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PISMO ZARZĄDU 

Szanowni Państwo, 

Drodzy Akcjonariusze, 

 niniejszym przedkładam Państwu raport spółki SAPLING SA podsumowujący działalność w 

2016 roku.  

 W 2016 roku w spółce zachodziły duże zmiany podyktowane wewnętrzną 

reorganizacją działalności operacyjnej oraz zewnętrznymi czynnikami rynkowymi, które miały 

bezpośredni wpływ na efektywność biznesową SAPLING SA.  

Spółka w minionym roku zakończyła proces restrukturyzacji i ograniczenia kosztów osiągając w ten 

sposób optymalne środowisko dla naturalnego rozwoju organizacji oraz inwestowania w rozwój 

produktowych oraz struktur sprzedaży.  

 Rok 2016 to również rok zmiany strategii oraz modelu sprzedaży oferowanych przez spółkę 

produktów. Zarząd spółki na przełomie roku wypowiedział umowy licencyjne francuskiej spółce 

Sotralentz sp. z o.o. z którą spółka była związana przez dwa minione lata. To konsekwencja zmiany 

polityki sprzedażowej i modelu dystrybucji na znacznie efektywniejszą. Wszystkie procesy biznesowe 

za wyłączeniem produkcyjnych są już skonsolidowane w spółce.  

 Na początku stycznia br. Zarząd spółki zawarł stosowne umowy ze szwedzką grupą skupiająca 

spółki FANN i NEWS (Northern Environmental and Water Solution) z siedzibami w Szwecji i Polsce w 

zakresie produkcji oraz rozwoju sprzedaży na rynkach europejskich.  

W ramach aktywności sprzedażowych na lokalnym rynku Zarząd spółki zawarł umowy handlowe z 

branżowymi strukturami zakupowymi min. HBH sp. zo.o. sp.k. oraz ONNINEN sp. z o.o. 

 W 2016 roku na przychody i wynik spółki miał wpływ zachwianie stabilności korporacyjnej 

głównego partnera spółki oraz przedłużający się okres wdrożenia programów współfinansujących 

inwestycje infrastrukturalne z zakresu budowy systemów asenizacyjnych. 

 Zapraszamy Państwa 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 

zagrożeń 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 sprawozdań 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 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 

Kapitał własny 3542,61 5580,86 800,77 1309,60 

Aktywa trwałe 4910,18 6652,58 1109,89 1561,09 

Aktywa obrotowe 229,12 1012,78 51,79 237,66 

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

Inwestycje krótkoterminowe 59,93 278,92 13,55 65,45 

Należności długoterminowe 47,03 294,47 10,63 69,10 

Należności krótkoterminowe 121,83 468,83 27,54 110,02 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 59,93 278,92 13,55 65,45 

Zobowiązania długoterminowe 595,66 974,68 134,64 228,72 

Zobowiązania krótkoterminowe 886,49 1097,33 200,38 257,50 

Aktywa/Pasywa razem 5139,30 7665,37 1161,69 1798,75 

 

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
od 01.01.2016 
do 31.12.2016 

od 01.01.2015 
do 31.12.2015 

od 01.01.2016 
do 31.12.2016 

od 01.01.2015 
do 31.12.2015 

Przychody netto ze sprzedaży 653,16 1700,81 149,26 406,47 

Zysk (strata) na sprzedaży -939,45 -690,90 -214,70 -165,12 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1991,61 -557,05 -455,15 -133,13 

Zysk (strata) brutto -2038,25 -818,24 -465,13 -195,55 

Zysk (strata) netto -2038,25 -818,24 -465,13 -195,55 

 

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

• na dzień 31.12.2015 – 4,2615 PLN za 1 EUR 

• na dzień 30.12.2016 – 4,4240 PLN za 1 EUR 

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

kursu: 

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

• za okres od 01.01.2016 do  30.12.2016 – 4,3757 PLN za 1 EUR 
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Białystok 

21.03.2017r. 



 

Strona | 7 
 

 

RAPORT SAPLING SA  ZA OKRES 01.01.2016-31.12.2016 

. 

 

SPIS TREŚCI 

 
1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE......................................................................................... 9 

AKCJE I STRUKTURA AKCJONARIATU ................................................................................................ 10 

POWIĄZANIA POMIĘDZY SAPLING SA, A OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW 

ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH.............................................................................................. 11 

2. OGÓLNE INFORMACJE................................................................................................................... 11 

HISTORIA SAPLING SA. ...................................................................................................................... 11 

PROFIL DZIAŁALNOŚCI SAPLING SA ................................................................................................... 12 

OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU.............................................................................. 12 

OTOCZENIE BIZNESOWE - CHARAKTERYSTYKA RYNKU..................................................................... 12 

CHARAKTERYSTYKA RYNKU........................................................................................................... 12 

PERSPEKTYWY ROZWOJU.............................................................................................................. 13 

INFORMACJE O POSIADANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ODDZIAŁACH (ZAKŁADACH).......................... 14 

3. GŁÓWNE WSKAŹNIKI FINANSOWE W UJĘCIU HISTORYCZNYM.................................................... 15 

4. ISTOTNE WYDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA ROZWÓJ ................................................................. 16 

NAJWAŻNIEJSZE ZDARZENIA OPERACYJNE w roku obrotowym ....................................................... 16 

5. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH ...................................................................... 17 

6. STOSOWANE ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO.......................................................................... 17 

7. WSKAZANIE CZYNNIKÓW RYZYKA I OPIS ZAGROŻEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ 

EMITENTA.............................................................................................................................................. 18 

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ........ 18 

RYZYKO KONKURENCJI NA RYNKU TECHNOLOGII OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW ............................... 18 

RYZYKO ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ MAKROEKONOMICZNĄ POLSKI ................................................. 18 

RYZYKO ZWIĄZANE Z REGULACJAMI PRAWNYMI......................................................................... 18 

RYZYKO ZWIĄZANE Z OPODATKOWANIEM (REGULACJE PODATKOWE) I INTERPRETACJĄ 

PRZEPISÓW PODATKOWYCH......................................................................................................... 19 

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA............................................................. 19 

RYZYKO ZWIĄZANE Z WEJŚCIEM NA NOWY RYNEK ...................................................................... 19 

RYZYKO UTRATY LUB NIE POZYSKANIA WARTOŚCIOWYCH PRACOWNIKÓW .............................. 19 

RYZYKO TECHNOLOGICZNE ........................................................................................................... 20 

RYZYKO ZWIĄZANE Z OCHRONĄ I NIELEGALNYM WYKORZYSTANIEM WARTOŚCI 

INTELEKTUALNYCH........................................................................................................................ 20 

RYZYKO ZWIĄZANE Z UTRATĄ ZAUFANIA KLIENTÓW................................................................... 21 



 

Strona | 8 
 

 

RAPORT SAPLING SA  ZA OKRES 01.01.2016-31.12.2016 

. 

RYZYKO ZWIĄZANE Z POZYSKIWANIEM NOWYCH KONTRAKTÓW I WSPÓŁPRACY Z PODMIOTAMI 

PUBLICZNYMI ................................................................................................................................ 21 

RYZYKO KONDYCJI FINANSOWEJ ODBIORCÓW TECHNOLOGII ..................................................... 21 

RYZYKO ZWIĄZANE Z DOSTAWCAMI............................................................................................. 21 

RYZYKO ZWIĄZANE Z BŁĘDAMI W PROCEDURACH....................................................................... 21 

RYZYKO ZWIĄZANE Z AWARIAMI TECHNICZNYMI ........................................................................ 22 

RYZYKO ZWIĄZANE Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA PRODUKT WPROWADZANY DO OBROTU, 

KTÓRY OKAZAŁ SIĘ NIEBEZPIECZNY............................................................................................... 22 

RYZYKO ZWIĄZANE Z EKSPANSJĄ NA RYNKI ZAGRANICZNE ......................................................... 22 

RYZYKO WAHAŃ KURSÓW WALUTOWYCH................................................................................... 22 

RYZYKO ZACHOWANIA PŁYNNOŚCI DŁUGOOKRESOWEJ i finannsowej ....................................... 22 

RYZYKO ZWIĄZANE Z NIEWYSTARCZAJĄCYM POZIOMEM KAPITAŁU OBROTOWEGO I GROŹBĄ 

UPADŁOŚCI EMITENTA .................................................................................................................. 23 

RYZYKO STÓP PROCENTOWYCH.................................................................................................... 23 

ZARZĄDZANIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI ORAZ PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ........................ 23 

INFORMACJE O DACIE ZAWARCIA PRZEZ JEDNOSTKĘ UMOWY, Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO 

BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA ROK OBROTOWY........................................................ 23 

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH , W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY 24 

 

 



 

Strona | 9 
 

 

RAPORT SAPLING SA  ZA OKRES 01.01.2016-31.12.2016 

. 

 

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 

Siedziba Żurawia 71 lok. 3.22 , 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 Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego 

Maciej Pawluk Prezes Zarządu Zarząd 

Agnieszka Jankowska Członek Zarządu 

Zofia Bielecka Przewodnicząca Rady 
Nadzorczej 

Tomasz Kozłowski Członek Rady Nadzorczej 

Katarzyna Pawluk Członek Rady Nadzorczej 

Michał Czaja Członek Rady Nadzorczej 

Rada Nadzorcza 

Krzysztof Józef Skaradziński Członek Rady Nadzorczej 

 

Na dzień 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. 

