 

Emitenta i jego sytuację finansową. 

Kierownictwo Spółki minimalizuje ryzyko poprzez odpowiednie ubezpieczenia, w tym 

odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności z uwzględnieniem klauzul dodatkowych 

obejmujących ryzyka specyficzne dla branży (np. klauzula cofnięcia się cieczy w systemach 

kanalizacyjnych) chroniącymi przed negatywnymi finansowymi skutkami działalności. 

RYZYKO ZWIĄZANE Z AWARIAMI TECHNICZNYMI. 

Przedmiotem działalności Emitenta jest wdrażanie nowych technologii związanych  

z ochroną środowiska, przede wszystkim technologii oczyszczania ścieków. W związku  

z powyższym prowadzona działalnośd narażona jest na ryzyko awarii urządzeo oraz infrastruktury 

kanalizacyjnej. 

W celu minimalizacji niniejszego ryzyka produkty wdrażane przez Spółkę i znormalizowane 

wg standardu PN EN 12566-3 są badane przez labolatoria notyfikowane według procedur 

przewidzianych w normie. W ramach realizowanych umów przez SAPLING, Emitent świadczy usługi 

serwisowe i gwarancyjne. 
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RYZYKO ZWIĄZANE Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA PRODUKT WPROWADZANY DO OBROTU, KTÓRY 

OKAZAŁ SIĘ NIEBEZPIECZNY. 

Wobec faktu, iż Spółka jest producentem wyrobów wprowadzanych do obrotu 

gospodarczego, ponosi ona wszelką odpowiedzialnośd za produkty niebezpieczne. Zgodnie z 

regulacjami kodeksu cywilnego przez produkt rozumie się rzecz ruchomą, niebezpieczny jest 

natomiast produkt nie zapewniający bezpieczeostwa, jakiego można oczekiwad, uwzględniając 

normalne użycie produktu. O tym, czy produkt jest bezpieczny, decydują okoliczności z chwili 

wprowadzenia go do obrotu, a zwłaszcza sposób zaprezentowania go na rynku oraz podane 

konsumentowi informacje o właściwościach produktu.   

Produkty kierowane do klientów są weryfikowane pod względem zapewnienia 

bezpieczeostwa użytkownikowi oraz są notyfikowane znakiem zgodności z normami bezpieczeostwa 

(znak CE). Zarządzający minimalizują również ryzyko poprzez ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej produktu wprowadzone do obrotu. 

RYZYKO ZWIĄZANE Z EKSPANSJĄ NA RYNKI ZAGRANICZNE 

W ramach realizacji strategii Emitent podjął działania zmierzające do wprowadzenia swoich 

produktów i technologii na rynkach zagranicznych, w szczególności w Unii Europejskiej. Ekspansja na 

nowe rynki niesie ze sobą ryzyko niepowodzenia, ze względu na odmienne regulacje prawne i 

techniczne.  

Jednakże w opinii Spółki istnieją możliwości wykorzystania posiadanego doświadczenia z 

rynku polskiego na rynkach zagranicznych oraz osiągnięcia satysfakcjonujących stóp zwrotu z 

realizowanych umów. Dodatkowo większośd produktowych norm jakościowych jest 

zharmonizowana, co ułatwia wprowadzenie wyrobu do obrotu. 

RYZYKO WAHAO KURSÓW WALUTOWYCH  

Emitent planuje w 2016 roku oferowad swoje produkty w krajach Unii Europejskiej co wiązad 

się będzie z operacjami wyrażonymi w walutach obcych. Wraz z rozwojem i wejściem na rynki 

zagraniczne wahania kursów mogą wpłynąd na ceny sprzedawanych urządzeo i technologii, a tym 

samym na wartośd przychodów i zysków. 

RYZYKO ZACHOWANIA PŁYNNOŚCI DŁUGOOKRESOWEJ 

Emitent wszedł w nowy segment działalności operacyjnej. Sukces kolejnych wdrożeo  

i  prac badawczych uzależniony jest od posiadania dostępu do finansowania oraz od możliwości 

pozyskania odpowiedniego portfela zamówieo. Nie ma pewności, że Emitent będzie w stanie 

pozyskad wymagany kapitał lub że w razie potrzeby zorganizuje alternatywne źródła finansowania na 

korzystnych warunkach oraz w kwocie niezbędnej do zrealizowania planu sprzedaży. Na wypadek 

gdyby nie udało się zorganizowad zakładanego finansowania, konieczna będzie zmiana modelu 

działania: obniżka kosztów, zmiana horyzontu czasowego i skali prowadzonych inwestycji. Emitent 

przygotowuje alternatywne scenariusze działania, zarówno dla optymistycznych jak i 

pesymistycznych ścieżek rozwoju.  

RYZYKO UTRATY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 

Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami jest jednym z kluczowych elementów 

utrzymania określonego poziomu płynności finansowej. W przypadku długotrwałej realizacji 

inwestycji i zamrożenia środków pieniężnych w prace badawcze nad nowymi produktami, a także w 

przypadku podjęcia błędnych decyzji w procesie administrowania finansami Emitenta lub 
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niewypłacalności kontrahentów względnie niedostarczenia przez nich zakupionych produktów, 

istnieje możliwośd zagrożenia płynności finansowej. 

Emitent, w celu minimalizacji ryzyka utraty płynności finansowej, dokonuje analizy struktury 

finansowania Spółki, a także dba o utrzymanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych, 

niezbędnego do terminowego regulowania zobowiązao bieżących. Wszystkie projekty przed 

skierowaniem ich do realizacji są oceniane również pod kątem nakładów finansowych i perspektyw 

ich zwrotu. 

RYZYKO ZWIĄZANE Z NIEWYSTARCZAJĄCYM POZIOMEM KAPITAŁU OBROTOWEGO I GROŹBĄ 

UPADŁOŚCI EMITENTA 

Rozwój Emitenta i wzrost realizowanych przychodów powoduje, że wzrasta zapotrzebowanie 

na kapitał obrotowy. Emitent finansuje kapitał obrotowy kapitałem własnym oraz kredytami 

bankowymi, niemniej jednak istnieje ryzyko konieczności zaangażowania dodatkowego kapitału w 

przyszłości, w celu zachowania płynności spółki, w obliczu potencjalnych nowych, znaczących 

zamówieo. W celu minimalizacji tego ryzyka, na bieżąco monitorowane są wskaźniki długości cyklu 

konwersji gotówki. 

RYZYKO ZWIĄZANE Z NIEPEŁNYM POKRYCIEM FINANSOWYM POTRZEB INWESTYCYJNYCH 

Wraz z objęciem udziałów spółki Sapling Sp. z o.o., a następnie połączeniem Emitenta ze 

spółką zależną, zaczął on prowadzid działalnośd na nowym rynku, koncentrując się na pozyskiwaniu 

nowych klientów. W tym celu Emitent prowadzi aktywną komercjalizację opracowanych technologii, 

a także angażuje posiadaną wiedzę w nowe innowacyjne projekty z branży ochrony środowiska. 

W celu minimalizacji ryzyka braku środków na realizację strategii rozwoju Emitent dokonał 

dotychczasowych emisji akcji. Emitent nie wyklucza pozyskania dalszych środków w drodze kolejnych 

emisji akcji lub w formie finansowania dłużnego. 

RYZYKO STÓP PROCENTOWYCH 

Na dzieo sporządzenia niniejszego dokumentu Emitent nie finansuje działalności długiem 

bankowym. Emitent bierze jednak pod uwagę możliwośd zaciągnięcia kredytu bankowego, a 

wówczas może zostad narażony na ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych. 

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM 

RYZYKO INWESTYCJI NA RYNKU NEWCONNECT  

Podejmujący się inwestycji w alternatywnym systemie obrotu rynku NewConnect musi liczyd 

się z faktem, iż w związku ze stosunkowo krótkim okresem funkcjonowania, rynek ten jest w 

porównaniu z innymi rynkami mało płynny. Wobec tego należy brad pod uwagę możliwośd 

wystąpienia trudności ze zbyciem zakupionych przez inwestora papierów wartościowych. Ponieważ 

rynek ten charakteryzuje się znaczącymi wahaniami cen instrumentów finansowych, decyzje 

dotyczące inwestycji powinny byd rozważane w perspektywie średnio- i długoterminowej. W 

porównaniu z rynkiem podstawowym oraz równoległym Giełdy Papierów Wartościowych, ryzyko 

inwestycji na NewConnect jest znacznie większe, co zarówno oznacza możliwośd osiągnięcia 

ponadprzeciętnych zysków, ale również dużych strat. 

RYZYKO NIEDOSTATECZNEJ PŁYNNOŚCI RYNKU, DUŻEJ PODAŻY AKCJI I WAHAO CEN AKCJI  

Inwestycje w akcje będące przedmiotem obrotu w ASO, generalnie cechują się większym 

ryzykiem od inwestycji w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, czy też w skarbowe 
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papiery wartościowe, ze względu na trudną do przewidzenia zmiennośd kursów akcji zarówno w 

krótkim jak i w długim terminie. Poziom kursu oraz płynnośd obrotu akcji zależy od wzajemnych 

relacji podaży i popytu. 

Alternatywny system obrotu jest platformą przeznaczoną przede wszystkim dla młodych 

spółek o wysokim potencjale wzrostu, oferujących innowacyjne produkty, usługi lub procesy 

biznesowe. Ze względu na specyfikę rynku, a w szczególności stosunkowo niskie kapitalizacje 

notowanych spółek i mniejszą niż w przypadku rynku regulowanego liczbę aktywnych inwestorów, 

istnieje ryzyko, że akcje Emitenta będą charakteryzowały się niższą płynnością niż by to miało miejsce 

na rynku podstawowym.  

Inwestor przed podjęciem decyzji o nabyciu instrumentów finansowych Spółki, musi brad pod 

uwagę ryzyko związane z trudnościami w sprzedaży dużej liczby akcji w krótkim okresie czasu, co 

może powodowad dodatkowo obniżenie cen akcji będących przedmiotem obrotu. 

RYZYKO ZWIĄZANE Z ZAWIESZENIEM NOTOWAO LUB WYKLUCZENIEM INSTRUMENTÓW 

FINANSOWYCH EMITENTA Z OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU  

Zgodnie z § 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,  Organizator Alternatywnego 

Systemu  może zawiesid obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z 

zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 17c ust. 5:  

 na wniosek emitenta,  

 jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeostwo obrotu lub interes jego uczestników. 

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza 

obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. 

Zgodnie z § 12 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego 

Systemu może wykluczyd instrumenty finansowe z obrotu:  

 na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od 

spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,  

 jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeostwo uczestników obrotu,  

 wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o 

ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów 

postępowania,  

 wskutek otwarcia likwidacji emitenta, 

 wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub 

przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpid 

odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z 

dniem przekształcenia. 

