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1. List zarządu do akcjonariuszy. 
 

 

 

Szanowni Akcjonariusze, 

Przekazujemy Państwu raport roczny Ark Royal SA, prezentujący wyniki osiągnięte przez Spółkę 

oraz ważniejsze wydarzenia w 2019 roku. Był to rok, w którym nastąpiła zmiana głównego 

akcjonariusza, w wyniku czego Spółka rozpoczęła realizację wcześniej nakreślonych planów 

stworzenia podmiotu działającego w sektorze technologicznym. Naszym strategicznym celem jest 

dostarczanie innowacyjnych rozwiązań, opartych na sztucznej inteligencji, nowoczesnym sprzęcie i 

oprogramowaniu.  

Przychody Ark Royal SA w 2019 r. wyniosły 347.209,90 zł, zysk netto 160.173,12 zł. Wynik został 

osiągnięty przede wszystkim dzięki umowom z United Dots Ltd., dla której Spółka świadczyła 

usługi doradztwa technologicznego w czwartym kwartale. Usługi te są nadal realizowane – na 

pierwszy kwartał 2020 r. Spółka ma zakontraktowane 50.000 euro przychodów z tego tytułu. 

Prowadzimy negocjacje w sprawie przejęcia wybranego podmiotu, proces ten zbliża się już do 

końca. Początkowo liczyliśmy na sfinalizowanie go jeszcze w 2019 r., jednak uznaliśmy, że waga tej 

sprawy wymaga dłuższego przygotowania i uzyskania możliwie wysokiej pewności, że przejęcie to 

będzie korzystne dla Akcjonariuszy. Obecnie oczekujemy na sprawozdanie finansowe i raport 

audytora, wstępnie szacujemy zakończenie rozmów na koniec kwietnia 2020 r. Przedstawimy 

następnie wynik negocjacji oraz wycenę przejmowanego podmiotu, a także zaproponujemy 

Walnemu Zgromadzeniu przeprowadzenie przygotowanej transakcji. 

Walne Zgromadzenie z 30 grudnia 2019 r. podjęło decyzje przygotowujące Ark Royal SA do 

planowanej transakcji. Oczekujemy obecnie na rejestrację zmian w statucie, w tym zmianę nazwy 

na Polaris IT Group SA. Po rejestracji zostanie przeprowadzona procedura scalania akcji w 

stosunku 5:1. 

W celu realizacji naszego strategicznego celu, oprócz sfinalizowania przejęcia, planujemy w 

bieżącym roku  wzmocnić naszą działalność w Polsce, przy udziale specjalistów IT. 

Zapraszam Państwa do lektury raportu, 

 

Lóránt Tókos 

Prezes Zarządu Ark Royal SA 
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2. Wybrane dane finansowe 
 

 

Pozycje 2019 w PLN 2018 w PLN 2019 w EUR 2018 w EUR 

Przychody netto ze sprzedaży 347 209,90 100 000,00 80 769,03 23 464,81 

Koszty działalności operacyjnej 173 877,35 88 086,30 40 447,88 20 669,29 

Amortyzacja 374,54 427,32 87,13 100,27 

Zysk/strata ze sprzedaży 173 332,55 11 913,70 40 321,15 2 795,53 

Pozostałe przychody operacyjne 0,96 9 262,19 0,22 2 173,36 

Pozostałe koszty operacyjne 11 332,35 42 235,13 2 636,17 9 910,39 
Zysk/strata na działalności operacyjnej 
(EBIT) 162 001,16 -21 059,24 37 685,21 -4 941,51 
EBITDA (wynik operacyjny + 
amortyzacja) 162 375,70 -20 631,92 37 772,33 -4 841,24 