Zarząd SAPLING S.A z siedzibą w Białymstoku poinformował , iż 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 

pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda . 

W dniu 30.03.2016 wygasł mandat Członka Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi 

Skaradzińskiemu. Pan Krzysztof Skaradziński został powołany na Członka Rady Nadzorczej, w dniu 30.12.2015 r., 

na podstawie §14 ust. 3 Statutu Spółki i sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru Członka Rady 

Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie  

Zarząd Sapling S.A. z siedzibą w Białymstoku  informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w 

dniu 23.06.2016 roku powołało Radę Nadzorczą Spółki na nową, wspólną, pięcioletnią kadencję. Do składu 

Rady Nadzorczej Spółki zostali powołani:  Pani Katarzyna Pawluk,  Pan Tomasz Kozłowski,  Pan Krzysztof 

Skaradziński,  Pan Michał Czaja,  Pani Zofia Bielecka.   
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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 

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 dzień 31.12.2015: 

 

AKCJONARIUSZ 

 

ILOŚĆ AKCJI 

 

UDZIAŁ W 
KAPITALE 

 

ILOŚĆ 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.  
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POWIĄZANIA POMIĘDZY SAPLING SA, A OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD 

ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH 

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. 

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

będącego Członkiem Zarządu Emitenta. 

2. OGÓLNE INFORMACJE 

HISTORIA SAPLING SA.  

Data Wydarzenie 

3 sierpień 2011 Zarejestrowanie spółki pod nazwą CCB Spółka Akcyjna 

30 grudzień 2011 
Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy została zmieniona nazwa 

Spółki na ActivSanus Spółka Akcyjna 

2011 Spółka nie prowadziła działalności gospodarczej 

30 grudzień 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 wrzesień 2013 

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

wdrażaniem technologii dla ochrony środowiska, posiadającej prawa do 

zgłoszeń patentowych trzech innowacyjnych technologii 

wrzesień 2013 

Spółka wygasza prowadzenie działalności związanej z konsultacjami 

fizjoterapeutycznymi na rzecz prowadzenia prac nad innowacjami i 

wdrażaniem technologii dla ochrony środowiska 

wrzesień 2013 
Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy została 

zmieniona Firma Spółki na SAPLING Spółka Akcyjna. 

15 stycznia 2014 
Pierwszy dzień notowań 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 urządzeń 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. 

Styczeń 2015 r.  Oczyszczalnie SBHR zostały wdrożone do seryjnej produkcji 

Kwiecień 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 

Sierpień 2015 r.  

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

budżetowym przeznaczona do lokalizacji i użytkowania letniskowego, 

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

akcyjnej została przeniesiona do Białegostoku.  

Grudzień 2016  Wymówienie umów licencyjnych dla Sotralentz Sp. z o.o. 

Styczeń 2017 Zawarcie umowy współpracy z FANN, HBH 

 

PROFIL DZIAŁALNOŚCI SAPLING SA 

Działalność operacyjna spółki opiera się o sprzedaż wdrożonych technologii i produktów z 

dziedziny ochrony środowiska oraz wdrażaniu nowych innowacyjnych rozwiązań w zakresie 

technologii dla ochrony środowiska. Podstawowymi obszarami funkcjonowania biznesowego 

SAPLING SA jest segment ochrony wód i gleby z koncentracją na unieszkodliwianiu nieczystości 

płynnych.  

Spółka opracowuje własne rozwiązania, w większości o charakterze innowacyjnym. 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 rozwiązań, które mogą być we 

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

produkcyjnymi, dla których tworzy aktualizację i modernizację funkcjonujących rozwiązań. 

OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU 

Spółka opracowała i adoptowała nowe rozwiązania techniczne i technologiczne pod kontem 
wdrożenia współpracy z nowym partnerem produkcyjnym oraz dostosowanie technologie do 
wymogów regionalnych, krajów do których spółka zamierza eksportować swoje produkty.  
Równolegle prowadzone są prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami i rozwiązaniami 
technicznymi, które w perspektywie czasu rozszerzą portfolio SAPLING o kolejne grupy 
asortymentowe. 

 

OTOCZENIE BIZNESOWE - CHARAKTERYSTYKA RYNKU 

CHARAKTERYSTYKA RYNKU 

Długofalowe perspektywy rynku EKO w Polsce wykazują tendencje wzrostowe. Rynek podatny jest 
jednak na wsparcie lub jego brak ze strony środków zewnętrznych. Dotyczy to przede wszystkim 
inwestycji samorządowych, infrastrukturalnych, które są akceleratorem przychodów z tego 
segmentu.  
Polski rynek ekologiczny w otoczeniu którego funkcjonuje spółka podzielić można na dwa zasadnicze 
obszary sprzedaży; inwestycje samorządowe (1), inwestycje indywidualne (2) – związane z 
budownictwem jednorodzinnym i jego rozwojem.  

1. Rynek inwestycji samorządowych jest bezpośrednio powiązany z finansowym wsparciem 
zewnętrznym. Środki niniejsze mają bezpośredni wpływ na roczny potencjał sprzedaży. Dwa 
ostatnie lata były w tym segmencie dla branży mało atrakcyjne. Brak rozdziału środków 
spowodował gwałtowne wyhamowanie inwestycji w tym zakresie. W latach poprzedzających 
roczny poziom sprzedaży oscylował na poziomie 22-24 tys. instalacji indywidualnych 
oczyszczalni ścieków rocznie. Początek ożywienia rynku szacowany jest na 2017 rok.  

2. Rynek inwestycji indywidualnych szacowany jest na ok 20 tys instalacji, które dostarczane są 
klientom indywidualnym poprzez następujące kanały dystrybucji DIY – do it yoursefl (a), 
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hurtownie hydrauliczne (b) i specjalistyczne firmy wykonawcze (c.). 
Tendencje popytu tego obszaru rynku można pośrednio odnieść do ilości budowanych domów 
jednorodzinnych usytuowanych w obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich.  
 
Niezależnie od powyższego polski rynek szacuje się na 1,5 mln instalacji indywidualnych systemów 
asenizacji, które w perspektywie kilkunastu lat powinny być wykonane.  
 

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 części rynku przydomowych oczyszczalni ścieków zajmują technologie zgodne z normą 
EN PN 12566-3, oznacza to, że tradycyjne oczyszczalnie z tzw. drenażem rozsączającym są 
marginalizowane – tego typu systemu dostępne są z reguły w dystrybucji typu DIY, którego cechą 
charakterystyczną jest niska cena. Systemy zgodne z normą EN PN 12566-3 wyróżniają się przede 
wszystkim z wyższą sprawnością oczyszczania ścieków oraz stymulacją finansową w formie dotacji 
wyłącznie na urządzenie spełniające powyższą normę.  
 
Rynek polski w zakresie producenckim został mocno zdywersyfikowany w 2016 roku, nie ma w nim 
znaczącego lidera, który dystansowałby pozostałe firmy. Dotychczasowy lider, polski oddział 
francuskiej firmy Sotralentz z uwagi na czynniki wewnętrzne i zewnętrzne stracił znaczącą część 
przychodów i został wystawiony na sprzedaż.  
Rozpoznawalne marki na rynku polskim to min Kingspan, Idmar, Delfin, Sotralentz, Traidenis.   
 

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 uregulowań w zakresie 
gospodarski ściekowej. Oznacza to w teorii, że do końca 2015 roku Polska powinna była 
zmodernizować sieć kanalizacyjną (w tym oczyszczalnie ścieków) oraz poprawić jakość 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.  
(1) 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 Zamówień Publicznych), 
zamawiającym są JST (Jednostki Samorządu Terytorialnego) i większości przypadków są to projekty 
na dostawę i montaż oczyszczalni ścieków. Cześć 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. 
 
(2) Rynek dystrybucyjny, inwestycji indywidualnych:  
Rynek dystrybucyjny opiera się o trzy segmenty sprzedaży: 
(a) struktury DIY (do it yourself), to struktury typu Castorama, Leroy Marlin, OBI. Cechą 
charakterystyczną tych kanałów sprzedaży jest prosta, czytelna oferta, z reguły niespersonalizowana 
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do zróżnicowanych potrzeb inwestycyjnych. Sprzedaż oparta jest o niską cenę i powszechność 
dostępu do towaru. 
(b) hurtownie hydrauliczne, to struktury zakupowe, których klientami są instalatorzy montujący min. 
instalacje centralnego ogrzewania jak również systemy przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Przykładowe struktury to; Grupa ABG, SANPOL, Tadmar, Onninen, HBH. 
(c.) specjalistyczne firmy wykonawcze, to segment firm specjalistycznych zajmujących się przede 
wszystkim doradztwem, doborem i montażem przydomowych oczyszczalni ścieków. Ten segment jest 
tzw. dwustopniowym modelem sprzedaży.  
 

ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM JEDNOSTKI I 
JEJ GRUPĄ KAPITAŁOWĄ 

 
Zarząd spółki dokonał reorganizacji funkcjonalnej strony działalności operacyjnej. Efektem 

czego min było rozwiązanie umów ze spółką partnerską i przeniesienie przede wszystkim wszystkich 
procesów marketingowych, sprzedażowych i dystrybucyjnych pod bezpośrednie zarządzanie. Zmiana 
modelu handlowego ma na celu zwiększenie efektywności sprzedażowej, zwiększenie marży oraz 
uniezależnienie się od podmiotów zewnętrznych. Spółka w ten sposób zwiększy również potencjał 
osobowy organizacji oraz zmieni nieco wizerunek i dotrze do szerszego grona klientów. 
Pozostałe obszary aktywności biznesowej pozostały bez zmian. 