Zgodnie z § 12 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego 

Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:  

 w przypadkach określonych przepisami prawa,  

 jeżeli zbywalnośd tych instrumentów stała się ograniczona,  

 w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,  
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 po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości 

emitenta obejmującej likwidację jego majątku lub postanowienia o oddaleniu przez sąd 

wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na 

zaspokojenie kosztów postępowania.  

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator 

Alternatywnego Systemu może zawiesid obrót tymi instrumentami finansowymi. W takiej sytuacji 

zawieszenie obrotu może trwad dłużej niż 3 miesiące. 

Zgodnie z § 17c, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w 

alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w 

rozdziale V Regulaminu ASO, w szczególności obowiązki określone w § 15a, § 15b, § 17 - 17b, 

Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia 

lub uchybienia: 

 upomnied emitenta, 

 nałożyd na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł, 

Organizator Alternatywnego Systemu, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub 

kary pieniężnej może wyznaczyd emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeo lub 

podjęcie działao mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności 

może zobowiązad emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na 

warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu. 

W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia 

nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie 

wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w niniejszym rozdziale, lub też nie 

zaniechał dotychczasowych działao, bądź też nie podjął działao mających na celu zapobieżenie 

naruszeniom zasad obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, bądź też nie opublikował 

określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym 

systemie obrotu Giełda, jako organizator alternatywnego systemu obrotu może: 

 nałożyd na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z wcześniej nałożoną karą 

pieniężną nałożoną za to samo naruszenie nie może przekraczad 50 000 zł, 

 zawiesid obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie, 

 wykluczyd instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. 

Giełda, jako organizator alternatywnego systemu może postanowid o nałożeniu kary 

pieniężnej łącznie z karą zawieszenia obrotu albo karą wykluczenia z obrotu. 

W terminie 10 dni roboczych od daty przekazania emitentowi decyzji o nałożeniu kary 

pieniężnej, kary zawieszenia obrotu lub kary wykluczenia z obrotu emitent może złożyd na piśmie 

wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy w tym zakresie. 

Organizator Alternatywnego Systemu zobowiązany jest niezwłocznie rozpatrzyd wniosek o 

ponowne rozpoznanie sprawy nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od dnia jego 

złożenia, po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Giełdy w przedmiocie złożonego wniosku. Decyzja 

podjęta na tej podstawie nie może nakładad na emitenta kary pieniężnej w wysokości wyższej niż 

kwota określona w decyzji, której dotyczył wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. 
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Emitent zobowiązany jest wpłacid pieniądze z tytułu nałożonej kary pieniężnej na konto 

wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego w terminie 10 dni od dnia, od którego decyzja 

o jej nałożeniu podlega wykonaniu. 

Art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi stanowi, że w przypadku, gdy 

wymaga tego bezpieczeostwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes 

inwestorów, Giełda jako organizator alternatywnego systemu, na żądanie Komisji wstrzymuje 

wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub 

wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 

dni.  

Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku, gdy obrót 

określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na 

możliwośd zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub 

bezpieczeostwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia 

interesów inwestorów, na żądanie Komisji, Giełda jako organizator alternatywnego systemu zawiesza 

obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.  

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na żądanie Komisji 

Giełda jako organizator alternatywnego systemu, wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję 

instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu 

funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeostwu obrotu dokonywanego w tym 

alternatywnym systemie obrotu, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów. 

RYZYKO DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI NAKŁADANIA NA EMITENTA KAR ADMINISTRACYJNYCH PRZEZ 

KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO ZA NIEWYKONANIE OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z   

PRZEPISÓW PRAWA  

Zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późo. zm.), Emitent ma obowiązek w ciągu 14 dni 

licząc od dnia zakooczenia subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych będących 

przedmiotem oferty publicznej lub od dnia wprowadzenia papierów wartościowych do 

alternatywnego systemu obrotu, przekazad do Komisji zawiadomienie związane ze spełnieniem się 

niniejszych faktów. 

Zgodnie z art. 96 ust. 1 tej ustawy, jeśli emitent nie dopełni obowiązku wynikającego z art. 10 

ust. 5 tej ustawy, będzie podlegał karze administracyjnej, tj. karze pieniężnej do wysokości 1.000.000 

zł (milion złotych), nakładanej przez KNF. 

Ponadto KNF może nałożyd na emitenta inne kary administracyjne za niewykonanie 

obowiązków wynikających z powołanej powyżej Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). 

ZARZĄDZANIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI ORAZ PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ 

Głównym instrumentem finansowym, z którego korzysta Emitent, są pożyczki. Dzięki 

pożyczkom Emitent pozyskuje kapitał na inwestycje oraz finansowanie własnej działalności 

operacyjnej. Wartośd otrzymanych przez Spółkę pożyczek wynosi 612 tys. PLN, co stanowi jedynie 

11% wartości majątku Spółki.  



 

Strona | 28 

 

 

RAPORT SAPLING SA  ZA OKRES 01.01.2015-31.12.2015. 

 

Spółka finansuje swoją działalnośd z kapitałów własnych, a nie zobowiązao. W kolejnych 

okresach Spółka zamierza pozyskiwad środki na pokrycie swoich kosztów poprzez świadczenie usług 

podmiotom trzecim oraz realizacji inwestycji. 

W związku z występowaniem niewysokiego poziomu zobowiązao pożyczkowych Spółki,  

zmiany stóp procentowych nie mają istotnego wpływu na jej wyniki oraz zdolnośd do zwrotu długu. 

Spółka w celu zabezpieczenia się przed tym ryzykiem stara się utrzymywad dług na bardzo niskim 

poziomie oraz stosuje politykę stałej stopy procentowej i długiego okresu zwrotu pożyczki. 

Dodatkowo Spółka w celu wyeliminowania ryzyka kursowego posiada dług w PLN. 

Zarząd Spółki w celu eliminacji ryzyka związanego z instrumentami finansowymi na bieżąco 

monitoruje ryzyka oraz zmiennośd związaną z tymi instrumentami finansowymi oraz utrzymuje je na 

niskim poziomie. 

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH , W 

PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY 

ETATY SAPLING S.A. 

na dzieo 31.12.2015 5 osób 

 

Białystok, 05.05.2016 

 

Maciej Pawluk Agnieszka Jankowska 

Prezes Zarządu 
SAPLING SA 

Członek Zarządu 
SAPLING SA 
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SAPLING SPÓŁKA AKCYJNA 
Żurawia 71A / C.T.1.29 
15-540  Białystok  
NIP: 5252521008 
 

 
 
 

 

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

1. DANE IDENTYFIKUJĄCE  

1.1  NAZWA JEDNOSTKI  

 SAPLING Spółka Akcyjna 

1.2. SIEDZIBA JEDNOSTKI  

Siedziba Spółki mieści się przy ul. Żurawiej 71A / C.T. 1.29, 15-540  Białystok 

1.3. REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM 

    Spółka została  wpisana do rejestru przedsiębiorców w dniu 16.08.2011r. pod numerem KRS 

0000393585 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego. 

1.4. PODSTAWOWY PRZEDMIOT I CZAS DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ LUB ZNACZĄCEGO 

INWESTORA 

 Podstawowym przedmiotem działania jednostki dominującej jest: 

1. Działalnośd firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów 

finansowych  

2. Pozostałe formy udzielania kredytów  

3. Działalnośd holdingów finansowych  

4. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych  

5. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowane  

6. Działalnośd związana z rekultywacją i pozostała działalnośd usługowa związana z gospodarką 

odpadami  

 

Czas trwania jednostki jest nieoznaczony.   
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1.5. JEDNOSTKA, KTÓRYCH DANE WYKAZANE SĄ SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 

 
 

Lp. Nazwa i adres spółki handlowej Kapitał zakładowy 

1. 

Sapling Spółka Akcyjna 

4 052 500,00 zł Żurawia 71 A/CT 1.29, 

15-540  Białystok 

 

2. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Sprawozdanie finansowe Sapling zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności gospodarczej przez Spółki w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po 

31 grudnia 2015 roku. Zarząd Spółek nie stwierdza na dzieo podpisania sprawozdania finansowego 

istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji 

działalności przez Spółki w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek 

zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej 

działalności. 

3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU SPRAWOZDNIA, W TYM 

INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI 

3.1. PODSTAWA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 214, poz. 1343 

z późniejszymi zmianami – dalej „UoR”). 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego, 

która została zmodyfikowana w przypadku: 

- wartości niematerialnych i prawnych, 

- środków trwałych , 

- inwestycji , 

- inwestycji w jednostkach podporządkowanych 

- innych inwestycji 

 Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości 

spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą byd bezpośrednio powiązane z 

tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen 

nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są 

wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu 
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trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie 

odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. 

Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco: 

Koszty zakooczonych prac rozwojowych 5 lat 

Wartośd firmy 5 lat 

Patenty, licencje, znaki firmowe 5 lat 

Oprogramowanie komputerowe 5 lat 

Inne wartości niematerialne i prawne 5 lat 

Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są 

przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego, w celu weryfikacji, czy zastosowane 

metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści 

ekonomicznych przynoszonych przez dane wartości niematerialne i prawne. 

Na dzieo bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartośd bilansowa wykazanych aktywów nie 

przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, 

które by na to wskazywały, wartośd bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. 

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych. 

 Środki trwałe 

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej 

pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku prawa 

wieczystego użytkowania gruntu przez cenę nabycia rozumie się cenę nabycia prawa od osoby 

trzeciej / nadwyżkę pierwszej opłaty nad opłatą roczną w przypadku, gdy prawo zostało odpłatnie 

nabyte od gminy. Grunty wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej 

utraty wartości. 

Przeszacowanie ma miejsce na podstawie odrębnych przepisów. Wynik przeszacowania 

odnoszony jest na kapitał z aktualizacji wyceny. Po sprzedaży lub likwidacji środka trwałego, kwota 

pozostała w kapitale z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy.  W okresie działania 

Spółki nie miało miejsca żadne przeszacowanie. 

Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, 

przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w 

którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały 

zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka 

trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartośd 

początkową środka trwałego. 

Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym 

szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, który kształtuje się następująco: 

Prawo użytkowania wieczystego gruntu 99 lat 

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (nowe) 40lat 
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Urządzenia techniczne i maszyny 5lat 

Środki transportu 5 lat 

Inne środki trwałe 3/5 lat 

Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są 

przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane 

metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści 

ekonomicznych przynoszonych przez ten środek trwały. 

Na dzieo bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartośd bilansowa wykazanych aktywów nie 

przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, 

które by na to wskazywały, wartośd bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. 

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych. 

 Środki trwałe w budowie 

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających  

w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, 

pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych  

w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są 

amortyzowane do momentu zakooczenia ich budowy i oddania do użytkowania. 

 Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne 

Inwestycje w nieruchomości, z wyjątkiem gruntów, oraz inwestycje w wartości niematerialne  

i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich 

ekonomicznej użyteczności. 