Przychody finansowe 4 112,73 11,53 956,72 2,71 

Koszty finansowe 5 940,77 15 068,78 1 381,96 3 535,86 

Zysk/strata brutto 160 173,12 -36 116,49 37 259,96 -8 474,67 

Zysk/strata netto 160 173,12 -36 116,49 37 259,96 -8 474,67 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 93 718,93 -160 342,87 21 801,18 -37 624,16 
Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej 18 207,08 150 000,00 4 235,39 35 197,22 
Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej 0,00 0,00 0,00 0,00 

Przepływy pieniężne netto razem 111 926,01 -10 342,87 26 036,57 -2 426,94 

Aktywa razem 231 615,59 102 815,34 54 389,01 23 910,54 

Aktywa trwałe 345,86 720,40 81,22 167,53 

Aktywa obrotowe 231 269,73 102 094,94 54 307,79 23 743,01 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 119 125,48 83 660,62 27 973,58 19 455,96 
Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 112 024,25 98,24 26 306,03 22,85 

Kapitał własny 180 273,29 20 100,17 42 332,58 4 674,46 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 29 772,87 0,00 6 923,92 

     Zastosowane kursy EURO i liczba akcji do przeliczenia danych 
finansowych: 

      
   Rachunek zysków i strat za 2019 r. 4,2988 
   Bilans na 31.12.2019 4,2585 
   Rachunek zysków i strat za 2018 r. 4,2617 
   Bilans na 31.12.2018 4,3000 
    

  



Raport roczny za 2019 r.  

 

 
4 

 

3. Roczne sprawozdanie finansowe 
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4. Sprawozdanie z działalności 
 

Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy 2019 Ark Royal SA  sporządzone 27 lutego 2020 r..  

 

a. Dane Spółki. 

 

Firma:   Ark Royal Spółka Akcyjna 

Siedziba:  Warszawa 

Adres siedziby: ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa 

NIP:   1132197112 

REGON:  016238500 

KRS:   0000113924 

Prezes Zarządu: Lóránt Tókos 

Adres e-mail:  hello@arkroyal.eu 

Strona www:  www.arkroyal.eu 

 

b. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność, jakie nastąpiły w roku obrotowym, 

a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. 

 

W pierwszej połowie roku Spółka świadczyła usługi doradcze dla podmiotu powiązanego, 

rozpoczęte w grudniu 2017 r. Uzyskane przychody w wysokości 64.500,00 zł pozwoliły na 

pokrycie kosztów i zakończenie pierwszego półrocza zyskiem netto 13.034,99 zł. Spółka 

przestała świadczyć usługi doradcze dla podmiotu powiązanego z końcem pierwszego półrocza, 

a powiązanie ustało miesiąc później, w związku ze zmianą głównego akcjonariusza. 

31 lipca 2019 r. pan Bilal Noor, główny akcjonariusz i Prezes Zarządu Ark Royal SA, 

poinformował o zamiarze sprzedaży posiadanych akcji i rezygnacji z Zarządu. Do transakcji 

doszło 1 sierpnia 2019 r., głównym akcjonariuszem został dr Gergely Bárdos, który został także 

powołany do Rady Nadzorczej Spółki. Stanowisko Prezesa Zarządu objął pan Lóránt Tókos.  

1 października 2019 r. Spółka zapowiedziała rozpoczęcie działalności w sektorze IT, na 

pierwszym etapie w formie działalności doradczej w zakresie technologii. Ogłoszono także 

zamiar przejęcia wybranego podmiotu z branży, w zamian za nową emisję akcji. Dr Gergely 

Bárdos zobowiązał się także do odsprzedania większości posiadanych akcji innym osobom, 

które będą mogły wesprzeć rozwój Spółki.  

24 października 2019 r. Spółka zawarła umowę z brytyjską spółką United Dots Ltd. na usługi w 

zakresie doradztwa technologicznego. Umowa została zrealizowana w całości w 2019 r. i 

przyniosła przychody w wysokości 46.000 euro. 

mailto:hello@arkroyal.eu
http://www.arkroyal.eu/
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4 listopada 2019 r. dr Gergely Bárdos sprzedał większość posiadanych akcji trzem nowym 

akcjonariuszom. 

