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1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku 
obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego 

 
1.1. Emitent w I kwartale 2019 w ramach Programu Skup Akcji nabył łącznie 500.000 akcji własnych od 4 
oferentów, w zamian za cenę w wysokości 70 gr za każdą poszczególną akcję, to jest w zamian za łączną 
cenę w wysokości 350.000 zł. Nabycie nastąpiło na podstawie umów cywilnoprawnych. 
 
1.2.  Emitent podjął pod koniec 2018 r.  rozmowy z udziałowcami Spółki kapitałowej działającej  w branży 
technologicznej w sprawie zakupu pakietu udziałów dający udział procentowy w kapitale zakładowym 
Spółki nie mniejszy niż 50% udziału ogółem. Spółka jest dystrybutorem inteligentnych robotów, które w 
pełni wspomagają automatyzacje procesów produkcyjnych, oferując kompletne i zintegrowane 
rozwiązania od jednego dostawcy. Występuje bardzo szerokie zastosowanie inteligentnych robotów 
między innymi do obsługi maszyn CNC, w załadunku i rozładunku, praca z maszynami do obróbki metalu, 
praca z wtryskarkami, pakowanie produktu itp.  Planowany koszt inwestycji szacowany był na około 
500.000 zł. Rozmowy w I kwartale 2019 r. zakończyły się brakiem porozumienia inwestycyjnego. W 
ocenie emitenta główną przyczyną zakończenia  niepowodzeniem rozmów było znalezienie przez 
wspólników alternatywnego źródła finansowania rozwoju Spółki. 
 
1.3. Spółka w całym 2019 r. kontynuowała wdrażanie automatyzacji oraz z digitalizowania niektórych 
procesów wewnątrz biura przy świadczeniu standardowych usług, co w naszej opinii docelowo pozwoli 
konkurować z lokalnymi biurami rachunkowymi cenowo oraz jakościowo. 
Zautomatyzowanie procesów pozwoli również wygenerować oraz zwiększyć marżę na działalności 
podstawowej, w segmencie gdzie do tej pory Spółka była nie obecna. Oceniamy jednak, że powyższy 
proces powinien zostać ukończony z końcem II kwartału 2020 r. 
Dodatkowo, Spółka po inwentaryzacji swoich wewnętrznych zasobów tj. dotychczasowych prac 
rozwojowych oraz wdrażanego nowego oprogramowania jak również posiadanego doświadczenia 
zdecydowała się na zbudowanie całkowicie nowego systemu pod tytułem roboczym „automatyczny 
księgowy”. Będzie on pozwalał na całkowite zautomatyzowanie procesu księgowego jak również 
kontaktu z klientem.  
Klient mający miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w różnych zakątkach kraju będzie mógł 
skorzystać przez Internet z automatycznego księgowego poprzez wysłanie zdjęcia/scanu faktury 
(smartphone, tablet, laptop lub komputer) do automatycznego księgowego a system pobierze taki plik z 
tzw. bramki ( widok dostępny do klienta ) i zaksięguje automatycznie do systemu księgowego. W razie 
wystąpienia błędów z odczytem, automatycznie wyśle informację do klienta, że ta konkretna faktura jest 
nieczytelna i poprosi o lepszej jakości zdjęcie lub scan.  
Klient będzie mógł wybrać oczywiście różne pakiety usług z asystą lub bez asysty księgowego. 
Zastosowanie tego systemu pozwoli nam wyjść z usługami księgowymi na cały kraj oraz bardzo znacząco 
obniżyć cenę jednostkowej usługi księgowej, innymi słowy podnieść atrakcyjność cenowa i 
konkurencyjność usług. Patrząc na zmieniającą się strukturę wiekową klientów na korzyść ludzi młodych i 
prawdopodobnego dotarcia do nowych kontrahentów należących do nowego pokolenia, pełna cyfryzacja 
usługi księgowej  pozwoli nam wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom  - maksymalnego ułatwienia kontaktu z 
księgową oraz rozliczeniem podatku.  
Równolegle Emitent prowadził spotkania z podmiotami zajmującymi się szeroko rozumianym  
marketingiem w intrenecie, w celu wybrania podmiotu lub podmiotów, które dostarczyłyby 
kompleksową usługę promocji.  
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Emitent zdecydował po wnikliwej analizie, że nowy produkt nie będzie promowany pod całkowicie nową 
marką (brandem). 
 
2. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających 

konsolidacji. 