 
INFORMACJE O NABYCIU UDZIAŁÓW (AKCJI) WŁASNYCH 

W 2016 roku spółka nie nabywała akcji własnych. 

 

INFORMACJE O POSIADANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ODDZIAŁACH (ZAKŁADACH) 

W roku 2016 spółka nie posiadała oddziałów. 

 

WSKAZANIE ISTOTNYCH POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM 
WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI 
PUBLICZNEJ 

W okresie którego dotyczy niniejszy raport okresowy oraz do dnia publikacji raportu 

okresowego, nie toczyły się żadne postępowania przed organami rządowymi ani inne postępowania 

sądowe lub arbitrażowe, które mogłyby mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na 

sytuację finansową lub rentowność Emitenta, w szczególności takie, których wartość stanowi co 

najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta 

INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ LUB JEDNOSTKĘ 
OD NIEJ ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE 

W 2016 roku Spółka nie zawierała z podmiotami powiązanymi transakcji na warunkach 

innych niż rynkowe. 

INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH I WYPOWIEDZIANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM 
UMOWACH DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK, Z PODANIEM CO NAJMNIEJ ICH KWOTY, 
RODZAJU I WYSOKOŚCI STOPY PROCENTOWEJ, WALUTY I TERMINU WYMAGALNOŚCI 

 W roku 2016 zdarzenie nie miały miejsca. 
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INFORMACJE O UDZIELONYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM POŻYCZKACH, ZE 
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZEK UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM 
JEDNOSTKI, Z PODANIEM CO NAJMNIEJ ICH KWOTY, RODZAJU I WYSOKOŚCI STOPY 
PROCENTOWEJ, WALUTY I TERMINU WYMAGALNOŚCI 

 W roku 2016 spółka nie udzieliła pożyczek jednostkom powiązanym . 

INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM 

PORĘCZENIACH I GWARANCJACH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PORĘCZEŃ I 

GWARANCJI UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM JEDNOSTKI 

 W roku 2016 spółka nie udzielała ani nie otrzymała poręczeń i gwarancji . 

OCENA, WRAZ Z JEJ UZASADNIENIEM, DOTYCZĄCA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI 

FINANSOWYMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZDOLNOŚCI WYWIĄZYWANIA SIĘ Z 

ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ, ORAZ OKREŚLENIE EWENTUALNYCH ZAGROŻEŃ I DZIAŁAŃ, 

JAKIE JEDNOSTKA PODJĘŁA LUB ZAMIERZA PODJĄĆ W CELU PRZECIWDZIAŁANIA TYM 

ZAGROŻENIOM 

Pomimo wysokiego udziału zobowiązań w strukturze źródeł finansowania nie występują 

zagrożenia, ani zakłócenia w realizowaniu bieżącej działalności operacyjnej Spółki  

3. GŁÓWNE WSKAŹNIKI FINANSOWE W UJĘCIU HISTORYCZNYM. 

LP Nazwa wskaźnika i jego wzór 

Poziom  
wskaźnika 
typowy lub 
bezpieczny 

Kryterium  
prezentacji 

Rok obrotowy 

I. Wstępna analiza bilansu 
wskaźnik  

bezpieczny 
miernik 2016 2015 2014 

 Złota reguła bilansowania 

(kapitał własny + rezerwy 
długoterminowe) x 100 

1 

aktywa trwałe 

100-150 procent 72,14% 83,89% 99,27% 

 Złota reguła finansowania 

kapitał własny x 100 2 

kapitał obcy 

powyżej  
100 

procent 221,87 %  267,73 394,40 

Wartość bilansowa jednostki 

aktywa ogółem - zobowiązania ogółem 3 

  

wskaźnik 
wzrostowy 

tys.zł 3742,6 5580,9 6415,8 

Wskaźnik wyposażenia jednostki w 
trwałe środki gospodarcze 

aktywa trwałe x 100 
4 

aktywa ogółem 

30-50 procent 95,54% 86,79% 76,51% 

II. Wskaźniki rentowności 
wskaźnik  

bezpieczny 
miernik 2016 2015 2014 

Rentowność  majątku  (ROA) 

wynik finansowy netto x 100 5 

aktywa ogółem 

5-8 procent -39,6% -10,67% -14,81% 

Rentowność netto 6 

wynik finansowy netto x 100 

3-8 procent -188,6  -42,15 -37,46% 
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przychody ogółem 

Rentowność  kapitału własnego  (ROE) 

wynik finansowy netto x 100 7 

kapitał własny x 100 

15-25 procent -57,53% -14,66% -18,56% 

Skorygowana rentowność  majątku 

zysk netto + (odsetki - podatek 
dochodowy od odsetek) x 100 

8 

aktywa ogółem 

- procent -39,66% -10,24 -14,54 

Dźwignia finansowa 

rentowność kapitału własnego - 
skorygowana rentowność majątku 

9 

  

wsk. 
dodatni 

procent -17,87% -4,42% -4,02% 

Rentowność inwestycji 
zysk brutto+odsetki od zadłużeń 

długoterminowych x 100 
10 

kapitał własny + zobow.długoterminowe 

- procent  -49,2% -12,48% -17,97% 

 

4. ISTOTNE WYDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA ROZWÓJ 

NAJWAŻNIEJSZE ZDARZENIA OPERACYJNE W ROKU OBROTOWYM 

W związku z niską efektywnością biznesową współpracy z Sotralentz sp. z o.o. oraz brakiem 
realizacji ustalonych celów Zarząd spółki podjął decyzję o zmianie strategii dystrybucyjnej i 
przeformułowaniu modelu biznesowego. Efektem czego było wymówienie umów na udzielenie 
licencji SAPLING dla Sotralentz oraz przeniesienie produkcji do innego podmiotu. Co w konsekwencji 
miało początek koncentracji wszystkich procesów biznesowych w spółce poza  procesami produkcji.  
Zarząd spółki w drugim kwartale 2016r. podjął rozmowy z podmiotami z branży, które wykazywały 
potencjał rozwoju i synergii współpracy. W  czwartym kwartale podjęta została decyzja o wyborze 
najefektywniejszej zdaniem Zarządu opcji rozwoju spółki.  
Większość transakcji i umów związanych z ww aktywnościami miało miejsce na początku 2017 roku i 

będzie miało odzwierciedlenie w przychodach w latach 2017-2020.  

ISTOTNE ZDARZENIA PO DACIE BILANSU 

W dniu 10 stycznia 2017 Spółka  podpisała umowę z Grupą spółek w skład której wchodzą: - 

Northern Environmental and Water Solution (NEWS) z siedzibą w Szwecji, - FANN VA-teknik AB z 

siedzibą w Szwecji, - Northern Environmental and Water Solution (NEWS) Polska sp. z o.o. z siedzibą 

w Polsce, - FANN Polska sp. z o.o. z siedzibą w Polsce. Podmioty wchodzące w skład Grupy są 

wiodącymi podmiotami w sektorze ekologii w zakresie asenizacji oraz transportu ścieków na rynku 

skandynawskim. Operują w takich krajach jak Szwecja, Finlandia, Norwegia oraz Dania. Spółki Grupy 

posiadają zakłady produkcyjne w Szwecji oraz w Polsce i specjalizują się w produkcji systemów 

pasywnych oczyszczalni ścieków. Większościowym właścicielem Grupy jest fundusz kapitałowy 

Litorina. Przedmiotem umowy jest współpraca w zakresie produkcji, rozwoju produktów, wdrażania 

innowacji, aktywności R&D oraz wsparcie sprzedaży i transfer technologii. Umowa oparta jest o 

cztery obszary aktywności; produkcji, dostaw i montażu oraz dostaw wyrobów gotowych. Załącznik 

dot. udostępnienia licencji Grupie na wybrane technologie SAPLING jest w trakcie negocjacji. W opinii 

Spółki zawarcie powyższej umowy ma istotny wpływ na rozwój oraz działalność Spółki. Niniejsza 

umowa jest wynikiem podjętej przez Zarząd decyzji o zmianie strategii rozwoju dystrybucji oraz 

intensyfikacji działań pro-sprzedażowych firmy. Dwukierunkowy transfer technologii wpłynie również 
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na przyśpieszenie realizacji projektów innowacyjnych wdrażanych w ramach prac własnych firmy oraz 

wspólnych projektów podjęty z poszczególnymi spółkami Grupy. 