3 grudnia 2019 r. Spółka poinformowała, że pracuje nad przejęciem wybranego podmiotu, 

jednakże nie zostanie ono zrealizowane w 2019 r., ponieważ Zarząd chce wynegocjować 

warunki przejęcia korzystne dla akcjonariuszy Ark Royal SA. Podała także informację o zamiarze 

prowadzenia działalności w Polsce.  

16 grudnia 2019 r. Spółka zawarła drugą umowę z brytyjską spółką United Dots Ltd. na usługi w 

zakresie doradztwa technologicznego. Kontrakt opiewa na 70.000 euro, z czego 20.000 euro 

zostało zafakturowane w 2019 r., a Spółka otrzymała zapłatę w styczniu 2020 r. Umowa 

zostanie zrealizowana w całości do końca pierwszego kwartału 2020 r. Ark Royal zamierza 

kontynuować pracę dla United Dots Ltd. 

30 grudnia 2019 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które podjęło decyzje 

związane z zatwierdzeniem sprawozdania za 2018 r., dokonało wyboru nowych członków Rady 

Nadzorczej oraz podjęło decyzję o obniżeniu kapitału zakładowego w celu pokrycia strat z lat 

ubiegłych. WZA zdecydowało też o zmianach w statucie, w tym nowej wysokości kapitału 

docelowego oraz o zmianie nazwy (firmy) Spółki na Polaris IT Group SA. Do dnia sporządzenia 

niniejszego sprawozdania zmiany nie zostały zarejestrowane. Według informacji uzyskanej 

telefonicznie w sądzie, wniosek spółki oczekuje na rozpatrzenie. 

 

c. Przewidywany rozwój. 

 

W 2020 r. Spółka zamierza nadal świadczyć usługi doradcze w zakresie technologii, zrealizować 

przejęcie wybranego podmiotu z branży oraz przygotować i rozpocząć działalność w Polsce.  

 

d. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. 

 

Spółka nie była w 2019 r. aktywna w dziedzinie badań i rozwoju. Wraz z rozwojem działalności, 

Spółka podejmie inicjatywy w tym zakresie. 

 

e. Sytuacja finansowa Spółki. 

 

Przychody ze sprzedaży za 2019 r. wyniosły 347.209,90 zł, w tym 64.500,00 zł od podmiotu 
powiązanego, a 282.709,90 zł z usług doradczych w zakresie technologii dla United Dots Ltd. 

Zysk netto w 2019 r. wyniósł 160.173,12 zł. Na koniec roku Spółka nie miała żadnych 
zobowiązań, poza rezerwą 51.342,30 zł, utworzoną w 2018 r. Na rachunku bankowym Spółki 
znajdowało się 112.024,25 zł, a należności handlowe w wysokości 20.000 euro (wykazane w 
bilansie kwotą 85.170,00 zł) zostały w całości zapłacone w styczniu 2020 r. Spółka wystąpiła 
także o zwrot nadpłaconego podatku VAT w grudniu 2019 r. (należności z tego tytułu wynosiły 
na koniec 2019 r. 33.955,48 zł). 

Koszty działalności operacyjnej wyraźnie wzrosły w drugim półroczu (142.048,50 zł wobec 

31.828,85 zł), ale były z powodzeniem pokryte bieżącymi przychodami. Przychody w pierwszym 
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kwartale 2020 r. powinny osiągnąć co najmniej 50.000 euro. Spółka posiada wystarczające 

środki na prowadzenie działalności i realizację planów rozwoju.  

 

f. Akcje własne. 
 

Spółka w roku obrotowym 2019 zbyła 147.511 akcji własnych, które stanowiły 0,95% udziału w 

kapitale zakładowym. Spółka nie posiada akcji własnych. 

 

g. Posiadane oddziały i zakłady. 
 