 

2.1  Danks S.A posiada akcje polskiej spółki YT Tech S.A. z siedzibą w Warszawie, podmiot  jest 
wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  

 
Sławomir Żałobka – Prezes Zarządu  
 

Adres siedziby Zarządu Spółki: Warszawa 00-837, ul. Pańska 98/51   

www.yttech.pl 

NIP: 7010402287 

KRS nr 0000637375 

Adres biura: Warszawa 00-189, ul. Inflancka 11 lok 71   

 
 

2.2. Spółka zajmuje się między innymi doradztwem finansowym w szczególności  w zakresie gospodarczy 
oraz dodatkowo rozszerzony został przedmiot działalności poprzez rozpoczęcie działalności 
informatycznej w obszarze wdrażania i rozwoju rozwiązań informatycznych dla biznesu oraz sektora 
publicznego, a w szczególności działalności polegającej na świadczeniu usług informatycznych u klientów 
oraz tworzeniu własnego rozwiązania informatycznego przeznaczonego do komercjalizacji na rynku. 
Przedmiot działalności spółki nie jest w żaden sposób konkurencyjny wobec emitenta, działalność Spółki 
jest uzupełnieniem oferty dla klientów Danks ECDP S.A.  Spółka w której Danks ECDP S.A. posiada pakiet 
akcji  stanowiących 40 % (czterdzieści procent) kapitału akcyjnego spółki YT TECH S.A. Akcje w spółce YT 
Tech SA posiadają 2 osoby prawne. 

2.3. Spółka  YT Tech S.A. jest spółką stowarzyszoną wobec spółki Danks ECDP S.A., na którą emitent 
wywiera znaczący wpływ. Jednakże znaczący wpływ nie ma znamion kontroli lub współkontroli zdolności 
do wpływania na politykę finansową i operacyjną oraz  nie ma decydującego wpływu na podział zysku w 
YT Tech S.A. (art. 3 ust. 1 pkt 41 Ustawy o Rachunkowości). 

2.4. Posiadany pakiet akcji w jednostce YT Tech S.A. emitent konsoliduje w sprawozdaniu finansowym 
metodą praw własności zgodnie z art. 59 ust 3 oraz art. 63 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości. 

2.5. W wynikach za cały okres od 01.01 – 31.12.2019 r. spółka uzyskała stratę netto w kwocie  
151.874,20 zł. Kapitały własne spółki na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 5.642.100,87 zł środki pieniężne na 
rachunku bankowym spółki  160.627,34 zł., . 

 
3. Wskaźniki finansowe i niefinansowe istotne dla oceny sytuacji jednostki, wraz z ich oceną 
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Wskaźniki finansowe wskazują na dobrą sytuację finansową Spółki.  

         Rok ubiegły  Rok bieżący 

 

Wskaźnik rentowności netto wynosi      16,6%                15,3% 

Wskaźnik obrotu należności krótkoterminowych wynosi                 89,9 dni            98,5 dni 

Wskaźnik obrotu zobowiązań krótkoterminowych wynosi  46 dni             48,7dni 

 

Przychody w stosunku do roku 2018 spadły o 13,2% natomiast zysk netto spadł o 19,1%. Emitent 
zanotował zmniejszenie  przychodu i dochodu  w ocenie Zarządu to cały czas jest efekt niestety dużej 
konkurencji rynkowej w segmencie stricte usług księgowych. W przyjętej strategii rozwoju organicznego, 
zakłada ona w szczególności koncentrację na wysokomarżowych projektach w zakresie doradztwa 
finansowego, który pozwala w pełni wykorzystać posiadane know-how oraz kapitał ludzki będący w jej 
dyspozycji. Spółka w bieżącym okresie osiągnęła gorsze wyniki w tym segmencie od zakładanych ze 
względu na spadek popytu na ten rodzaj usług  w całym  roku 2019.  
Dodatnia płynność finansowa w Spółce wyraża pełną zdolność Spółki do regulowania zobowiązań. 
Zdolność ta opiera się za zasobach posiadanej przez jednostkę gotówki oraz pozostałych zasobach 
materialnych, które podmiot zamienia w określonym czasie na gotówkę ( cykl aktywów obrotowych).  
 
4. Przewidywany rozwój jednostki 

 
Plany rozwojowe Spółki zakładają rozszerzenie zakresu oferowanych usługi o usługi z zakresu: 
 
 rozwój automatycznego systemu informatycznego dla potrzeb prowadzenia  ksiąg podatkowych. 
 
Spółka planuje w III kwartale 2020 zakończenie wdrożenie sytemu komputerowego polegającego na z 
automatyzowaniu procesu księgowania, w celu wyeliminowania na większości etapu księgowania 
czynnika ludzkiego co powinno przełożyć się na spadek kosztów jednostkowych, dodatkowo zwiększy 
konkurencyjność cenową oraz jakościową na szeroko rozumianym rynku usług księgowych.  
Dodatkowo system z automatyzuje wymianę dokumentów klienta z biurem. 
Dodatkowo zakres oferowanych usług będzie skierowany na cały kraj. 
 
5. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwojowe  

 
5.1. Spółka w raportowanym okresie nie prowadziła dalszych  prace badawczo rozwojowe w celu 
rozwoju prototypu innowacyjnego informatycznego oprogramowania umożliwiającego prowadzenie 
samodzielnej w pełni zautomatyzowanej księgowości.  
 
6. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 

 
Spółka za rok 2019 osiągnęła przychody: 

- z tytułu sprzedaży usług -      3.064.865,98 

- przychody finansowe -         170.545,35 
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- pozostałe przychody operacyjne -               220,07 

 

oraz 

 

  poniosła koszty: 

- koszty działalności operacyjnej -    2.899.436,89 

- koszty finansowe -                  554,00 

- pozostałe koszty operacyjne       0,00 

udziały w stratach jednostek podporządkowanych -         60.867,38 

 

oraz 

 

Zysk brutto za 2019 r. wyniósł – 274.773,13 

Zysk netto za 2019 r. wyniósł   -  469.942,40 

 

Dodatnia rentowność jest rezultatem decyzji gospodarczych podejmowanych na bieżąco przez 
przedsiębiorstwo. Podstawowym zadaniem Spółki było określenie zdolności do generowania zysków i 
dodatnich przepływów pieniężnych. Bieżąca analiza rentowności wymaga potrzeby optymalizacji 
działalności przedsiębiorstwa i szukania najlepszych sposobów angażowania posiadanych przez nas 
środków.  
Spółka cały czas pracuje nad wdrożeniem pełnej automatyzacji procesów księgowych pomiędzy klientem 
a biurem. Wdrożenie systemu w roku 2020 pozwoli przejść na wyższy poziom jakości usług oraz na 
rozszerzenie świadczenia usług na cały kraj. 
W ocenie Emitenta po analizie jakości portfela zleceń samych usług księgowych, pozwala on w sposób 
umiarkowany przyjąć, że segment ten pozwoli na wygenerowanie w roku 2020 cały czas zysku na 
działalności operacyjnej oraz tym samym dodatnich przepływów finansowych w następnym roku. 
 
Za rok 2019 Zarząd będzie wnioskował do Rady Nadzorczej o wydanie pozytywnej rekomendacji o 
przeznaczeniu wypracowanego zysku na kapitał zapasowy. 
 
7. Akcje własne 

 
Na dzień 31.12.2019 Emitent  posiada 500.000 akcji własnych. 

 
8. Oddziały (zakłady) jednostki 

 
1. Oddział Spółki w Lublinie przy ul. Związkowej 26, lok. 3, 20-148 Lublin.  
 
9. Instrumenty finansowe 

 
Spółka nie stosowała w 2019 r. żadnych zabezpieczeń pozyskanych z  instrumentów finansowych. 
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10. Wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne 

 
Nie występuje. 

 
11. Zatrudnienie 

 
Aktualnie na dzień sporządzenia niniejszego Raportu Emitent zatrudnia 17 osób w przeliczeniu na pełne 
etaty. Na dzień 31.12.2019 r. Spółka zatrudniała 18 osób w przeliczeniu na pełne etaty. 
Po za tym Emitent i spółka stowarzyszona stale współpracują ze specjalistami z zakresu rachunkowości, 
prawa na podstawie umów cywilno prawnych. 
 
12. Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 31.12.2019 r. 

Lp. Imię i nazwisko 
akcjonariusza 

Seria akcji Liczba akcji 
(w szt.) 

Udział w kapitale 
zakładowym (w proc.) 
 

Udział w głosach (w 
proc.) 

1. Private Capital sp. z o.o.  4.170.479 26,72 26,72 

2. Akces sp. z o.o.  3.185.000 20,41 20,41 

3. Jacek Zając  1.892.311 12,13 12,13 

4. Northern Investments and 
Trust Polska sp. z o.o. 

 1.440.000 9,23 9,23 

5. Invest hit sp. z o.o.  995.522 6,38 6,38 

6. Pozostali A,B,C,D,E 3.923.401 25,13 25,13 

Razem 15.606.713 100 100 

 

13. Informacje o badaniu sprawozdania finansowego. 
 

W dniu 09 kwietnia 2019 roku Spółka zawarła umowę o badanie rocznego sprawozdania finansowego za 
rok 2019 z MS Rewident z siedzibą w Warszawie przy ul. Pirenejska 9/52, wpisaną na listę podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3181. Spółka wypłaci MS Rewident 
łącznie kwotę w wysokości 8.000,00 zł netto tytułem wynagrodzenia z tytułu badania sprawozdania 
finansowego za rok 2019. 

 

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowi wyodrębnioną część niniejszego sprawozdania 
z działalności.  
 
 
 
 
 
       ______________________________ 
        Prezes Zarządu 
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Warszawa, dnia 17.06.2020 r. 