W dniu 11 stycznia 2017 r. podpisał ramową umowę sprzedaży ze spółką HBH sp.z o.o. sp. k. z 

siedzibą w Poznaniu Ramowa umowa sprzedaży dotyczy dystrybucji urządzeń i podzespołów 

technologicznych wytwarzanych i dostarczanych przez SAPLING. Współpraca obejmuje wsparcie 

techniczne, marketingowe i sprzedażowe stron oraz intensyfikację aktywności rynkowych w celu 

zwiększenia udziału rynkowego w segmencie indywidualnych systemów asenizacji (tj. systemów 

neutralizacji, unieszkodliwiania nieczystości płynnych). Spółka HBH jako spółka komandytowa została 

utworzona przez podmioty; BIMS Plus sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu i HYDROSOLAR sp. z o.o. 

sp.k. z siedzibą w Krakowie. BIMS Plus to sieć profesjonalnej dystrybucji produktów techniki 

grzewczej, techniki instalacyjnej, wentylacyjnej i sanitarnej. BIMS Plus jest również częścią 

europejskiej grupy GC. W Polsce to ponad 120 hurtowni obsługujących specjalistyczne firmy z sektora 

instalacyjnego. HYDROSOLAR sp. z o.o. sp.k. to jedna z największych sieci hurtowni w branży 

instalacyjnej na rynku Polskim. Ponad 40 placówek handlowych na terenie kraju. Zawarta umowa 

obejmuję również 6 samodzielnych spółek HTI BP z 15 bazami logistycznymi rozlokowanymi na 

terenie Polski, które są częścią Grupy Kapitałowej BIMS Plus. HTI BP zajmuję się obsługą min 

inwestycji infrastrukturalnych i samorządowych w zakresie kanalizacji, asenizacji zbiorczej i 

indywidualnej. Łącznie grupa posiada prawie 200 punktów obsługi hurtowej. Szczegółowe warunki 

przedmiotowej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego rodzaju 

umów. W opinii Emitenta zawarcie powyższej umowy ma istotny wpływ na rozwój oraz działalność 

Spółki. Współpraca ze stronami umowy (tj. łącznie; Hydrosolar, BIMS Plus, HTI) zwiększy dostępność 

produktów oferowanych przez Emitenta, zintensyfikuje aktywności handlowe na polskim rynku oraz 

umożliwi zwiększenie konkurencyjności 

PODSUMOWANIE WYNIKÓW I KIERUNKI ROZWOJU SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI 

Zgodnie z decyzją Zarządu spółka skonsolidowała wszystkie procesy biznesowe z wyłączeniem 
produkcji. Bezpośrednim efektem jest tworzenie własnych struktur sprzedażowych, które 
uniezależnią spółkę od zewnętrznych podmiotów pośredniczących.  
Spółka definiuje swój rozwój w oparciu o znaczące rozszerzenie oferty oraz bezpośrednią kontrolę i 
zarządzanie procesem dystrybucji. Obszary w których Zarząd spółki widzi potencjał wzrostu to 
inwestycje samorządowe, specjalistyczne firmy wykonawcze oraz hurtownie instalacyjne. Z uwagi na 
mnogość aktywności handlowych związanych z wymienionymi obszarami, spółka w mijającym roku 
nie zdecydowała się na eksplorację kanału DIY.   
Zarząd podjął także aktywności biznesowe w celu internacjonalizacji produktów z oferty SAPLING, co 
będzie bezpośrednio przekładało się na udział w imprezach targowych poza granicami kraju.  

5. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH 
Spółka korzystała 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.  
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7. WSKAZANIE CZYNNIKÓW RYZYKA I OPIS ZAGROŻEŃ MAJĄCYCH WPŁYW 

NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA   

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI 

DZIAŁALNOŚĆ 

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 

wytwarzać produkty oraz świadczyć 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. Działalność podmiotów konkurencyjnych może w przyszłości prowadzić m.in. do spadku marż 

generowanych przez Spółkę oraz negatywnie wpływać na możliwość pozyskiwania kolejnych zleceń, co z kolei 

może niekorzystnie wpływać na działalność, sytuację finansową i perspektywy Emitenta.  

Emitent ogranicza ryzyko konkurencji poprzez wysoką jakość świadczonych usług, terminowość 

realizowanych zleceń, zastrzeżenia technologiczne, unikalne „know-how” i wieloletnie doświadczenie 

pracowników. 

RYZYKO ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ MAKROEKONOMICZNĄ POLSKI 
Na dzień 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 działalność Emitenta, 

można zaliczyć: tempo wzrostu PKB Polski, poziom średniego wynagrodzenia brutto, poziom inflacji, poziom 

inwestycji podmiotów gospodarczych, stopień zadłużenia jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych, a 

także dostępności środków unijnych. Dobra koniunktura gospodarcza, wpływająca na wzrost troski o 

środowisko, ma szansę wpłynąć pozytywnie na sprzedaż urządzeń 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 wpłynąć 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 mieć negatywny wpływ na działalność 

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

przełożyć 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. Wskazać 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 mieć istotny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej przez Emitenta. Ponadto 

należy podkreślić, iż w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, w dalszym ciągu trwa proces 

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

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 powodować sytuację odmiennej ich 

interpretacji przez Spółkę i organy skarbowe. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, organ skarbowy może 

nałożyć na Emitenta karę finansową, która może mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe. Obecnie 

Spółka działalność operacyjną nie korzysta ze zwolnień 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 wynikać 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. 

Rozpoznawalność 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 

zrealizować swoich długoterminowych planów. 

Wynikające z tego ryzyko trudno jest zminimalizować, 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 zagwarantować Spółce 

osiągnięcie zamierzonego sukcesu. Emitent dokonał wdrożeń kilku technologii oczyszczalni ścieków oraz 

dysponuje opracowanymi pomysłami kolejnych technologii, nad których wdrożeniem czuwają doświadczeni 

eksperci – w tym również właściciele. Ponadto Spółce udało się nawiązać współpracę ze spółką SOTRALENTZ Sp. 

z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, która jest oddziałem francuskiego koncernu czołowego producenta 

przydomowych oczyszczalni ścieków w Europie. 

RYZYKO UTRATY LUB NIE POZYSKANIA WARTOŚCIOWYCH PRACOWNIKÓW 
Ze względu na charakter i specyfikę działalności Emitenta istotna jest możliwość szybkiej rozbudowy i 

utrzymania zespołu wysoko wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników.  

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

konkurencji, rezygnacji z pełnionych funkcji, czy innych zdarzeń, może dojść 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. 
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Czynnikiem generalnym mogącym mieć znaczący wpływ na uzyskiwane przez Emitenta wyniki finansowe może 

być trudniejsza niż obecnie sytuacja na rynku pracy, a w szczególności potencjalne trudności z jakimi może 

borykać 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 minimalizować 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 uniknąć koncentracji wiedzy specjalistycznej z danego zakresu w rękach jednej osoby – 

tym samym eliminuje się ryzyko związane z potencjalnym zakończeniem współpracy i wynikającym z tego 

brakiem  ciągłości działań. 

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 urządzeń 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 

rozwiązań. 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 prawdopodobieństwo, że osoba trzecia wbrew woli Emitenta może rozpowszechniać je 

w sposób nieuprawniony i uzyskiwać z tego tytułu profity należne Spółce. 

Emitent żeby przeciwdziałać opisanej sytuacji chroni wartość intelektualną poprzez zgłoszenia 

patentowe. Obecnie posiadane technologię objęte są zgłoszeniami patentowymi,  

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

Istnieje także ryzyko, że patenty mogą zostać 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. 
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RYZYKO ZWIĄZANE Z UTRATĄ ZAUFANIA KLIENTÓW 
Działalność innowacyjna związana z oczyszczaniem ścieków i ochroną środowiska, z uwagi na stopień 

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 wpłynąć na zainteresowanie produktami i skutkować reklamacją, wpływając w 

ten sposób na sytuację finansową Emitenta.  

Przedmiotowe ryzyko minimalizowane jest m.in. poprzez szczegółowe testy rozwiązań 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. Część 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 być 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 zaistnieć okoliczności, 

które utrudnią pozyskiwanie kontraktów, co może mieć 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 okazać się, że kondycja 

finansowa nabywców/licencjobiorców oraz ich zdolności do regulowania zobowiązań będzie ograniczona, co 

będzie miało wpływ na kondycję finansową Emitenta. 

RYZYKO ZWIĄZANE Z DOSTAWCAMI 
Emitent nie jest w stanie przewidzieć i zapewnić, iż każdorazowo wybrani dostawcy należycie wywiążą 

się z zawartego kontraktu, a także że jakość świadczonych przez nich usług i oferowanych produktów będzie 

satysfakcjonująca. Należy także wziąć 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 być długoterminowymi i stabilnymi partnerami biznesowymi. Dostawcy są 

wybierani w drodze konkursów, których głównymi kryteriami jest jakość i bezpieczeństwo biznesowe. 

RYZYKO ZWIĄZANE Z BŁĘDAMI W PROCEDURACH 
W działalności Spółki możliwe jest wystąpienie błędów w procedurach stosowanych w toku 

prowadzonej działalności. Hipotetycznie mogą nimi być: wykonania urządzeń 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 zamówień, przyjmowania reklamacji. Procedury te są 

okresowo aktualizowane. Wszyscy nowo zatrudniani pracownicy są zapoznawani z tymi procedurami, a 
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następnie okresowo weryfikowane jest ich przestrzeganie. Zarząd Spółki podjął również decyzję o 

wprowadzenia systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009. 

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 działalność narażona jest na ryzyko awarii urządzeń 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. 