Spółka nie posiada oddziałów i zakładów. 

 

h. Instrumenty finansowe. 
 

Spółka nie posiada instrumentów finansowych. 

 

i. Podstawowe ryzyka i zagrożenia. 
 

Działalność Spółki opiera się na usługach świadczonych dla jednego podmiotu - United Dots Ltd. 

Współpraca układa się dobrze i kontrahent terminowo reguluje zobowiązania, ale istnieje 

ryzyko, że zrezygnuje z usług Spółki, lub jego sytuacja finansowa pogorszy się. Spółka zamierza 

zaoferować usługi innym podmiotom, jednakże nie można wykluczyć, że pozyskanie nowych 

klientów przeciągnie się w czasie, będzie wiązało się z koniecznością poniesienia kosztów, a 

także, że rentowność pozyskanych kontraktów będzie znacznie niższa. 

Planowana akwizycja jest również narażona na ryzyko niepowodzenia. Trwające negocjacje nie 

dają co prawda powodów do niepokoju, jednakże do momentu wniesienia aportu istnieje 

ryzyko, że ostateczne warunki przejęcia nie zostaną zaakceptowane i negocjacje zostaną 

zerwane. 

 

j. Opis zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego 
 

Opis zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego znajduje się w sprawozdaniu 

finansowym. 

 

k. Poziom kapitału własnego Spółki. 
 

Kapitał zakładowy Ark Royal SA wynosi 1.560.000,00 zł i powstał w wyniku wielu emisji akcji w 

ciągu wieloletniej działalności. Jednocześnie Spółka ponosiła straty, co ostatecznie doprowadziło 
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do obniżenia kapitału własnego do wartości ujemnych, ostatnio w 2017 r. Emisja akcji serii M, 

przeprowadzona na początku 2018 r. pozwoliła przywrócić wartość kapitału własnego powyżej 

zera. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ark Royal SA podjęło w 2018 r. uchwałę w sprawie 

dalszego istnienia Spółki. 

Kapitał własny na koniec 2018 r. wynosił 20.100,17 zł, w związku z czym Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Ark Royal SA podjęło w 2019 r. uchwałę w sprawie dalszego istnienia Spółki. 

WZA zdecydowało także o obniżeniu kapitału zakładowego z kwoty 1.560.000,00 zł do 

312.000,00 zł na drodze połączenia (scalenia) akcji Spółki w stosunku 5:1. Nowa wysokość 

kapitału zakładowego nie została jeszcze zarejestrowana przez sąd, według informacji 

uzyskanej telefonicznie w sądzie, wniosek spółki oczekuje na rozpatrzenie. 

Kapitał własny na koniec 2019 r. wzrósł do 180.273,29 zł. Oznacza to, że Walne Zgromadzenie 

będzie musiało podjąć uchwałę w sprawie dalszego istnienia Spółki, gdyż pomimo wzrostu, jest 

on zbyt niski, zarówno wobec wartości kapitału zakładowego przed (1.560.000 zł) jak i po 

obniżeniu (312.000 zł). 

Spółka zamierza podnieść kapitał zakładowy w zamian za wniesione aportem udziały 

przejmowanego podmiotu. Po przeprowadzeniu tej operacji, kapitał własny będzie przekraczał 

wysokość kapitału zakładowego, gdyż akcje zostaną wydane w cenie przekraczającej ich wartość 

nominalną.  

Ponadto Zarząd jest upoważniony do podniesienia kapitału zakładowego w ramach kapitału 

docelowego, przy czym cena emisyjna jednej nowej akcji nie może być niższa od 1 zł (po 

scaleniu), co oznacza, że będzie w takim wypadku wyższa co najmniej dziesięciokrotnie od 

wartości nominalnej jednej akcji. Przeprowadzenie ewentualnej nowej emisji akcji także 

spowoduje, że kapitał własny osiągnie właściwy poziom w stosunku do kapitału zakładowego. 