 Inne inwestycje krótkoterminowe (z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów 

finansowych) 

Inne inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych, 

wyceniane się według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest 

niższa. 

Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen 

(wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. 

 Aktywa finansowe 

Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według 

ceny nabycia, stanowiącego wartośd godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w 

wartości początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są wprowadzane do ksiąg 

rachunkowych pod datą zawarcia transakcji.  
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Po początkowym ujęciu aktywa finansowe są zaliczane do jednej z czterech kategorii i wyceniane 

w następujący sposób: 

 Lp. Kategoria Sposób wyceny 

1. 
Aktywa finansowe utrzymywane 

do terminu wymagalności 
Według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy 

zastosowaniu efektywnej stopy procentowej 

2. 
Pożyczki udzielone i należności 

własne 

Według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy 
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Należności o krótkim terminie 
wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej wyceniane są w 

kwocie wymaganej zapłaty 

 

3. 
Aktywa finansowe przeznaczone 

do obrotu 
Według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są 

ujmowane w rachunku zysków i strat 

4. 
Aktywa finansowe dostępne do 

sprzedaży 

Według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są 
ujmowane w rachunku zysków i strat lub w kapitale z aktualizacji wyceny do 

momentu sprzedaży inwestycji lub obniżenia się jej wartości. W tym 
momencie łączny zysk lub strata z tytułu aktualizacji wyceny jest odnoszony 

na rachunek zysków i strat 

Trwała utrata wartości aktywów finansowych 

Na każdy dzieo bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę 

wartości składnika bądź grupy aktywów finansowych. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala 

szacowaną możliwą do odzyskania wartośd składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z 

tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością 

bilansową. 

Odpisy aktualizujące wartośd składnika aktywów finansowych lub portfela podobnych składników 

aktywów finansowych ustala się: 

 w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - jako 

różnicę między wartością tych aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzieo wyceny i 

możliwą do odzyskania kwotą. Kwotę możliwą do odzyskania stanowi bieżąca wartośd przyszłych 

przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowana za pomocą efektywnej 

stopy procentowej, którą jednostka stosowała dotychczas, wyceniając przeszacowywany 

składnik aktywów finansowych lub portfel podobnych składników aktywów finansowych, 

 w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej - jako różnicę między ceną 

nabycia składnika aktywów i jego wartością godziwą ustaloną na dzieo wyceny, z tym że przez 

wartośd godziwą dłużnych instrumentów finansowych na dzieo wyceny rozumie się bieżącą 

wartośd przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę zdyskontowaną za 

pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów 

finansowych. Stratę skumulowaną do tego dnia ujętą w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny 
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zalicza się do kosztów finansowych w kwocie nie mniejszej niż wynosi odpis, pomniejszony o 

częśd bezpośrednio zaliczoną do kosztów finansowych, 

 w przypadku pozostałych aktywów finansowych - jako różnicę między wartością składnika 

aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych i bieżącą wartością przyszłych przepływów 

pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy 

procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych. 

Opis metod i istotnych założeo przyjętych do ustalenia wartości godziwej aktywów  

i zobowiązao finansowych wycenianych w takiej wartości 

Za wartośd godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostad 

wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy 

zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami. 

W przypadku wystąpienia w Spółce instrumentów finansowych wartośd godziwa ustalana jest w 

drodze jednej z metod: 

1. wyceny instrumentu finansowego po cenie ustalonej na aktywnym rynku regulowanym, na 

którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, zaś informacje o tej cenie są 

ogólnie dostępne, 

2. oszacowania dłużnych instrumentów finansowych przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę 

świadczącą tego rodzaju usługi, przy czym możliwe jest rzetelne oszacowanie przepływów 

pieniężnych związanych z tymi instrumentami, 

3. zastosowania właściwego modelu wyceny instrumentu finansowego, a wprowadzone do tego 

modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego regulowanego rynku, 

4. oszacowania ceny instrumentu finansowego, dla którego nie istnieje aktywny rynek, na 

podstawie publicznie ogłoszonej, notowanej na aktywnym regulowanym rynku ceny nie 

różniącego się istotnie, podobnego instrumentu finansowego, albo cen składników złożonego 

instrumentu finansowego, 

5. oszacowania ceny instrumentu finansowego za pomocą metod estymacji powszechnie uznanych 

za poprawne. 

 Leasing 

Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjmuje do odpłatnego 

używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne  

i prawne przez uzgodniony okres. 

W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego 

ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, 
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przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest 

zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzieo 

rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda 

zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty 

zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat. 

Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w sposób 

określony dla własnych środków trwałych. Jednakże, gdy brak jest pewności co do przejścia prawa 

własności przedmiotu umowy, wówczas środki trwałe używane na podstawie umów leasingu 

finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: przewidywany okres użytkowania lub 

okres trwania leasingu. 

Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, 

ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu. 

 Zapasy 

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia  

i ceny sprzedaży netto. 

Koszty poniesione w celu doprowadzenia składników zapasów do ich aktualnego miejsca  

i stanu ujmowane są metodą „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”   

Koszty wytworzenia produktów gotowych i produktów w toku produkcji obejmują koszty 

bezpośrednich materiałów i robocizny oraz uzasadnioną częśd pośrednich kosztów produkcji, 

ustaloną przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. 

Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzieo bilansowy cena sprzedaży bez 

podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne 

oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży  

i dokonaniem tej sprzedaży, powiększona o należną dotację przedmiotową. 

 Należności krótko- i długoterminowe 

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

Wartośd należności aktualizuje się uwzględniając stopieo prawdopodobieostwa ich zapłaty 

poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartośd należności zalicza się 

odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju 

należności, której dotyczy odpis aktualizujący. 

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy 

aktualizujące ich wartośd. 

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów 

aktualizujących ich wartośd lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do 

pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. 

 Transakcje w walucie obcej 
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Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy 

zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. 

Na dzieo bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane 

na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzieo średniego kursu ustalonego dla 

danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są 

odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych 

przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów. 

 Na dzieo 31.12.2015r. nie było potrzeby wykonywania wyceny walutowej. 

 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 

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

Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w 

kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały 

potraktowane jako działalnośd lokacyjna. 

 Rozliczenia międzyokresowe 

Spółka dokonuje czynnych rozliczeo międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych 

okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości 

prawdopodobnych zobowiązao przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. 

W odniesieniu do długoterminowych, niezakooczonych umów o usługi budowlane i sam   fakt 

wykonywania tych usług zazwyczaj w ciągu kilku okresów sprawozdawczych sposób rozliczania 

kosztów i przychodów wpływających na wynik finansowy w danym okresie jest następujący. 

Rozliczenia są przeprowadzane narastająco, czyli od dnia rozpoczęcia umowy do dnia bilansowego, a 

następnie do dnia zakooczenia i odbioru; przy czym, dla ustalenia wielkości przychodów bądź 

kosztów wpływających na wynik finansowy w danym okresie sprawozdawczym, od wielkości 

narastających przychodów bądź kosztów odejmuje się przychody bądź koszty, które wpłynęły na 

wynik finansowy w okresach wcześniejszych. 

O wysokości przychodów i kosztów wpływających na wynik finansowy decyduje możliwośd 

wiarygodnego szacunku stopnia zaawansowania kontraktu i całkowitych aktualnych kosztów umowy. 

Koszty, które jednostka ponosi przed zawarciem umowy długoterminowej , zostają ujęte w 

rozliczeniach między okresowych kosztów, jeśli ich pokrycie przychodami w przyszłości jest 

prawdopodobne. Wynik finansowy danego okresu sprawozdawczego ustala się jako różnica 

pomiędzy narastających  sum  przychodów i kosztów, a ich wartości  odniesiona  na wynik w 

poprzednich okresach. 

 Kapitał zakładowy 

Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w  umowie i wpisanej w rejestrze 

sądowym. Różnice między wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością nominalną udziałów są 

ujmowane w kapitale zapasowym. 
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 Rezerwy 

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Grupie Kapitałowej ciąży istniejący obowiązek (prawny 

lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeo przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że 

wypełnienie tego obowiązku spowoduje koniecznośd wypływu środków uosabiających korzyści 

ekonomiczne, oraz gdy można dokonad wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. 

Do rezerw długoterminowych zaliczane są kwoty prawdopodobnych zobowiązao, których okres 

wykorzystania na dzieo bilansowy jest dłuższy niż jeden rok. 

Rezerwy wykazywane są w pasywach bilansu i zaliczane odpowiednio do pozostałych kosztów 

operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi 

przyszłe zobowiązania się wiążą. 

 Kredyty bankowe i pożyczki, zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz pozostałe 

zobowiązania finansowe 

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, 

stanowiącego wartośd otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania 

kredytu/pożyczki. Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązao 

przeznaczonych do obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego 

kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym w szczególności instrumenty pochodne 

o ujemnej wartości godziwej, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, 

wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są 

bezpośrednio w rachunku zysków i strat bieżącego okresu. 

Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy 

zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. 

Wszystkie zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia 

kontraktu. 

 Koszty finansowania zewnętrznego 

Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia 

środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przez okres budowy, przystosowania, 

montażu lub ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów, jeśli zobowiązania te zostały 

zaciągnięte w tym celu. 

Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące wytworzenia produktów wymagających długiego 

okresu wytwarzania są odpisywane do rachunku zysków i strat w tym okresie, w którym zostały 

poniesione. 

Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat. 

 Odroczony podatek dochodowy 
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Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązao bilansowych w stosunku do 

wszystkich różnic przejściowych występujących na dzieo bilansowy między wartością podatkową 

aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. 

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich 

różnic przejściowych, chyba że rezerwa na odroczony podatek dochodowy powstaje w wyniku 

amortyzacji wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów lub pasywów przy transakcji 

nie stanowiącej połączenia przedsiębiorstw i w chwili jej zawierania nie ma wpływu ani na wynik 

finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową. 

Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do 

wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na 

następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do 

opodatkowania, który pozwoli wykorzystad ww. różnice i straty, chyba że aktywa z tytułu 

odroczonego podatku powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów lub pasywów przy 

transakcji nie stanowiącej połączenia przedsiębiorstw i w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani 

na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową. 

Wartośd bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest 

weryfikowana na każdy dzieo bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało byd 

prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub 

całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek 

dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia 

bilansowego przepisów będą obowiązywad w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany 

lub rezerwa rozwiązana. 

 Trwała utrata wartości aktywów 

Na każdy dzieo bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą 

utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli dowody takie istnieją,  ustala też szacowaną, 

możliwą do odzyskania wartośd składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty 

wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. 

Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący okres. W 

przypadku, gdy uprzednio dokonano przeszacowania aktywów to strata pomniejsza wysokośd 

kapitałów z przeszacowania, a następnie jest odnoszona na rachunek zysków i strat bieżącego 

okresu. 

 Uznawanie przychodów 

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska 

korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenid. 