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 odpowiedzialność za produkty niebezpieczne. Zgodnie z regulacjami kodeksu cywilnego przez 

produkt rozumie się rzecz ruchomą, niebezpieczny jest natomiast produkt nie zapewniający bezpieczeństwa, 

jakiego można oczekiwać, 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 bezpieczeństwa 

użytkownikowi oraz są notyfikowane znakiem zgodności z normami bezpieczeństwa (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 większość produktowych norm jakościowych jest zharmonizowana, co ułatwia wprowadzenie 

wyrobu do obrotu. 

RYZYKO WAHAŃ KURSÓW WALUTOWYCH  
Emitent planuje w 2016 roku oferować swoje produkty w krajach Unii Europejskiej co wiązać się 

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

kursów mogą wpłynąć na ceny sprzedawanych urządzeń i technologii, a tym samym na wartość przychodów i 

zysków. 

RYZYKO ZACHOWANIA PŁYNNOŚCI DŁUGOOKRESOWEJ I FINANNSOWEJ 
Emitent wszedł w nowy segment działalności operacyjnej. Sukces kolejnych wdrożeń  

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

odpowiedniego portfela zamówień. Nie ma pewności, że Emitent będzie w stanie pozyskać 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 zorganizować 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.  
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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 niewypłacalności kontrahentów względnie 

niedostarczenia przez nich zakupionych produktów, istnieje możliwość 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 zobowiązań 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 zamówień. W celu minimalizacji tego ryzyka, na 

bieżąco monitorowane są wskaźniki długości cyklu konwersji gotówki. 

RYZYKO STÓP PROCENTOWYCH 
Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Emitent nie finansuje działalności długiem bankowym. 

Emitent bierze jednak pod uwagę możliwość zaciągnięcia kredytu bankowego, a wówczas może zostać 

narażony na ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych. 

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. Wartość 

otrzymanych przez Spółkę pożyczek wynosi 612 tys. PLN, co stanowi jedynie 11% wartości majątku Spółki.  

Spółka finansuje swoją działalność z kapitałów własnych, a nie zobowiązań. W kolejnych okresach 

Spółka zamierza pozyskiwać środki na pokrycie swoich kosztów poprzez świadczenie usług podmiotom trzecim 

oraz realizacji inwestycji. 

W związku z występowaniem niewysokiego poziomu zobowiązań pożyczkowych Spółki,  zmiany stóp 

procentowych nie mają istotnego wpływu na jej wyniki oraz zdolność do zwrotu długu. Spółka w celu 

zabezpieczenia się przed tym ryzykiem stara się utrzymywać 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 zmienność związaną z tymi instrumentami finansowymi oraz utrzymuje je na niskim poziomie. 

INFORMACJE O DACIE ZAWARCIA PRZEZ JEDNOSTKĘ UMOWY, Z PODMIOTEM 

UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA ROK OBROTOWY 

Zarząd SAPLING S.A w dniu 08.02.2017 roku podpisał umowę z biegłym rewidentem „Rachuba ” Sp. z o .o z 

siedzibą w Białymstoku ul. Włókiennicza 17 lok 1- podmiotem wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do 

badania sprawozdań finansowych pod numerem 4208 umowę, której przedmiotem jest badanie rocznego 

jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. 
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8. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH , W 

PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY 

ETATY SAPLING S.A. 

na dzień 31.12.2016 5 osób 

 

Białystok, 21.03.2017 

 

Maciej Pawluk Agnieszka Jankowska 

Prezes Zarządu 
SAPLING SA 

Członek Zarządu 
SAPLING SA 
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SAPLING SPÓŁKA AKCYJNA 

Żurawia 71 / 3.22 
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 71 / 3.22 , 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 w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

1.4. PODSTAWOWY PRZEDMIOT I CZAS DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ LUB ZNACZĄCEGO 

INWESTORA 

 Podstawowym przedmiotem działania jednostki  jest: 

1. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 

2. Pozostałe formy udzielania kredytów  

3. Działalność 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. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność 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 

Sapling Spółka Akcyjna 

Żurawia 71 /3.22, 1. 

15-540  Białystok 

4 052 500,00 zł 

 

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 2016 roku. Zarząd Spółek nie stwierdza na dzień 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 być 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 trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i 
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prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej 

użyteczności. 

Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco: 

Koszty zakończonych prac rozwojowych 5 lat 

Wartość firmy 20 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 dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie 

przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to 

wskazywały, wartość 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 wartość 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 

Urządzenia techniczne i maszyny 5lat 

Środki transportu 5 lat 

Inne środki trwałe 3/5 lat 
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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 dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie 

przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to 

wskazywały, wartość 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 zakończenia 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 wartość 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 dzień 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 wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z 

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

bilansową. 

Odpisy aktualizujące wartość 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 dzień wyceny i 

możliwą do odzyskania kwotą. Kwotę możliwą do odzyskania stanowi bieżąca wartość 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 dzień wyceny, z tym że przez 

wartość godziwą dłużnych instrumentów finansowych na dzień wyceny rozumie się bieżącą 

wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę zdyskontowaną za 



 

Strona | 31 
 

 

RAPORT SAPLING SA  ZA OKRES 01.01.2016-31.12.2016 

. 

pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów 

finansowych. Stratę skumulowaną do tego dnia ujętą w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny 

zalicza się do kosztów finansowych w kwocie nie mniejszej niż wynosi odpis, pomniejszony o 

część 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 założeń przyjętych do ustalenia wartości godziwej aktywów  

i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości 

Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać 

wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy 

zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami. 

W przypadku wystąpienia w Spółce instrumentów finansowych wartość 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. 
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W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i 

pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest 

ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej 

wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień 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 część pośrednich kosztów produkcji, ustaloną przy normalnym 

wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. 

Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień 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. 

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez 

dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do 

pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy 

odpis aktualizujący. 

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy 

aktualizujące ich wartość. 

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

ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów 

operacyjnych lub kosztów finansowych. 

• 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 dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote 

polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień 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 dzień 31.12.2016r. 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 

działalność lokacyjna. 

• Rozliczenia międzyokresowe 

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów 

sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych 

zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. 

W odniesieniu do długoterminowych, niezakończonych 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 

zakończenia 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 możliwość 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. 

• Rezerwy 

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) 

wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku 
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spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać 

wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. 

Do rezerw długoterminowych zaliczane są kwoty prawdopodobnych zobowiązań, których okres 

wykorzystania na dzień 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 

wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/pożyczki. Następnie, 

wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań 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 

Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich 

różnic przejściowych występujących na dzień 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. 
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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 

wykorzystać 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. 

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na 

każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być 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 obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana. 

• Trwała utrata wartości aktywów 

Na każdy dzień 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 wartość 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 wysokość 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 wycenić. 

• Sprzedaż towarów i produktów 

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 

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

ustalić 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. 



 

Strona | 36 
 

 

RAPORT SAPLING SA  ZA OKRES 01.01.2016-31.12.2016 

. 

• Dywidenda 

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Zgromadzenie 

Akcjonariuszy / Wspólników spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w 

uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy. 

• Dotacje i subwencje 

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

pewność, 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 współmierność z kosztami, które 

dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować. 

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 Świadczeń Socjalnych 

stanowi, że Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 

pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. 

Spółka nie tworzy takiego funduszu. 

• Rachunkowość zabezpieczeń 

Rachunkowość zabezpieczeń jest stosowana wyłącznie, jeżeli spełnione zostały następujące wymagania: 

1. Przed rozpoczęciem zabezpieczenia sporządzona została formalna dokumentacja, 

2. Planowana transakcja poddawana zabezpieczeniu jest wysoce prawdopodobna,  

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

mogą wpłynąć na wynik finansowy Spółki, 

3. Efektywność zabezpieczenia może być wiarygodnie zmierzona, na podstawie wiarygodnie 

ustalonej wartości godziwej zabezpieczanej pozycji lub przepływów pieniężnych z nią 

związanych oraz wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, 

4. W okresie sprawozdawczym efektywność zabezpieczenia jest mierzona bieżąco  

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

udokumentowanej strategii zarządzania ryzykiem. 

Instrumenty pochodne nie spełniające powyższych wymagań klasyfikowane są jako instrumenty finansowe 

przeznaczone do obrotu. 

• Zabezpieczanie przepływów pieniężnych 
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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 

wartość kwoty odniesionej na kapitał, to jest w pełni efektywnego zabezpieczenia, nie może być jednak wyższa 

od wartości godziwej skumulowanych od dnia rozpoczęcia zabezpieczania zmian przyszłych przepływów 

pieniężnych związanych z zabezpieczaną pozycją. Pozostałą część 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 

zobowiązań, to na dzień 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 zobowiązań. 

W przypadku, kiedy instrument zabezpieczający wygasł, został zbyty, wypowiedziany lub wykonany, a także 

w przypadku gdy zabezpieczanie przestaje spełniać 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 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 wartość 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 [wybrać jedną opcję] do terminu wymagalności, i zalicza się 

odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. 

• Zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych 
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W przypadku zabezpieczania udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych różnice kursowe, ujemne 

i dodatnie, powstałe na dzień 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 dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych całości lub 

części zabezpieczanych udziałów, jako korektę wartości wydawanych aktywów. Bezwzględna wartość kwoty 

odniesionej na kapitał nie może być jednak wyższa od skumulowanych od dnia rozpoczęcia zabezpieczania 

różnic kursowych z wyceny zabezpieczanych udziałów. Pozostałą część skutków przeszacowania instrumentu 

zabezpieczającego, obejmującą kwotę niestanowiącą efektywnego zabezpieczenia zalicza się do przychodów 

lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. 