Niezależnie od powyższych możliwości, kapitał własny Spółki wzrośnie w wypadku 

wypracowania zysku netto. 

 

l. Zysk za rok 2019. 
 

Zarząd proponuje przeznaczenie zysku netto za 2019 r. na pokrycie strat z lat ubiegłych.  

 

 

Lóránt Tókos 

Prezes Zarządu Ark Royal SA  
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5. Oświadczenia 
 

 

 

OŚWIADCZENIE OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU ARK ROYAL SA 

W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

Zarząd Ark Royal SA oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i 

dane porównywalne spółki sporządzone zostały zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi 

Emitenta oraz obowiązującymi zasadami rachunkowości. 

Prezentowane dane odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i 

finansową Ark Royal SA oraz jej wynik finansowy. Ponadto Zarząd Ark Royal SA oświadcza, że 

sprawozdanie Zarządu z działalności w 2019 roku zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta i 

jego osiągnięć, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

Lóránt Tókos, Prezes Zarządu Ark Royal SA 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU ARK ROYAL SA 

W SPRAWIE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA 

ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

Zarząd Ark Royal SA oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych 

dokonujący badania sprawozdania finansowego za rok 2019, został wybrany zgodnie z przepisami 

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

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

przepisami prawa polskiego. 

 

Lóránt Tókos, Prezes Zarządu Ark Royal SA 
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6. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 
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7. Pozostałe informacje 
 

a. Informacja o stosowaniu dobrych praktyk 
 

Spółka stosowała w roku obrotowym zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w 

dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect”, za wyjątkiem następujących 

zasad: 

Zasada nr 1 – w części dotyczącej transmisji obrad walnego zgromadzenia przez Internet, 

rejestracji przebiegu obrad oraz upublicznienia przebiegu obrad. Organizując walne 

zgromadzenia, Ark Royal SA nie umożliwiła akcjonariuszom korzystanie z tego prawa. Spółka 

rozważy transmitowanie i rejestrowania obrad WZA, jeżeli akcjonariusze będą zainteresowani 

tą formą uczestnictwa w WZA. 

Zasada nr 5 – w części dotyczącej z korzystania z sekcji „relacji inwestorskich” na 

www.gpwinfostrefa.pl (obecnie www.infostrefa.com). Spółka nie korzystała z tego serwisu. 

Wszelkie informacje przekazywane są za pomocą raportów bieżących i okresowych w 

systemach EBI i ESPI. Treść raportów jest automatycznie publikowana w serwisie 

infostrefa.com. 

Zasada nr 11 – w 2019 r. nie zorganizowano żadnego publicznie dostępnego spotkania Zarządu 

Ark Royal SA z udziałem Autoryzowanego Doradcy. Odstąpienie od przestrzegania tej zasady 

miało charakter incydentalny i było związane z nikłym zainteresowaniem inwestorów tego typu 

spotkaniem. Spółka zamierza organizować spotkania w miarę wzrostu zainteresowania. 

Zasada nr 16 – Spółka nie publikuje raportów miesięcznych, ze względu na to, że cała istotna 

aktywność była komunikowana za pomocą raportów bieżących i okresowych. Wraz ze wzrostem 

aktywności, Spółka rozważy przywrócenie publikacji raportów miesięcznych. 

 

 

b. Informacja o wynagrodzeniach 
 

W 2019 r. członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzeń. 

Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy Spółki, Invest Concept Sp. z o. o., wyniosło 42.500 zł. 

 

 

 

  



Raport roczny za 2019 r.  

 

 
42 

 

 

8. Dane teleadresowe 
 

Ark Royal SA 

ul. Świeradowska 47 

02-662 Warszawa 

e-mail: hello@arkroyal.eu 

www.arkroyal.eu  

tel. +48 223001770 

NIP 1132197112 

KRS 0000113924 

mailto:hello@arkroyal.eu
http://www.arkroyal.eu/