 Sprzedaż towarów i produktów 
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Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa 

własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub 

uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT). 

 Świadczenie usług 

Przychody ze świadczenia usług długoterminowych są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia 

zakooczenia usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można 

wiarygodnie ustalid efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług długoterminowych, 

przychody ze świadczenia tych usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z 

tego tytułu. 

 Odsetki 

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu 

efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe. 

 Dywidenda 

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzieo powzięcia przez 

Zgromadzenie Akcjonariuszy / Wspólników spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o 

podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzieo prawa do dywidendy. 

 Dotacje i subwencje 

Dotacje i subwencje są ujmowane według wartości godziwej w sytuacji, gdy istnieje 

wystarczająca pewnośd, iż dotacja zostanie otrzymana oraz spełnione zostaną wszystkie warunki 

związane z uzyskaniem dotacji. Jeżeli dotacja lub subwencja dotyczy pozycji kosztowej, wówczas jest 

ona odraczana w bilansie i systematycznie ujmowana w pozycji przychodów w sposób zapewniający 

współmiernośd z kosztami, które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensowad. 

Jeżeli dotacja lub subwencja ma na celu sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środka trwałego, 

wówczas jest ona odraczana w bilansie i uznawana jako przychód przez okres amortyzacji środka 

trwałego. 

 Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS 

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) o Zakładowym Funduszu Świadczeo 

Socjalnych stanowi, że Zakładowy Fundusz Świadczeo Socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający co 

najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. 

Spółka nie tworzy takiego funduszu. 

 Rachunkowośd zabezpieczeo 

Rachunkowośd zabezpieczeo jest stosowana wyłącznie, jeżeli spełnione zostały następujące 

wymagania: 
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 przed rozpoczęciem zabezpieczenia sporządzona została formalna dokumentacja, 

 planowana transakcja poddawana zabezpieczeniu jest wysoce prawdopodobna,  

a z jej charakterystyki wynika, że jest zagrożona zmianami w przepływach pieniężnych, które 

mogą wpłynąd na wynik finansowy Spółki, 

 efektywnośd zabezpieczenia może byd wiarygodnie zmierzona, na podstawie wiarygodnie 

ustalonej wartości godziwej zabezpieczanej pozycji lub przepływów pieniężnych z nią 

związanych oraz wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, 

 w okresie sprawozdawczym efektywnośd zabezpieczenia jest mierzona bieżąco  

i utrzymuje się na wysokim poziomie, a także nie różni się istotnie od założeo przyjętych w 

udokumentowanej strategii zarządzania ryzykiem. 

Instrumenty pochodne nie spełniające powyższych wymagao klasyfikowane są jako instrumenty 

finansowe przeznaczone do obrotu. 

 Zabezpieczanie przepływów pieniężnych 

W przypadku zabezpieczenia przepływów pieniężnych zyski lub straty z wyceny wartości godziwej 

instrumentu zabezpieczającego, lub z wyceny składnika walutowego instrumentu zabezpieczającego 

niebędącego instrumentem pochodnym, w części uznanej za efektywne zabezpieczenie przyszłych 

przepływów pieniężnych związanych z zabezpieczaną pozycją, odnosi się na kapitał z aktualizacji 

wyceny; bezwzględna wartośd kwoty odniesionej na kapitał, to jest w pełni efektywnego 

zabezpieczenia, nie może byd jednak wyższa od wartości godziwej skumulowanych od dnia 

rozpoczęcia zabezpieczania zmian przyszłych przepływów pieniężnych związanych z zabezpieczaną 

pozycją. Pozostałą częśd skutków przeszacowania instrumentu zabezpieczającego, obejmującą kwotę 

niestanowiącą w pełni efektywnego zabezpieczenia zalicza się do przychodów lub kosztów 

finansowych okresu sprawozdawczego. 

Wykazane w kapitale z aktualizacji wyceny zyski lub straty z przeszacowania instrumentu 

zabezpieczającego zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych tego okresu 

sprawozdawczego, w którym zabezpieczone uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie lub 

planowana transakcja powoduje powstanie przychodów lub kosztów finansowych. Jeżeli 

uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie lub planowana transakcja poddane zabezpieczeniu 

powodują powstanie aktywów lub zobowiązao, to na dzieo wprowadzenia tych pozycji do ksiąg 

rachunkowych zyski lub straty z przeszacowania instrumentu zabezpieczającego ujęte do tego dnia w 

kapitale z aktualizacji wyceny odpisuje się i odpowiednio dolicza do ceny nabycia lub inaczej 

określonej wartości początkowej wprowadzonych do ksiąg rachunkowych aktywów lub zobowiązao. 

W przypadku, kiedy instrument zabezpieczający wygasł, został zbyty, wypowiedziany lub 

wykonany, a także w przypadku gdy zabezpieczanie przestaje spełniad wymagane warunki, 

skumulowane do tego dnia zyski lub straty z wyceny instrumentu zabezpieczającego pozostają na 

kapitale z aktualizacji wyceny do dnia, kiedy uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie lub 

planowana transakcja zostaną wprowadzone do ksiąg rachunkowych. Jeżeli w ocenie Spółki 

planowana transakcja lub uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie nie będą wykonane, to 
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skumulowane zyski lub straty z wyceny instrumentu zabezpieczającego, ujęte w kapitale z aktualizacji 

wyceny, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. 

 Zabezpieczanie wartości godziwej 

W przypadku zabezpieczania wartości godziwej, zyski lub straty z wyceny instrumentu 

zabezpieczającego w wartości godziwej, lub z wyceny składnika walutowego instrumentu 

zabezpieczającego niebędącego instrumentem pochodnym, ujmuje się w księgach rachunkowych 

bieżąco, jako przychody lub koszty finansowe okresu sprawozdawczego. Skutki przeszacowania 

pozycji zabezpieczanej, spowodowane przez określone ryzyko poddane zabezpieczeniu, odpowiednio 

podwyższające lub pomniejszające wartośd tej pozycji wykazaną w księgach rachunkowych, zalicza się 

bieżąco do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. Dotyczy to również 

zwiększania i zmniejszania wartości pozycji zabezpieczanych, które w innym przypadku, jako skutki 

przeszacowania, byłyby odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, jak też pozycji wycenianych przez 

Grupę Kapitałową w cenie nabycia. 

Ustalone od dnia rozpoczęcia zabezpieczania i wykazane w księgach rachunkowych skutki 

przeszacowania wartości godziwej oprocentowanego instrumentu finansowego, spowodowanego 

przez ryzyko poddane zabezpieczeniu, rozlicza się w pełni w okresie rozpoczynającym się od dnia, w 

którym nastąpiło przeszacowanie wartości godziwej zabezpieczanego instrumentu wynikające 

z zabezpieczenia ryzyka lub od dnia, w którym jednostka zaprzestaje tego przeszacowywania *wybrad 

jedną opcję+ do terminu wymagalności, i zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów 

finansowych okresu sprawozdawczego. 

 Zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych 

W przypadku zabezpieczania udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych różnice 

kursowe, ujemne i dodatnie, powstałe na dzieo wyceny zabezpieczanych udziałów odnosi się na 

kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. Natomiast zyski lub straty z wyceny wartości godziwej 

instrumentu zabezpieczającego, lub z wyceny składnika walutowego instrumentu zabezpieczającego 

niebędącego instrumentem pochodnym, w części uznanej za efektywne zabezpieczenie ryzyka 

zmiany kursu walut związanego z zabezpieczaną pozycją, odnosi się na kapitał (fundusz) z aktualizacji 

wyceny i rozlicza na dzieo wyłączenia z ksiąg rachunkowych całości lub części zabezpieczanych 

udziałów, jako korektę wartości wydawanych aktywów. Bezwzględna wartośd kwoty odniesionej na 

kapitał nie może byd jednak wyższa od skumulowanych od dnia rozpoczęcia zabezpieczania różnic 

kursowych z wyceny zabezpieczanych udziałów. Pozostałą częśd skutków przeszacowania 

instrumentu zabezpieczającego, obejmującą kwotę niestanowiącą efektywnego zabezpieczenia 

zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. 

3.2. WARTOŚD FIRMY 

Wartośd firmy ujęta w sprawozdaniu na dzieo 31.12.2015r składa się z następujących elementów: 

Wartośd Firmy   

5 800 000,00 Wartośd godziwa spółki Sapling Sp. z o.o. 

200 000,00 Kapitał zakładowy Sp. z o.o. 
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76 645,86 Kapitał zapasowy sp. z o. o. 

-485 000,00 Wynik finansowy Sapling Sp. z o. o. na dzieo 30.09.2013 r. 

6 008 354,14 Razem 

708771,86 Amortyzacja 

5299582,28 Wartośd firmy na dzieo 31/12/2015 

 

Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 1/12/2013 wartośd firmy amortyzowana jest przez 20 lat 

począwszy od 01.10.2013r. Wydłużenie okresu amortyzacji uzasadnione jest tym, iż Spółka tworzy 

innowacyjne produkty w zakresie oczyszczania ścieków, a droga do finalnego produktu jest długa. 

 

 
Białystok, 05.05.2016. 

 
 
      
 

Popis sporządzającego:  Podpis Zarządu: 

Anna Krejza  Maciej Pawluk Agnieszka Jankowska 

Główny Księgowy 
SAPLING SA 

 Prezes Zarządu 
SAPLING SA 

Członek Zarządu 
SAPLING SA 
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SAPLING SPÓŁKA AKCYJNA 
Żurawia 71A / C.T.1.29 
15-540 Białystok  
NIP: 5252521008 
 
 
 

 
 
 

 
 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SAPLING SA 
 

 
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO 
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I. INFORMACJE DOTYCZĄCE BILANSU 
 
1. STRUKTURA WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO JEDNOSTKI  
 

Akcje serii: Ilośd akcji Wartośd nominalna akcji 

A 10.000.000 100.000,00 

A1 3.525.000 352.500,00 

B 2.900.000 2.900.000,00 

C 700.000 700.000,00 

Razem 40.525.0000 4052.500,00 

 
Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela i nie występują akcje uprzywilejowane. 

 

2. WARTOŚD FIRMY  

 

Wartośd firmy ujęta w sprawozdaniu na dzieo 31.12.2015r składa się z następujących 

elementów: 

Wartośd Firmy   

5 800 000,00 Wartośd godziwa spółki Sapling Sp. z o.o. 

200 000,00 Kapitał zakładowy Sp. z o.o. 

76 645,86 Kapitał zapasowy Sp. z o. o. 

-485 000,00 Wynik finansowy Sapling Sp. z o.o. na dzieo 30.09.2013r. 

6 008 354,14 Razem 

708771,86 Amortyzacja 

5299582,28 Wartośd firmy na dzieo 31/12/2015 

 

Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 1/12/2013 wartośd firmy amortyzowana jest przez 20 lat 

począwszy od 01.10.2013r. Wydłużenie okresu amortyzacji uzasadnione jest tym, iż Spółka tworzy 

innowacyjne produkty w zakresie oczyszczania ścieków, a droga do finalnego produktu jest długa. 