3.2. WARTOŚĆ FIRMY 

Wartość firmy ujęta w sprawozdaniu na dzień 31.12.2016r składa się z następujących elementów: 

Wartość Firmy   

5 800 000,00 Wartość 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 dzień 30.09.2013 r. 

6 008 354,14 Razem 

1009189,58 Amortyzacja 

611000 Aktualizacja wartości firmy 

4 388 164,56 Wartość firmy na dzień 31/12/2016 

 

Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 1/12/2013 wartość 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, 21.03.2017. 
 
 
      
 

Popis sporządzającego:  Podpis Zarządu: 

Anna Krejza  Maciej Pawluk Agnieszka Jankowska 

Główny Księgowy 
SAPLING SA 

 Prezes Zarządu 
SAPLING SA 

Członek Zarządu 
SAPLING SA 

 



 

Strona | 39 
 

 

RAPORT SAPLING SA  ZA OKRES 01.01.2016-31.12.2016 

. 

SAPLING SPÓŁKA AKCYJNA 

Żurawia 71 / 3.22 
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: Ilość akcji Wartość 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 4.052.500,00 

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

 

2. WARTOŚĆ FIRMY  

 

Wartość firmy ujęta w sprawozdaniu na dzień 31.12.2016r składa się z następujących 

elementów: 

Wartość Firmy   

5 800 000,00 Wartość 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 dzień 30.09.2013 r. 

6 008 354,14 Razem 

1 009 189,58 Amortyzacja 

611 000 Aktualizacja wartości firmy 

4 388 164,56 Wartość firmy na dzień 31/12/2016 

 

Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 1/12/2013 wartość 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 
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4. INFORMACJE O ISTOTNYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH, UJĘTYCH W 

SPRAWOZDANIU FINANSOWY 

 
W sprawozdaniu finansowym za 2016 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 za rok 2016 nie wystąpiły zdarzenia  w sposobie sporządzania 

sprawozdania 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 
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

Wartość 
firmy 

Inne wartości 
niematerialne i 

prawne 

Zaliczki na 
wartości 

niematerialne 
i prawne 

Razem 

Wartość brutto      

1.01.2016                            -      6 008 354,14 552151,25  6 560 505,39 

Zwiększenia      

Przemieszczenie 
wewnętrzne 

     

Zmniejszenia      

31.12.2016  6 008 354,14 552151,25  6 560 505,39 

Umorzenie      

1.01.2016  708771,86 138876,76  847 648,62 

Zwiększenia  300417,72 80933,92  381 351,64 

Przemieszczenie 
wewnętrzne 

     

Zmniejszenia      

31.12.2016  4 388 164,56 332 340,57  4 720 505,13 
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Odpisy aktualizujące  611 000   611 000 

1.01.2016      

Zwiększenia      

Przemieszczenie 
wewnętrzne 

     

Zmniejszenia      

31.12.2016      

Wartość netto      

1.01.2016   5 712 856,77  5 712 856,77 

31.12.2016   4 720 505,13  4 720 505,13 

 

6. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 
 

 

(Grunty 
Budynki, 
lokale w 

tym prawo 
wieczystego 
użytkowani
a gruntów) 

Obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej 

Urządzenia 
techniczne i 

maszyny 

Środki 
transportu 

Inne 
środki 
trwałe 

Razem 

Wartość brutto       

1.01.2016   27698,55 1123057,32 3 692,91 1154448,78 

Zwiększenia       

Przemieszczenie       

Wewnętrzne       

Zmniejszenia zbycie       

31.12.2016   27698,55 1123057,32 3 692,91 1154448,78 

Umorzenie       

1.01.2016   14004,72 627898,19 2866,82 644769,73 

Zwiększenia   6739,42 466703,89 738,60 474181,91 

Przemieszczenie       

Wewnętrzne       

Zmniejszenia      
 
 

31.12.2016   20744,14 1094602,08 3605,42 1 118 951,64 

Odpisy aktualizujące       
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1.01.2016       

Zwiększenia       

Przemieszczenie       

wewnętrzne       

Zmniejszenia       

31.12.2016       

Wartość netto       

1.01.2016   13693,83 495159,13 826,09 509679,05 

31.12.2016   6954,41 28455,24 87,49 35497,14 

 

7. WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE PRZEZ SPÓŁKĘ 
 

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

użytkowaniu wieczystym. 

 

8. WARTOŚĆ 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 dzień 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 PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO Z TYTUŁU UZYSKANIA PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I 

BUDOWLI 
 

W bieżącym roku obrotowym Sapling S.A.  nie posiadała zobowiązań wobec budżetu państwa 

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) 
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Tytuł rezerwy         Stan na początek roku Zwiększenia        Zmniejszenie    Stan na koniec 

Podatek odroczony    6500 100650,36  107150,36 

Pozostałe rezerwy 6500 880  7380 

 

11. DANE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI - STAN NA 

KONIEC ROKU OBROTOWEGO 
Na 31.12.2016 Sapling S.A. tworzyła odpis aktualizujący wartość należności w kwocie 

189 616,22. 

12. PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH WEDŁUG 

PRZEWIDYWANEGO OKRESU SPŁATY (W ZŁOTYCH) 
 

12. 1.  STRUKTURA WIEKOWA ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH WOBEC POZOSTAŁYCH 

JEDNOSTEK 

  Pożyczki Dłużne zobowiązania Inne Razem 

Przypadające do spłaty:     

powyżej 1 roku do 3 lat 583 030,02   583 030,02 

powyżej 3 do 5 lat     

powyżej 5 lat     

Razem 583 030,02   583 030,02 

 

13. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, W TYM RÓWNIEŻ UDZIELONE PRZEZ 

JEDNOSTKI POWIĄZANE GWARANCJE I PORĘCZENIA, TAKŻE WEKSLOWE. 
 

Na dzień 31.12.2016 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 ROZLICZEŃ 

MIĘDZYOKRESOWYCH NA 31.12.2016 (W TYS. ZŁOTYCH) 



 

Strona | 45 
 

 

RAPORT SAPLING SA  ZA OKRES 01.01.2016-31.12.2016 

. 

 

14.1  KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE 

 31.12.2015 31.12.2016 

Opłaty leasingowe 212 056,94 27041,84 

Razem  212 056,94 27041,84 

 

14.2 AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 

 31.12.2015 31.12.2016 

Aktywa z tyt. podatku odroczonego 135481,49 135481,49 

 

 

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE KOSZÓW I STRAT ORAZ PRZYCHODÓW I ZYSKÓW 

ORAZ OBOWIĄZKOWYCH OBCIĄŻEŃ 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 01.01.2016 - 31.12.2016 

Struktura terytorialna   

Przychody ze sprzedaży produktów   

Kraj 1 700 813,44 653 161,53 

Eksport   

Razem 1 700 813,44 653 161,53 

Struktura rzeczowa   

Przychody ze sprzedaży produktów  442 097,96 

Sprzedaż usług 1 348 080,00 182551,35 

Pozostałe 352 433,44 28512,22 

 

15.2. WYSOKOŚĆ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ŚRODKI TRWAŁE 

 

W bieżącym roku obrotowym Sapling S.A.  dokonała odpisów aktualizujących  inwestycji na wartości 

niematerialne i prawne w kwocie 611 000. 

 

15.3. WYSOKOŚĆ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW 

 

W bieżącym roku obrotowym Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość 

zapasów. 
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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 

 

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 2016 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 2016 nie wystąpiły. 

 

15.9. PODATEK DOCHODOWY OD WYNIKU NA OPERACJACH NADZWYCZAJNYCH 

 

W Spółce podatek na operacjach nadzwyczajnych w roku 2016 nie wystąpił. 

 

16. POŁĄCZENIE SPÓŁEK 
 W 2016 roku połączenie spółek nie nastąpiło. 

  

17. POZOSTAŁE INFORMACJE 
 

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

finansowym, które mogłyby mieć 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.  
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b) W roku 2016, 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 

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W ROKU 2016 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SAPLING S.A. 

PRACOWNICY OGÓŁEM:   5 

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 

Wynagrodzenie obciążające 
Członkowie organów zarządzających 

koszty Zysk 

SAPLING S.A. 66 600 - 

e) W 2016 roku nie udzielono pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w 

skład organów zarządzających Grupy Sapling 

f) Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej za: 6000 zł za sprawozdanie, którego 

badanie jest obowiązkowe. 

 

Białystok, 21.03.2017r.  

          

         

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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(pieczęć Jednostki)   

    

BILANS  

sporządzony na dzień 31.12.2016r. 
Wiersz AKTYWA Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) 

    31.12.2015 31.12.2016 

1 2 4 3 

A. AKTYWA TRWAŁE  6 652 588,18     4 910 182,81    

A I. Wartości niematerialne i prawne  5 712 856,77     4 720 505,13    

1. Koszty zakończonych prac 
rozwojowych 

 -       -      

2. Wartość firmy  5 299 582,28     4 388 164,56      

3. Inne wartości niematerialne i 
prawne 

 413 274,49     332 340,57    

4. Zaliczki na poczet wartości 
niematerialnych i prawnych 

 -       -      

A II. Rzeczowe aktywa trwałe  509 679,05    35 497,14    

1. Środki trwałe  509 679,05     35 497,14    

a) grunty własne  -       -      

b) budynki, budowle i obiekty 
inżynierii lądowej i wodnej 

 -       -      

c) urządzenia techniczne i maszyny  3 704,47     923,36    

d) środki transportu  495 159,13     28 455,24      

e) inne środki trwałe  10 815,45     6 118,54    

2 Środki trwałe w budowie  -       -      

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie  -       -      

A IV. Należności długoterminowe  294 470,87     47 030,18    

1. Od jednostek powiązanych  -       -      

2. Od pozostałych jednostek  294 470,87     47 030,18    

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 
finansowe 

 -       -      

- Inne inwestycje długoterminowe  -       -      
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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    107150,36    

1,. Aktywa z tyt. odroczonego podatku 
dochodowego 

 135 581,49    107150,36    

2. Inne rozliczenia międzyokresowe  -       -      

B. AKTYWA OBROTOWE  1 012 786,05    229 121,31    

B I. Zapasy  52 966,53     20 319,15    

1. Materiały  -       -      

2. Półfabrykaty i produkty w toku  -       -      

3. Produkty gotowe  -       -      

4. Towary  52 966,53     20 319,15    

5. Zaliczki na poczet dostaw  -       -      

B II. Należności krótkoterminowe  468 835,32     121 669,77    

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     121 826,77    

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

 355 337,37     111 252,77    

- do 12 miesięcy  355 337,37     111 252,77    

- powyżej 12 miesięcy  -       -      

b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, 
ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych świadczeń 

 113 497,95     10 574,00    

c) Inne  -           

d) dochodzone na drodze sadowej  -       -      

B III. Inwestycje krótkoterminowe  278 927,26     59 933,55   

1. Krótkoterminowe aktywa 
finansowe 

 278 927,26     59 933,55   

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  -       -      

- inne papiery wartościowe  -       -      

- udzielone pożyczki  -       -      
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- 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    59 933,55   

- środki pieniężne w kasie i na 
rachunkach 

 278 927,26    59 933,55   

- inne środki pieniężne  -        

- inne aktywa pieniężne  -       -      

2. Inne inwestycje krótkoterminowe  -       -      

B IV. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

 212 056,94    
 27 041,84 

C Należne wpłaty na kapitał ( 
fundusz) podstawowy 

  

D Udziały ( akcje) własne   

  AKTYWA RAZEM  7 665 374,23    5 139 304,12    

 

Białystok, 21.03.2017r.  

 

 

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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(pieczęć Jednostki)   

    

BILANS  

sporządzony na dzień 31.12.2016r. 
Wiersz PASYWA  Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)  

    31.12.2015 31.12.2016 

1. 2 4 3 

A Kapitał własny 5 580 860,68 3 542 614,63 

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

A.II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym   

-- Nadwyżka wartości sprzedaży 
(wartości emisyjnej) nad wartością 
nominalną udziałów akcji  -       -      

A.III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji 
wyceny w tym  -       -      

- z tyt. Aktualizacji wartosci godziwej -   -    

A IV. Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe w tym  2 523 510,10      2 346 598,12      

- Tworzone zgodnie z umowa ( 
statutem spółki)  -       -      

- Na akcje (udziały) własne     

A V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -176 911,98     -818 237,44    

A VI. Zysk (strata) netto -818 237,44    -2 038 246,05    

A VII. Odpisy netto w ciągu roku 
obrtotowego (wielkość ujemna)  -       -      

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIAZANIA  2 084 513,55      1 596 689,49 

B I. Rezerwy na zobowiązania 12 500,00  114 530,36 

1. Rezerwa z tyt. Odroczonego 
podatku dochodowego 

                                                                            
6 500,00  107 150,36 

2. Rezerwa na świadczenia 
emerytalne i podobne     

- Długoterminowa   

- Krótkoterminowa        

3. Pozostałe rezerwy 6 000,00 7 380,00   

- Długoterminowe  -       -      

- Krótkoterminowe  -       -      

B II. Zobowiązania długoterminowe  974 681,76     595 666,65 

1. Wobec jednostek powiązanych           

2. Wobec pozostałych jednostek, w 
których jednostka ma 
zaangażowanie w kapitale   -       -      

3. Wobec pozostałych jednostek  974 681,76     595 666,65 

- kredyty i pozyczki  612 503,59    583 030,02 

- z tyt. Emisji dłużnych papierów 
wartościowych  -       -      

- inne zobowiązania finansowe 362 178,17 12 636,63 

- Inne        

B III. Zobowiązania krótkoterminowe  1 097 331,79     886 492,48 

1. Wobec jednostek powiązanych       -      
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a) z tyt. dostaw i usług, o okresie 
wymagalności:  -       -      

- do 12 miesięcy  -    - 

- powyżej 12 miesięcy    -      

b) Inne  -       -      

2. Zobowiązania wobec pozostałych 
jednostek, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale  -       -      

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

 - do 12 miesięcy  -       -      

 - powyżej 12 miesięcy       

3. Wobec pozostałych jednostek  1 097 331,79     886 492,48 

a) kredyty i pożyczki  236,58             

b) z tyt. Emisji dłużnych papierów 
wartościowych  -       -      

c) inne zobowiązania finansowe           

d) z tyt. dostaw i usług, o okresie 
wymagalności:  749 933,29     462 382,63    

- do 12 miesięcy  749 933,29      462 382,63    

- powyżej 12 miesięcy  -       -      

e) zaliczki otrzymane na dostawy  -       -      

f) zobowiązania wekslowe     

g)  z tyt. Podatków, ceł, ubezpieczeń i 
innych  świadczeń  170 567,24    133 980,43    

h) z tyt. Wynagrodzeń  66 594,68    180 129,42 

i) Inne  110 000  110 000,00     

4. Fundusze specjalne  -       -      

B IV. Rozliczenia międzyokresowe  -       -      

1. Ujemna wartość firmy  -       -      

2. Inne rozliczenia międzyokresowe  -       -      

- Długoterminowe  -       -      

- Krótkoterminowe   

 PASYWA RAZEM  7 665 374,23    5 139 304,12 

 

 

Białystok, 21.03.2017r.  

 

 

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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(pieczęć Jednostki)   
 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (porównawczy)  

 sporządzony na dzień 31.12.2015r.  

    
Wiersz Wyszczególnienie  Kwota za rok (zł, gr.)  

    31.12.2015 31.12.2016 

1 2 4 3 

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I 
ZRÓWNANIE Z NIMI, w tym:  1 700 813,44     653 161,53    

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

I. Przychody netto ze sprzedaży 
produktów  1 700 813,44     653 161,53    

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

III. Koszt wytworzenia produktów na 
własne potrzeby jednostki  -       -      

IV. Przychody netto ze sprzedaży 
towarów i materiałów  -           

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ  2 391 715,51     1 592 607,13   

I. Amortyzacja  128 561,14     567 099,77    

II. Zużycie materiałów i energii  439 554,62     160 115,43    

III. Usługi obce  1 216 843,86     165 140,38    

Podatki i opłaty, w tym:  72 012,47     17 285,35    IV. 

- podatek akcyzowy  -       -      

V.  Wynagrodzenia  208 495,77     248 329,77    

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia  32 758,19     45 210,76    

VII. Pozostałe koszty rodzajowe  41 232,06     4 927,51    

VIII. Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów  252 257,40     384 498,16    

C. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B) -690 902,07    -939 445,60    

D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE  159 755,09     427 543,85    

I. Zyski ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych  -       -      

II. Dotacje  -       -      

III. Inne przychody  operacyjne  159 755,09     427 543,85    

E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE  25 899,70     1 479 708,09    

I. Strata ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych  -           

II. Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych  -       611 000     

II. Inne koszty operacyjne  25 899,70     868 708,09    

F. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ (C+D-E) -557 046,68    -1 991 609,84    

G. PRZYCHODY FINANSOWE  80 000,00     3,19 

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

  - od jednostek powiązanych  -       -      
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II. Odsetki uzyskane, w tym:  -        

  - od jednostek powiązanych  -        

III. Zysk ze zbycia inwestycji  -       -      

IV. Aktualizacja wartości inwestycji  -       -      

V.  Inne  80 000,00     3,19 

H. KOSZTY FINANSOWE  40 773,04     46 639,40    

I. Odsetki, w tym:  -       46 639,40    
  - dla jednostek powiązanych  -       -      

III. Strata ze zbycia inwestycji  -       -      

IV. Aktualizacja wartości inwestycji  -       -      

V.  Inne  40 773,04         

I. ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI 
LUIB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK 
PODPORZĄDKOWANYCH 

    

J. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ (F+G-H) -517 819,72    -2 038 246,05    

K. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH  -       -      

I. Zyski nadzwyczajne  -       -      

II. Straty nadzwyczajne  -       -      

L. ODPIS WARTOŚCI FIRMY -300 417,72         

I. Odpis wartości firmy- jednostki 
zależne -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    -2 038 246,05   

P. PODATEK DOCHODOWY   

Q. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE 
ZMNIEJSZENIA ZYSKU / ZWIEKSZENIA 
STRATY 

    

R. ZYSKI/STRATY MNIEJSZOŚCI  -      -    

S  ZYSK/STRATA NETTO (K-L-M)) -818 237,44    -2 038 246,05   

 

Białystok, 21.03.2017r.  