 

3. INFORMACJE O ISTOTNYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, A NIE SĄ UWZGLĘDNIONE W TYM SPRAWOZDANIU 

Nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu bilansowym 

 

4. INFORMACJE O ISTOTNYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH, UJĘTYCH W 

SPRAWOZDANIU FINANSOWY 
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W sprawozdaniu finansowym za 2015 rok nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w 

tym sprawozdaniu finansowym. 

4.1 Informacje o znaczących zdarzeniach i dokonanych zmianach w sposobie sporządzania 

sprawozdania finansowego. 

W sprawozdaniu finansowym została wprowadzona zmiana kwalifikacji umowy leasingu 

operacyjnego na finansowy. Skutki zmiany kwalifikacji umowy leasingu ujęte są na koncie 82 

„Rozliczenie wyniku finansowego”.  

 

5. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ 

WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH 

 

5.1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 

 

  
Koszty 

zakooczonych 
prac rozwojowych 

Wartośd 
firmy 

Inne wartości 
niematerialne i 

prawne 

Zaliczki na 
wartości 

niematerialne 
i prawne 

Razem 

Wartośd brutto      

1.01.2015                            -        548754,25  548754,25 

Zwiększenia      

Przemieszczenie 
wewnętrzne 

     

Zmniejszenia      

31.12.2015   548754,25  548754,25 

Umorzenie      

1.01.2015   31163,50  31163,50 

Zwiększenia   104316,26  104316,26 

Przemieszczenie 
wewnętrzne 

     

Zmniejszenia      

31.12.2015   135479,76  135479,76 

Odpisy aktualizujące      

1.01.2015      
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Zwiększenia      

Przemieszczenie 
wewnętrzne 

     

Zmniejszenia      

31.12.2015      

Wartośd netto      

1.01.2015   517590,75  517590,75 

31.12.2015   413274,49  413274,49 

 

6. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 
 

 

(Grunty 
Budynki, 

lokale w tym 
prawo 

wieczystego 
użytkowania 
gruntów) 

Obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej 

Urządzenia 
techniczne i 
maszyny 

Środki 
transportu 

Inne 
środki 
trwałe 

Razem 

Wartośd brutto       

1.01.2015   13 693,5  3 692,91 17386,41 

Zwiększenia   
14005,05 

 
1123057,32  1137062,37 

Przemieszczenie       

Wewnętrzne       

Zmniejszenia zbycie       

31.12.2015   27698,55 1123057,32 3 692,91 1154448,78 

Umorzenie       

1.01.2015   7852,48  2189,77 10042,25 

Zwiększenia   6152,24 627898,19 677,05 634727,48 

Przemieszczenie       

Wewnętrzne       

Zmniejszenia      
 
 

31.12.2015   14004,72 627898,19 2866,82 644769,73 

Odpisy aktualizujące       

1.01.2015       

Zwiększenia       

Przemieszczenie       
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wewnętrzne       

Zmniejszenia       

31.12.2015       

Wartośd netto       

1.01.2015   5274,73  2 069,43 7 344,16 

31.12.2015   13693,83 495159,13 826,09 509679,05 

 
7. WARTOŚD GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE PRZEZ SPÓŁKĘ 
 

Wartośd gruntów użytkowanych wieczyście przez Spółkę – spółka nie posiada gruntów w 

użytkowaniu wieczystym. 

 

8. WARTOŚD NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKI POWIĄZANE 

ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY I INNYCH 

UMÓW, W TYM Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU 

 

 Jednostka wykorzystuje w swojej działalności obce środki trwałe samochody osobowe używane 

na podstawie umowy leasingu jest ujmowany w aktywach, jako środek trwały i jednocześnie 

ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych 

ustalonej na dzieo rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i 

zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od 

pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku 

zysków i strat. 

9. ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETU PAOSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z 

TYTUŁU UZYSKANIA PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I BUDOWLI 

 

W bieżącym roku obrotowym Sapling S.A.  nie posiadała zobowiązao wobec budżetu paostwa 

lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 

 

10. DANE O STANIE REZERW WEDŁUG CELU ICH UTWORZENIA NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO (W 

TYS. ZŁOTYCH) 

 

Tytuł rezerwy          Stan na początek roku Zwiększenia         Zmniejszenie     Stan na koniec 

Podatek odroczony    7 463,36  963,36 6500 

Pozostałe rezerwy 6500  500 6000 

 

11. DANE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚD NALEŻNOŚCI - STAN NA KONIEC ROKU 

OBROTOWEGO 
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Na 31.12.2015 Sapling S.A. nie tworzyła odpisów aktualizujących wartośd należności. 

12. PODZIAŁ ZOBOWIĄZAO DŁUGOTERMINOWYCH WEDŁUG PRZEWIDYWANEGO OKRESU SPŁATY 

(W ZŁOTYCH) 

 

12. 1.  STRUKTURA WIEKOWA ZOBOWIĄZAO DŁUGOTERMINOWYCH WOBEC POZOSTAŁYCH 

JEDNOSTEK 

  Pożyczki Dłużne zobowiązania Inne Razem 

Przypadające do spłaty:     

powyżej 1 roku do 3 lat 612503,59   612503,59 

powyżej 3 do 5 lat     

powyżej 5 lat     

Razem 612503,59   612503,59 

 

13. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, W TYM RÓWNIEŻ UDZIELONE PRZEZ JEDNOSTKI POWIĄZANE 

GWARANCJE I PORĘCZENIA, TAKŻE WEKSLOWE. 

 

Na dzieo 31.12.2015 roku zobowiązania warunkowe w spółce dotyczyły wystawionych weksli 

dotyczących pożyczek otrzymanych od udziałowca. 

 

In blanco, z dnia 02.03.2015 suma wekslowa 200 000zł 

In blanco, z dnia 19.01.2015 suma wekslowa 300 000zł 

In blanco, z dnia 24.03.2015 suma wekslowa 250 000zł 

In blanco, z dnia 04.11.2014 suma wekslowa 150 000zł 

 

 

14. WYKAZ ISTOTNYCH POZYCJI CZYNNYCH I BIERNYCH ROZLICZEO MIĘDZYOKRESOWYCH NA 

31.12.2015 (W TYS. ZŁOTYCH) 

 

14.1  KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE 

 31.12.2015 31.12.2014 

Opłaty leasingowe 212 056,94 192 247,27 

Razem  212 056,94 192 247,27 

 

14.2 AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 

 31.12.2015 31.12.2014 

Aktywa z tyt. podatku odroczonego 135481,49 221 068,59 
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15. INFORMACJE DOTYCZĄCE KOSZÓW I STRAT ORAZ PRZYCHODÓW I ZYSKÓW ORAZ 

OBOWIĄZKOWYCH OBCIĄŻEO WYNIKU FINANSOWEGO 

 

15.1. PODZIAŁ WYKAZANYCH W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY 

PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW JEDNOSTKI WEDŁUG DZIEDZIN DZIAŁALNOŚCI ORAZ 

RYNKÓW GEOGRAFICZNYCH 

Struktura przychodów ze sprzedaży 

 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014 

Struktura terytorialna   

Przychody ze sprzedaży produktów   

Kraj 1 700 813,44 3 116 447,30 

Eksport  240 000,00 

Razem 1 700 813,44 3 116 447,30 

Struktura rzeczowa   

Przychody ze sprzedaży produktów   

Sprzedaż usług 1 348 080,00 2 670 906,39 

Pozostałe 352 433,44 445 540,91 

 

15.2. WYSOKOŚD ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ŚRODKI TRWAŁE. 

 

W bieżącym roku obrotowym Sapling S.A. nie dokonywała odpisów aktualizujących  inwestycji na 

wartości niematerialne i prawne. 

 

15.3. WYSOKOŚD ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚD ZAPASÓW. 

 

W bieżącym roku obrotowym Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartośd 

zapasów. 

 

15.4. INFORMACJE O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ W ROKU 

OBROTOWYM LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA W ROKU NASTĘPNYM; 

  

 Nie wystąpiły 

 

15.5. DANE O KOSZTACH WYTWORZENIA PRODUKTÓW NA WŁASNE POTRZEBY 

 

W bieżącym roku obrotowym Spółka nie poniosła kosztów na wytworzenie produktów na 

własne potrzeby. 

 

15.6. KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE ORAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA 

WŁASNE POTRZEBY 
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W bieżącym roku obrotowym Spółka nie poniosła kosztów na wytworzenie środków trwałych 

w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby. 

 

15.7. PONIESIONE W OSTATNIM ROKU NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE 

 

W roku 2015 nie zostały poniesione nakłady na wartości niematerialne i prawne. 

Nakłady na poniesione w bieżącym roku obrotowym 

- środki trwałe i środki trwałe w budowie - 0 zł                                       

- w tym na ochronę środowiska - 0zł    

 

15.8. INFORMACJE O ZYSKACH I STRATACH NADZWYCZAJNYCH, Z PODZIAŁEM NA LOSOWE I 

POZOSTAŁE; PODATEK DOCHODOWY OD WYNIKU NA OPERACJACH NADZWYCZAJNYCH 

 

W Spółce zyski i straty nadzwyczajne w roku 2015 nie wystąpiły. 

 

15.9. PODATEK DOCHODOWY OD WYNIKU NA OPERACJACH NADZWYCZAJNYCH 

 

W Spółce podatek na operacjach nadzwyczajnych w roku 2015 nie wystąpił. 

 

16. POŁĄCZENIE SPÓŁEK 

W dniu 25.11.2015 roku Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy KRS roku zarejestrował połączenie Emitenta (Spółka przejmująca) ze spółką zależną, tj. 

Sapling Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Spółka przejmowana). Połączenie Spółek zostało 

dokonane w sposób przewidziany w art. 492 §1 pkt 1 w zw. z art. 515 §1 KSH, przez przeniesienie 

całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki przejmującej. Połączenie nastąpiło w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie 

połączenia. Wykreślenie Sapling Sp. z o.o. z rejestru przedsiębiorców KRS następuje w tym przypadku 

z urzędu.  

 

17. POZOSTAŁE INFORMACJE 

 

1. Zarząd Spółki nie posiadają żadnych innych informacji, nieujawnionych w sprawozdaniu 

finansowym, które mogłyby mied wpływ na ocenę niniejszego sprawozdania finansowego. 

 

2. Informacje o: 

a) Charakterze i celu gospodarczym zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie 

niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Spółki.  

b) W roku 2015, jak i w latach poprzednich, nie zostały zawarte umowy,które nie zostałyby ujawnione 

w przedstawionym sprawozdaniu finansowym. Wszystkie transakcje dokonywane przez Spółkę zostały 

zawarte na warunkach rynkowych. 

c) Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W ROKU 2015 

SAPLING S.A. 

PRACOWNICY OGÓŁEM:   5 
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a.       pracownicy umysłowi 5 

b.      pracownicy na stanowiskach robotniczych   

c.       pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju   

d.      uczniowie   

e.       pracownicy przebywający na urlopach       
wychowawczych i bezpłatnych 

  

 

d) Wynagrodzenie oraz pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w 

skład organów zarządzających i nadzorujących 

Członkowie organów zarządzających 
Wynagrodzenie obciążające 

koszty zysk 

SAPLING S.A. 33638,06 - 

e) W 2015 roku nie udzielono pożyczek i świadczeo o podobnym charakterze osobom wchodzącym w 

skład organów zarządzających Grupy Sapling 

f) Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej za: 6500 zł za sprawozdanie, którego 

badanie jest obowiązkowe. 

 

Białystok, 05.05.2016r.  

          

         

Popis sporządzającego:  Podpis Zarządu: 

Anna Krejza  Maciej Pawluk Agnieszka Jankowska 

Główny Księgowy 
SAPLING SA 

 Prezes Zarządu 
SAPLING SA 

Członek Zarządu 
SAPLING SA 
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(pieczęd Jednostki) 
  

    BILANS  

sporządzony na dzieo 31.12.2015r. 
Wiersz AKTYWA Stan na dzieo zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) 

    31.12.2015 31.12.2014 

1 2 4 3 

A. AKTYWA TRWAŁE  6 652 588,18      6 704 453,25     

A I. Wartości niematerialne i prawne  5 712 856,77      517 590,75     

1. Koszty zakooczonych prac 
rozwojowych 

 -        -       

2. Wartośd firmy  5 299 582,28      -       

3. Inne wartości niematerialne i 
prawne 

 413 274,49      517 590,75     

4. Zaliczki na poczet wartości 
niematerialnych i prawnych 

 -        -       

A II. Wartośd firmy jednostek 
podporządkowanych    5 632 832,01     

1. Wartośd firmy -jednostki zależne    5 632 832,01     

2. Wartośd firmy -jednostki 
współzależne 

    

A III. Rzeczowe aktywa trwałe  509 679,05      7 344,16     

1. Środki trwałe  509 679,05      7 344,16     

a) grunty własne  -        -       

b) budynki, budowle i obiekty 
inżynierii lądowej i wodnej 

 -        -       

c) urządzenia techniczne i maszyny  3 704,47      5 274,73     

d) środki transportu  495 159,13      -       

e) inne środki trwałe  10 815,45      2 069,43     

2 Środki trwałe w budowie  -        -       

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie  -        -       

A IV. Należności długoterminowe  294 470,87      325 617,74     

1. Od jednostek powiązanych  -        -       

2. Od pozostałych jednostek  294 470,87      325 617,74     

A V. Inwestycje długoterminowe  -        -       

1. Nieruchomości  -        -       

2. Wartości niematerialne i prawne  -        -       

3. Długoterminowe aktywa finansowe  -        -       

a) w jednostkach powiązanych  -        -       

- udziały i akcje  -        -       

- inne papiery wartościowe  -        -       

- udzielone pożyczki  -        -       

- inne długoterminowe aktywa 
finansowe 

 -        -       

b) 

w jednostkach zależnych, 
współzależnych i stowarzyszonych 
wycenianych metodą praw 
własności 

 -        -       

- udziały i akcje  -        -       

- inne papiery wartościowe  -        -       

- udzielone pożyczki  -        -       

- inne długoterminowe aktywa  -        -       
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finansowe 

- Inne inwestycje długoterminowe  -        -       

c) w pozostałych jednostkach  -        -       

- udziały i akcje  -        -       

- inne papiery wartościowe  -        -       

- udzielone pożyczki  -        -       

- inne długoterminowe aktywa 
finansowe 

 -        -       

4. Inne inwestycje długoterminowe  -        -       

A V. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

 135 581,49      221 068,59     

1,. Aktywa z tyt. odroczonego podatku 
dochodowego 

 135 581,49      221 068,59     

2. Inne rozliczenia międzyokresowe  -        -       

B. AKTYWA OBROTOWE  1 012 786,05      1 338 044,18     

B I. Zapasy  52 966,53      9 073,62     

1. Materiały  -        -       

2. Półfabrykaty i produkty w toku  -        -       

3. Produkty gotowe  -        -       

4. Towary  52 966,53      9 073,62     

5. Zaliczki na poczet dostaw  -        -       

B II. Należności krótkoterminowe  468 835,32      1 062 753,38     

1. Należności od jednostek 
powiązanych 

 -        -       

a) z tyt. dostaw i usług, o okresie 
spłaty: 

 -        -       

- do 12 miesięcy  -        -       

- powyżej 12 miesięcy  -        -       

b) inne  -        -       

2. Należności od pozostałych 
jednostek 

 468 835,32      1 062 753,38     

a) z tyt. dostaw i usług, o okresie 
spłaty: 

 355 337,37      893 816,66     

- do 12 miesięcy  355 337,37      893 816,66     

- powyżej 12 miesięcy  -        -       

b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, 
ubezpieczeo społecznych i 
zdrowotnych oraz innych świadczeo 

 113 497,95      134 867,21     

c) inne  -        34 069,51     

d) dochodzone na drodze sadowej  -        -       

B III. Inwestycje krótkoterminowe  278 927,26      73 969,91     

1. Krótkoterminowe aktywa 
finansowe 

 278 927,26      73 969,91     

a) w jednostkach zależnych i 
współzależnych 

 -        -       

- udziały i akcje  -        -       

- inne papiery wartościowe  -        -       

- udzielone pożyczki  -        -       

- inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe 

 -        -       

b) w jednostkach stowarzyszonych  -        -       

- udziały i akcje  -        -       
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- inne papiery wartościowe  -        -       

- udzielone pożyczki  -        -       

- inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe 

 -        -       

c) w pozostałych jednostkach  -        -       

- udziały i akcje  -        -       

- inne papiery wartościowe  -        -       

- udzielone pożyczki  -        -       

- inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe 

 -        -       

d) środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

 278 927,26      73 969,91     

- środki pieniężne w kasie i na 
rachunkach 

 278 927,26      73 969,91     

- inne środki pieniężne  -         

- inne aktywa pieniężne  -        -       

2. Inne inwestycje krótkoterminowe  -        -       

B IV. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

 212 056,94     
 192 247,27     

  AKTYWA RAZEM  7 665 374,23      8 042 497,43     

 

   Wiersz PASYWA  Stan na dzieo zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)  

    31.12.2015 31.12.2014 

1. 2 4 3 

A. KAPITAŁ WŁASNY  5 580 860,68      6 415 773,84     

A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy  4 052 500,00      4 052 500,00     

A.II. Należne wpłaty na kapitał 
podstawowy (wielkośd ujemna)  -        -       

A.III. Udziały (akcje) własne (wielkośd 
ujemna)  -        -       

A IV. Kapitał (fundusz) zapasowy  2 523 510,10      3 440 399,00     

A V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji 
wyceny  -        -       

A VI. Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe  -        -       

A VII. Różnice kursowe z przeliczenia     

A VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -176 911,98      113 669,24     

A IX. Zysk (strata) netto -818 237,44     -1 190 794,40     

A X. Odpisy netto w ciągu roku 
obrtotowego (wielkośd ujemna)  -        -       

B. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI  -        232 206,93     

C. UJEMNA WARTOŚD FIRMY 
JEDNOSTEK 
PODPORZĄDKOWANYCH     

C.I 
Ujemna wartośd firmy - jednostki 
zależne     

C.II 
Ujemna wartośd firmy - jednostki 
współzależne     

D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIAZANIA  2 084 513,55      1 394 516,66     

D I. Rezerwy na zobowiązania  12 500,00      19 963,36     

1. Rezerwa z tyt. odroczonego 
podatku dochodowego  6 500,00      7 463,36     
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2. Rezerwa na świadczenia 
emerytalne i podobne  -        -       

- długoterminowa  -        -       

- krótkoterminowa  -        -       

3. Pozostałe rezerwy  6 000,00      12 500,00     

- długoterminowe  -        -       

- krótkoterminowe  12 500,00      12 500,00     

B II. Zobowiązania długoterminowe  974 681,76      515 236,84     

1. Wobec jednostek powiązanych  -        -       

2. Wobec pozostałych jednostek   974 681,76      515 236,84     

- kredyty i pozyczki  612 503,59      515 236,84     

- z tyt. emisji dłużnych papierów 
wartościowych  -        -       

- inne zobowiązania finansowe  362 178,17      -       

- inne  -        -       

B III. Zobowiązania krótkoterminowe  1 097 331,79      859 316,46     

1. Wobec jednostek powiązanych    -       

a) z tyt. dostaw i usług, o okresie 
wymagalności:  -        -       

- do 12 miesięcy  -        -       

- powyżej 12 miesięcy  -        -       

b) inne  -        -       

2. Wobec pozostałych jednostek   1 097 331,79      859 316,46     

a) kredyty i pożyczki  236,58      90 790,31     

b) z tyt. emisji dłużnych papierów 
wartościowych  -        -       

c) inne zobowiązania finansowe  -        -       

d) z tyt. dostaw i usług, o okresie 
wymagalności:  749 933,29      503 318,26     

- do 12 miesięcy  749 933,29      503 318,26     

- powyżej 12 miesięcy  -        -       

e) zaliczki otrzymane na dostawy  -        -       

f) zobowiązania wekslowe  -        -       

g)  z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeo i 
innych  świadczeo  170 567,24      179 082,79     

h) z tyt. wynagrodzeo  66 594,68      86 125,10     

i) inne  110 000,00      -       

3. Fundusze specjalne  -        -       

B IV. Rozliczenia międzyokresowe  -        -       

1. Ujemna wartośd firmy  -        -       

2. Inne rozliczenia międzyokresowe  -        -       

- długoterminowe  -        -       

- krótkoterminowe  -        -       

  PASYWA RAZEM  7 665 374,23      8 042 497,43     

Białystok, 05.05.2016r.  

Popis sporządzającego:  Podpis Zarządu: 

Anna Krejza  Maciej Pawluk Agnieszka Jankowska 

Główny Księgowy 
SAPLING SA 

 Prezes Zarządu 
SAPLING SA 

Członek Zarządu 
SAPLING SA 
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    (pieczęd Jednostki) 
   RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (porównawczy)  

 sporządzony na dzieo 31.12.2015r.  

    Wiersz Wyszczególnienie  Kwota za rok (zł, gr.)  