 

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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(pieczęć Jednostki)    

      
 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 

sporządzony na dzień 31.12.2016r. 

    

Kwota na koniec roku: 

Wyszczególnienie 01.01.2015-
31.12.2015 

01.01.2016-
31.12.2016  

 1 2 3 

I.  Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)   6 415 773,84    5 580 860,68 

  - korekty błędów podstawowych  -      - 

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach   6 415 773,84    5 580 860,68 

1.  Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu   4 052 500,00    4 052 500,00 

1.1.  Zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego - z tytułu:    

  - wydania udziałów (emisji akcji)    

  - 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    2 523 510,10 

4.1. Zwiększenie kapitału zapasowego (celowego) - z tytułu -916 888,90    -995 149,42 

  - wniesienia aportem  -      0,00 

  - podziału zysku -916 888,90    -995 149,42 

4.2 Zmniejszenie kapitału zapasowego (celowego) - z tytułu  -       

  wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem (koszty emisji)  -       

  korekta z tyt. ograniczenia kontroli    

4.3. Kapitał zapasowy (celowy) na koniec okresu  2 523 510,10    1 528 360,68 

5.  Kapitał  z aktualizacji wyceny na początek okresu  -      - 

5.1. Zwiększenie kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu  -      - 

  -              ...  -      - 

5.2 Zmniejszenie kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu  -      - 

  - zbycia/likwidacji środków trwałych  -      - 

  - pozostałe  -      - 

5.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu  -      - 

6. Kapitał rezerwowy - bieżący na początek okresu   -      - 

6.1. Zwiększenie kapitału rezerwowego - z tytułu  -      - 

  - emisji udziałów powyżej wartości nominalnej  -      - 

  - z podziału zysku   -      - 

  - przeniesienia z kapitału a aktualizacji wyceny  -      - 

6.2 Zmniejszenie kapitału rezerwowego - z tytułu  -      - 

  - przeniesienia na kapitał zapasowy  -      - 
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  - pokrycia strat z lat ubiegłych  -      - 

6.3 Stan kapitału rezerwowego na koniec okresu  -      - 

7. Różnice kursowe z przeliczenia     

8.  Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu  -       

8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu    

  korekty błędów podstawowych -176 911,98    - 

8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -176 911,98    - 

  a) zwiększenie (z tytułu)  -      - 

     - podziału zysku z lat ubiegłych   - 

  b) zmniejszenie (z tytułu)  -      - 

      - przeniesienia na kapitał zapasowy  -       

  korekta z tyt. ograniczenia kontroli (udział mniejszości)    

      - przeznaczenia na darowizny     

8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu    

8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, -176 911,98    -995 149,42 

  - korekty błędów podstawowych   - 

8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach    

  a) zwiększenie (z tytułu)  -      - 

      - przeniesienia straty z lat ubiegłych - do pokrycia  -      - 

      -             ...   - 

  b) zmniejszenie (z tytułu)  -      - 

      - pokrycia z funduszu rezerwowego  -      - 

8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu  -       

8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu  -176 911,98      -818 237,44 

9.  Wynik netto roku obrotowego (a-b-c) -818 237,44    -2 038 246,05 

a) zysk netto  - 

b) strata netto -818 237,44 -2 038 246,05 

c) odpisy z zysku 0,00 0,00 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5 580 860,68 3 542 614,63 

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 3 542 614,63 

 
 

Białystok, 21.03.2017r.  

 

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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(pieczęć Jednostki)   

     
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  

sporządzony na dzień 31.12.2016r. 

Wartość zmiany stanu 
środków pieniężnych - za rok 

Wiersz Nazwa pozycji sprawozdania 
01.01.2015-
31.12.2015 

01.01.2016-
31.12.2016 

1 2 3 5 4 

A. 
Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej  

        

  I.  Zysk (strata) netto -818 237,44    -2 038 246,05    

  II.  Korekty o pozycje:  325 052,02    1 977 378,22    

  1. Amortyzacja  128 561,14     567 099,77    

  2. Koszty leasingu    66 268,72 

  7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 
 134 900,86    29470,38    

  8. Zysk / strata z działalności inwestycyjnej 
 -       

  9. Zmiana stanu rezerw  7 463,36    102 030,36 

  10. Zmiana stanu zapasów -43 892,91     32 647,38      

  11. Zmiana stanu należności  -173 810,48    594 449,24    

  12. 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z 
wyjątkiem pożyczek i kredytów) 

 238 015,33    -210 602,73    

  13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 
 19 809,67    185 015,10    

  14. Inne korekty z działalności operacyjnej 
 14 005,05     611 000 

    
III. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności 
operacyjnej (I+/-II) 

-493 185,42    -60 867,83    

B. 
Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

          

  I.  I. Wpływy  389 046,56         

  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         
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  a) a) w jednostkach powiązanych 
 -          

  b) b) w pozostałych jednostkach: 
 389 046,56    -   

  - - zbycie aktywów finansowych 
 -       -      

  - - dywidendy i udziały w zyskach 
 -       -      

  - - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 
 389 046,56       

  - - odsetki  -        

  - - inne wpływy z aktywów finansowych 
 -       -      

  4. 4. Inne wpływy inwestycyjne  -       -      

  II.  Wydatki  -           

  1. 
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 

 -           

  2. 
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne 

 -       -      

  3. Na aktywa finansowe, w tym: 
 -       -      

  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         

C. 
Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej 

 498 779,85        

  I.  Wpływy  403 938,03    3,19     

  1. 
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i 
innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 
kapitału 

 -          

  2. Kredyty i pożyczki  380 000,00         

  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 
 -       -      

  4. Inne wpływy finansowe  23 938,03    3,19    

  II.  Wydatki -94 841,82    158 129,27    

  1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 
 -       -      
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  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 
 -           

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

 -       -      

  4. Spłaty kredytów i pożyczek  -       62 386,98     

  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 
 -       -      

  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 
 -            

  7. 
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego 

 -      66 268,72      

  8. Odsetki -94 841,82    29 473,57      

  9. Inne wydatki finansowe  -           

  III. 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I 
- II)  309 096,21    -158 126,08   

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 
 204 957,35    -218993,91   

    Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 
 -       -      

    
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych 

    

E. Środki pieniężne na początek okresu 
 73 969,91     278 927,26    

G.  Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 
 278 927,26    59 933,55    

    - o ograniczonej możliwości dysponowania 
 -       -      

 
 

Maciej Pawluk 

 
 

Agnieszka Jankowska 
 
 

Prezes Zarządu 
SAPLING SA 

 
 

Członek Zarządu 
SAPLING SA 

 

 

OPINIA ORAZ RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO ZA ROK 2016 

Opinia i raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Sapling S.A. za okres od dnia 01 

stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, stanowi załącznik PDF do jednostkowego raportu rocznego za 

2016 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 prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, 
zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych 
technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, 
bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, 
korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić 
odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym 
celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać 
transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, 
rejestrować przebieg obrad i upubliczniać 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 zapoznać się z zagadnieniami 
poruszanymi na WZA. 
 

2. Spółka powinna zapewnić 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 oświadczeń 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 zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i 

analitykami oraz konferencji prasowych 

TAK/NIE W przypadku ważniejszych wydarzeń (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 zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata 

dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem 

praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad 

przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w 

terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych, 

TAK Spółka będzie komunikowała raportami 

bieżącymi oraz będzie zamieszczała je na 

stronie internetowej. 
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3.15. (skreślony),   

3.16. Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, 

zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na 

zadawane pytania. 

NIE Spółka nie stosuje zasady z powodów 
formalnych, w związku z koniecznością 
dodatkowego protokołowania pytań. Spółka 
rozważy publikację pytań 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)   
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3.23. Informacje na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać 

aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku 

pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany 

informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna 

zostać przeprowadzona niezwłocznie. 

TAK  

4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w 
języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być 
zamieszczane na stronie internetowej, co najmniej w tym samym języku, w 
którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta. 

TAK Emitent prowadzi stronę internetową w j. 
polskim 
 

5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza 
swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać 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 utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami 
Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonania 
swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć 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 zapewnić 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 wynagrodzeń 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 

NIE Kwestia wynagrodzenia Autoryzowanego 
Doradcy jest uregulowana w umowie 
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każdym zakresie. współpracy zawartej pomiędzy Emitentem, a 
Autoryzowanym Doradcą i jest sprawa poufną. 
Emitent nie może publikować takich danych bez 
zgody Autoryzowanego Doradcy. 

 

10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć 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 organizować dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i 
mediami. 

NIE Emitent publikuje obecnie wszelkie istotne 
informacje dla inwestorów za pośrednictwem 
giełdowych systemów informacyjnych oraz 
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 precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub 
zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia 
prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. 

 

TAK  

13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego 

odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia 

korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z 

tych zdarzeń 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 

TAK  
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zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 

Kodeksu spółek handlowych. 

14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być 
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 zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed 
dniem ustalenia prawa do dywidendy. 

TAK  

16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia 
miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać, co najmniej: 

• informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu 
rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć 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, 
choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, 

• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w 

nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu 

widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji 

raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia 

subskrypcji, spotkań 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. 
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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 

opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na 

rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 

TAK  
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