    31.12.2015 31.12.2014 

1 2 4 3 

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I 
ZRÓWNANIE Z NIMI, w tym:  1 700 813,44      3 116 447,30     

  `- od jednostek powiązanych 
nieobjętych metodą konsolidacji 
pełnej lub metodą proporcjonalną  -        -       

I. Przychody netto ze sprzedaży 
produktów  1 700 813,44      2 670 906,39     

II. Zmiana stanu produktów 
(zwiększenie - wartośd dodatnia, 
zmniejszenie - wartośd ujemna)  -        -       

III. Koszt wytworzenia produktów na 
własne potrzeby jednostki  -        -       

IV. Przychody netto ze sprzedaży 
towarów i materiałów  -        445 540,91     

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ  2 391 715,51      4 007 643,20     

I. Amortyzacja  128 561,14      37 816,52     

II. Zużycie materiałów i energii  439 554,62      1 861 539,39     

III. Usługi obce  1 216 843,86      1 142 427,55     

IV. Podatki i opłaty, w tym:  72 012,47      42 349,70     

- podatek akcyzowy  -        -       

V.  Wynagrodzenia  208 495,77      592 969,40     

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia  32 758,19      66 003,92     

VII. Pozostałe koszty rodzajowe  41 232,06      118 112,71     

VIII. Wartośd sprzedanych towarów i 
materiałów  252 257,40      146 424,01     

C. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B) -690 902,07     -891 195,90     

D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE  159 755,09      62 568,37     

I. Zyski ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych  -        -       

II. Dotacje  -        -       

III. Inne przychody  operacyjne  159 755,09      62 568,37     

E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE  25 899,70      132 206,48     

I. Strata ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych  -        5 421,50     

II. Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych  -        -       

II. Inne koszty operacyjne  25 899,70      126 784,98     

F. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ (C+D-E) -557 046,68     -960 834,01     

G. PRZYCHODY FINANSOWE  80 000,00       

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w  -        -       
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tym:  

  - od jednostek powiązanych  -        -       

II. Odsetki uzyskane, w tym:  -         

  - od jednostek powiązanych  -         

III. Zysk ze zbycia inwestycji  -        -       

IV. Aktualizacja wartości inwestycji  -        -       

V.  Inne  80 000,00       

H. KOSZTY FINANSOWE  40 773,04      27 457,77     

I. Odsetki, w tym:  -        26 621,88     
  - dla jednostek powiązanych  -        -       

III. Strata ze zbycia inwestycji  -        -       

IV. Aktualizacja wartości inwestycji  -        -       

V.  Inne  40 773,04      835,89     

I. ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI 
LUIB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK 
PODPORZĄDKOWANYCH 

    

J. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ (F+G-H) -517 819,72     -988 291,78     

K. WYNIK ZDARZEO NADZWYCZAJNYCH  -        -       

I. Zyski nadzwyczajne  -        -       

II. Straty nadzwyczajne  -        -       

L. ODPIS WARTOŚCI FIRMY -300 417,72      300 417,72     

I. Odpis wartości firmy- jednostki 
zależne -300 417,72      300 417,72     

II. Odpis wartości firmy- jednostki 
współzależne    -       

M. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY    -       

I. Odpis ujemnej wartości firmy- 
jednostki zależne  -        -       

II. Odpis ujemnej wartości firmy- 
jednostki współzależne    -       

N. ZYSK/STRATA Z UDZIAŁÓW W 
JEDNOSTKACH 
PODPORZĄDKOWANYCH 
WYCENIANYCH METODĄ PRAW 
WŁASNOŚCI  -        -       

O. ZYSK/STRATA BRUTTO (I +/- J) -818 237,44     -1 288 709,50     

P. PODATEK DOCHODOWY 0 120498,31 

Q. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE 
ZMNIEJSZENIA ZYSKU / ZWIEKSZENIA 
STRATY 

    

R. ZYSKI/STRATY MNIEJSZOŚCI  -       -22 583,22     

S  ZYSK/STRATA NETTO (K-L-M)) -818 237,44     -1 190 794,41     

 

Białystok, 05.05.2016r.  

 

Popis sporządzającego:  Podpis Zarządu: 

Anna Krejza  Maciej Pawluk Agnieszka Jankowska 
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Główny Księgowy 
SAPLING SA 

 Prezes Zarządu 
SAPLING SA 

Członek Zarządu 
SAPLING SA 

      (pieczęd Jednostki) 
   

       
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 

sporządzony na dzieo 31.12.2015r. 

 
 

 
 

Wyszczególnienie 

Kwota na koniec roku: 

01.01.2015-
31.12.2015 

01.01.2014-
31.12.2014  

 
1 2 3 

I.  Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)   6 415 773,84     6 803 668,20 

  - korekty błędów podstawowych  -       133 023,74 

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach   6 415 773,84     6 936 691,94 

1.  Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu   4 052 500,00     3 352 500,00 

1.1.  Zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego - z tytułu:   700 000,00 

  - wydania udziałów (emisji akcji)   700 000,00 

  - uzupełnienie kapitału podstawowego  -       0,00 

1.2. Zmniejszenie kapitału (funduszu) podstawowego - z tytułu:  -       0,00 

  - umorzenia udziałów (akcji)  -       0,00 

1.3. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu  4 052 500,00     4 052 500,00 

2.  Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu  -       0,00 

2.1. Zwiększenie należnych wpłat na kapitał podst.- z tyt.:  -       0,00 

2.2. Zmniejszenie należnych wpłat na kapitał podst.- z tyt.:  -       0,00 

2.3.  Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu  -       0,00 

3.  Udziały własne nabyte - na początek okresu  -       0,00 

3.1. Zwiększenie (pozyskanie) udziałów własnych  -       0,00 

3.2.. Zmniejszenie (umorzenie) pozyskanych udziałów własnych  -       0,00 

3.3. Udziały (akcje) własne na koniec okresu  -       0,00 

4. Kapitał zapasowy - celowy na początek okresu  3 440 399,00     3 274 404,00 

4.1. Zwiększenie kapitału zapasowego (celowego) - z tytułu -916 888,90     176 764,00 

  - wniesienia aportem  -       0,00 

  - podziału zysku -916 888,90     176 764,00 

4.2 Zmniejszenie kapitału zapasowego (celowego) - z tytułu  -       10 769,00 

  wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem (koszty emisji)  -       10 500,00 

  korekta z tyt. ograniczenia kontroli   269,00 

4.3. Kapitał zapasowy (celowy) na koniec okresu  2 523 510,10     3 440 399,00 

5.  Kapitał  z aktualizacji wyceny na początek okresu  -       0,00 

5.1. Zwiększenie kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu  -       0,00 

  -              ...  -       0,00 

5.2 Zmniejszenie kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu  -       0,00 

  - zbycia/likwidacji środków trwałych  -       0,00 

  - pozostałe  -       0,00 

5.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu  -       0,00 

6. Kapitał rezerwowy - bieżący na początek okresu   -       0,00 

6.1. Zwiększenie kapitału rezerwowego - z tytułu  -       0,00 

  - emisji udziałów powyżej wartości nominalnej  -       0,00 

  - z podziału zysku   -       0,00 
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  - przeniesienia z kapitału a aktualizacji wyceny  -       0,00 

6.2 Zmniejszenie kapitału rezerwowego - z tytułu  -       0,00 

  - przeniesienia na kapitał zapasowy  -       0,00 

  - pokrycia strat z lat ubiegłych  -       0,00 

6.3 Stan kapitału rezerwowego na koniec okresu  -       0,00 

7. Różnice kursowe z przeliczenia     

8.  Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu  -       176 764,00 

8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu   176 764,00 

  korekty błędów podstawowych -176 911,98     133 000,00 

8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -176 911,98     309 764,00 

  a) zwiększenie (z tytułu)  -       0,00 

     - podziału zysku z lat ubiegłych   0,00 

  b) zmniejszenie (z tytułu)  -       196 094,76 

      - przeniesienia na kapitał zapasowy  -       176 740,26 

  korekta z tyt. ograniczenia kontroli (udział mniejszości)   19 354,50 

      - przeznaczenia na darowizny     

8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu   113 669,24 

8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, -176 911,98     0,00 

  - korekty błędów podstawowych   0,00 

8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach   0,00 

  a) zwiększenie (z tytułu)  -       0,00 

      - przeniesienia straty z lat ubiegłych - do pokrycia  -       0,00 

      -             ...   0,00 

  b) zmniejszenie (z tytułu)  -       0,00 

      - pokrycia z funduszu rezerwowego  -       0,00 

8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu  -       0,00 

8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu  -       113 669,24 

9.  Wynik netto roku obrotowego (a-b-c) -176 911,98     -1 190 794,40 

a) zysk netto 0,00 0,00 

b) strata netto -818237,44 -1 190 794,40 

c) odpisy z zysku 0,00 0,00 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5 580 860,68 6 415 773,84 

IIIa. Zmiana stanu kapitału własnego (BZ - BO)     

IIIb. Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.) 0,00 0,00 

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty) 5 580 860,68 6 415 773,84 

 
 

Białystok, 05.05.2016r.  

 

Popis sporządzającego:  Podpis Zarządu: 

Anna Krejza  Maciej Pawluk Agnieszka Jankowska 

Główny Księgowy 
SAPLING SA 

 Prezes Zarządu 
SAPLING SA 

Członek Zarządu 
SAPLING SA 

 

  



 

Strona | 61 

 

 

RAPORT SAPLING SA  ZA OKRES 01.01.2015-31.12.2015. 

 

(pieczęd Jednostki) 
  

     RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  

sporządzony na dzieo 31.12.2015r. 

Wiersz Nazwa pozycji sprawozdania 

Wartośd zmiany stanu 
środków pieniężnych - za rok 

01.01.2015-
31.12.2015 

01.01.2014-
31.12.2014 

1 2 3 5 4 

A. 
Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej  

-493 185,42     -2 472 303,64     

  I.  Wynik finansowy netto -818 237,44     -1 190 794,41     

  II.  Korekty o pozycje:  325 052,02     -1 281 509,23     

  1. 
Zysk / strata akcjonariuszy (udziałowców) 
mniejszościowych  -        -       

  2. 
Zysk / strata z udziałów / akcji w jednostkach 
wycenianych metodą praw własności 

    

  3. Amortyzacja  128 561,14      5 379,74     

  4. Odpisy wartości firmy     

  5. Odpisy ujemnej wartości firmy 
    

  6. Zyski /straty z różnic kursowych 
 -        -       

  7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 
 134 900,86      6 867,47     

  8. Zysk / strata z działalności inwestycyjnej 
 -        -       

  9. Zmiana stanu rezerw  7 463,36      188,08     

  10. Zmiana stanu zapasów -43 892,91      -       

  11. Zmiana stanu należności  -173 810,48     -588 567,50     

  12. 
Zmiana stanu zobowiązao krótkoterminowych 
(z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 

 238 015,33     -469 928,90     

  13. Zmiana stanu rozliczeo międzyokresowych 
 19 809,67     -235 448,12     

  14. Inne korekty z działalności operacyjnej 
 14 005,05       

    
III. Przepływy środków pieniężnych netto z 
działalności operacyjnej (I+/-II) 

-493 185,42     -2 472 303,64     

B. 
Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

 389 046,56      82 010,81     

  I.  I. Wpływy  389 046,56      86 746,58     
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  1. 
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 
oraz rzeczowych aktywów trwałych 

 -        -       

  2. 
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz 
wartości niematerialne i prawne 

 -        -       

  3. 3. Z aktywów finansowych, w tym: 
 389 046,56      86 746,58     

  a) a) w jednostkach powiązanych 
 -        150 000,00     

  b) b) w pozostałych jednostkach: 
 389 046,56     -63 253,42     

  - - zbycie aktywów finansowych 
 -        -       

  - - dywidendy i udziały w zyskach 
 -        -       

  - 
- spłata udzielonych pożyczek 
długoterminowych  389 046,56     -90 000,00     

  - - odsetki  -        26 746,58     

  - - inne wpływy z aktywów finansowych 
 -        -       

  4. 4. Inne wpływy inwestycyjne  -        -       

  II.  Wydatki  -        4 735,77     

  1. 
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 
oraz rzeczowych aktywów trwałych 

 -        4 735,77     

  2. 
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne 

 -        -       

  3. Na aktywa finansowe, w tym: 
 -        -       

  a) w jednostkach powiązanych  -        -       

  b) w pozostałych jednostkach:  -        -       

  - nabycie aktywów finansowych 
 -        -       

  - udzielone pożyczki długoterminowe 
 -        -       

  4. 
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłącone 
udziałowcom (akcjonariuszom) 
mniejszościowym 

    

  5. Inne wydatki inwestycyjne  -        -       

    
III. Przepływy środków pieniężnych netto z 
działalności inwestycyjnej (I - II) 

 389 046,56      82 010,81     
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C. 
Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej 

 498 779,85      585 492,21     

  I.  Wpływy  403 938,03      980 414,33     

  1. 
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i 
innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat 
do kapitału 

 -        900 000,00     

  2. Kredyty i pożyczki  380 000,00      80 000,00     

  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 
 -        -       

  4. Inne wpływy finansowe  23 938,03      414,33     

  II.  Wydatki -94 841,82      394 922,12     

  1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 
 -        -       

  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 
 -        382 922,12     

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

 -        -       

  4. Spłaty kredytów i pożyczek  -        -       

  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 
 -        -       

  6. Z tytułu innych zobowiązao finansowych 
 -        -       

  7. 
Płatności zobowiązao z tytułu umów leasingu 
finansowego 

 -        -       

  8. Odsetki -94 841,82      -       

  9. Inne wydatki finansowe  -        12 000,00     

  III. 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej (I - II)  309 096,21      585 492,21     

D. 
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-
B.III+/-C.III)  204 957,35     -1 804 800,62     

    
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, 
w tym:  -        -       

    
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 
różnic kursowych 

    

E. Środki pieniężne na początek okresu 
 73 969,91      388 182,80     

G.  
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w 
tym:  278 927,26     -1 416 617,82     

    - o ograniczonej możliwości dysponowania 
 -        -       

Maciej Pawluk Agnieszka Jankowska 

Prezes Zarządu 
SAPLING SA 

Członek Zarządu 
SAPLING SA 
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OPINIA ORAZ RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 

ROK 2015 

 

Opinia i raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Sapling S.A. za okres od dnia 

01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, stanowi załącznik PDF do jednostkowego raportu 

rocznego za 2015 rok. 
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INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 

Oświadczenie Zarządu Spółki SAPLING S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę „Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku 

„NewConnect”, o których mowa z załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 

2010 r. 

 

ZASADY DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA RYNKU NEWCONNECT 
Zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 293/2010 

STANOWISKO SPÓŁKI (UWAGI) 

1. Spółka powinna prowadzid przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, 
zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych 
technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkośd, 
bezpieczeostwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, 
korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnid 
odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu 
również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiad 
transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, 
rejestrowad przebieg obrad i upubliczniad go na stronie internetowej. 

TAK/NIE TAK z wyłączeniem transmisji obrad WZA, 
rejestracji video i upubliczniania nagrania. 
Informacje dotyczące WZA są publikowane w 
formie raportów bieżących i umieszczane na 
stronie internetowej Spółki. Akcjonariusze, 
którzy nie brali udziału w WZA mogą bez 
przeszkód zapoznad się z zagadnieniami 
poruszanymi na WZA. 
 

2. Spółka powinna zapewnid efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny 
sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. 

TAK  

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: TAK  

3.1. Podstawowe informacje o spółce i jej działalności ( strona startowa), TAK  

3.2. Opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której 

emitent uzyskuje najwięcej przychodów, 

TAK  

3.3. Opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na 
tym rynku, 

TAK  

3.4. Życiorysy zawodowe członków organów spółki, TAK  

3.5. Powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej 
informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem 
dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby 

NIE Zasada nie będzie stosowana przez Zarząd 
Spółki, ponieważ Zarząd Spółki nie otrzymuje 
takich oświadczeo od członków Rady 
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głosów na walnym zgromadzeniu spółki, Nadzorczej 

3.6. Dokumenty informacyjne spółki, TAK  

3.7. Zarys planów strategicznych spółki, TAK  

3.8. Opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, 

wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w 

przypadku, gdy emitent publikuje prognozy), 

TAK/NIE Prognoza finansowa spółki zależnej 
zamieszczona została w Dokumencie 
Informacyjnym spółki, który znajduje się na jej 
stronie internetowej. 

3.9. Strukturę akcjonariatu emitenta, wraz ze wskazaniem głównych 

akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie, 

TAK  

3.10. Dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje 

inwestorskie oraz kontakt z mediami, 

TAK  

3.11. (skreślony)   

3.12. Opublikowane raporty bieżące i okresowe TAK  

3.13. Kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów 

okresowych, dat walnych zgromadzeo, a także spotkao z inwestorami i 

analitykami oraz konferencji prasowych 

TAK/NIE W przypadku ważniejszych wydarzeo (jak np. 
data WZA) takie daty będą publikowane na 
stronie internetowej spółki. Jednak w 
pozostałych przypadkach nie. Kalendarz 
zaplanowanych dat publikacji finansowych 
raportów okresowych spółka publikuje 
komunikatem EBI, który zamieszcza na swojej 
stronie internetowej. 

3.14. Informacje na temat zdarzeo korporacyjnych, takich jak wypłata 

dywidendy, oraz innych zdarzeo skutkujących nabyciem lub ograniczeniem 

praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad 

przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny byd zamieszczane w 

terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych, 

TAK Spółka będzie komunikowała raportami 

bieżącymi oraz będzie zamieszczała je na 

stronie internetowej. 

3.15. (skreślony),   

3.16. Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, NIE Spółka nie stosuje zasady z powodów 
formalnych, w związku z koniecznością 
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zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na 

zadawane pytania. 

dodatkowego protokołowania pytao. Spółka 
rozważy publikację pytao akcjonariuszy i 
udzielonych odpowiedzi na wybrane pytania 
dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, 
które w opinii Spółki mają istotne znaczenie dla 
przebiegu obrad i uchwał podejmowanych 
przez WZA. 
 

3.17. Informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany 

terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, 

 

TAK  

3.18.   Informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach 

zarządzenia przerwy, 

TAK  

3.19. Informację na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o 

świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu 

strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty 

elektronicznej Doradcy, 

TAK  

3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji 

emitenta, 

TAK  

3.21. Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy, 

TAK  

3.22. (skreślony)   

3.23. Informacje na stronie internetowej powinny byd zamieszczane w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywad 

aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku 

pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany 

informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna 

zostad przeprowadzona niezwłocznie. 

TAK  

4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w 
języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny byd 

TAK Emitent prowadzi stronę internetową w j. 
polskim 
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zamieszczane na stronie internetowej, co najmniej w tym samym języku, w 
którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta. 

 

5. Spółka powinna prowadzid politykę informacyjną ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza 
swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywad indywidualną dla danej 
spółki sekcję relacji inwestorskich znajdująca na stronie www.gpwinfostrefa.pl. 

NIE W opinii zarządu Spółka publikuje obecnie 
wszelkie istotne informacje dla inwestorów za 
pośrednictwem giełdowych systemów 
informacyjnych oraz korporacyjnej strony 
internetowej. 
 

6. Emitent powinien utrzymywad bieżące kontakty z przedstawicielami 
Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonania 
swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyd osobę 
odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą. 

TAK  

7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma 
istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich 
obowiązkowi, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego 
Doradcę. 

TAK  

8. Emitent powinien zapewnid Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich 
dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków 
Autoryzowanego Doradcy. 

TAK  

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:   

9.1. Informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeo wszystkich członków 

zarządu i rady nadzorczej, 

TAK  

9.2. Informacje na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy 

otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w 

każdym zakresie. 

NIE Kwestia wynagrodzenia Autoryzowanego 
Doradcy jest uregulowana w umowie 
współpracy zawartej pomiędzy Emitentem, a 
Autoryzowanym Doradcą i jest sprawa poufną. 
Emitent nie może publikowad takich danych bez 
zgody Autoryzowanego Doradcy. 

 

10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyd w obradach walnego 
zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi 
na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. 

 

TAK  

11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, 
powinien organizowad dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i 
mediami. 

NIE Emitent publikuje obecnie wszelkie istotne 
informacje dla inwestorów za pośrednictwem 
giełdowych systemów informacyjnych oraz 
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korporacyjnej strony internetowej. Emitent 
odpowiada na bieżąco na pytania inwestorów, 
które napływają do spółki.  
 
 

12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru 
powinna precyzowad cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub 
zobowiązad organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia 
prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. 

 

TAK  

13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniad zachowanie niezbędnego 

odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia 

korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z 

tych zdarzeo korporacyjny. 

TAK  

13.1. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza 

posiadającego, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej 

połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 

§Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje 

czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i 

przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie 

również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do 

zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 

Kodeksu spółek handlowych. 

TAK  

14. Dzieo ustalenia praw do dywidendy oraz dzieo wypłaty dywidendy powinny byd 
tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy a w 
każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu 
pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. 

TAK  

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej 
może zawierad tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed 
dniem ustalenia prawa do dywidendy. 

TAK  
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16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakooczenia 
miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierad, co najmniej: 

 informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeo w otoczeniu 
rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mied w przyszłości 
istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych 
emitenta, 

 zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w 
trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, 

 informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, chodby 
w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, 

 kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mied miejsce w 

nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu 

widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji 

raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeo, otwarcia 

subskrypcji, spotkao z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany 

termin publikacji raportu analitycznego. 

NIE Emitent publikuje raporty kwartalne. W opinii 
Zarządu publikowane przez Spółkę raporty 
kwartalne w wystarczający sposób informują 
inwestorów i akcjonariuszy o sytuacji 
finansowej przedsiębiorstwa. 
 

16.a W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego 

określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu ("Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym 

systemie obrotu na rynku NewConnect") emitent powinien niezwłocznie 

opublikowad, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na 

rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 

TAK  

 

 

Maciej Pawluk Agnieszka Jankowska 

Prezes Zarządu 
SAPLING SA 

Członek Zarządu 
SAPLING SA 

 


