
ARTP CAPITAL Spółka Akcyjna

Sprawozdanie finansowe za okres

od 01.01.2019 do 31.12.2019



1. Dane jednostki

Nazwa: ARTP CAPITAL Spółka Akcyjna

Siedziba: Opole, gmina Opole, województwo Opolskie

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Podstawowy przedmiot działalności jednostki dominującej

63.12.Z Działaność portali internetowych

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 7543028319

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS: 0000400030

2. Wykaz jednostek, których dane objęte są skonsolidowanym 

sprawozdaniem finansowym

Nazwa i siedziba jednostki objętej konsolidacją:  ARFIXER sp. zo.o.

Przedmiot działalności: 62.01.Z Działaność związana z oprogramowaniem

Udział w kapitale podstawowym: 60%

Udział w liczbie głosów: 60%

Wzajemne powiązanie kapitałowe: Nie wystepuja.

3. Kryteria objęcia sprawozdaniem skonsolidowanym jednostek 

zależnych

Obowiazek ustawowy

Nie dotyczy.

4. Wykaz jednostek innych niż jednostki podporządkowane

Nie dotyczy.

5. Wykaz jednostek nieobjętych sprawozdaniem skonsolidowanym

Nie dotyczy.

6. Wykaz czasu trwania jednostek powiązanych, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy.

7. Wykaz jednostek o innym okresie objętym sprawozdaniem

8. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.

9. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.
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10. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

11. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, obowiązujących przy 

sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w zakresie w jakim 

ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostka sporządza zgodnie z ustawą o 

rachunkowości. Nie wystąpiły elementy rachunku zysków i strat, aktywów i pasywów 

stosownie do wyceny lub prezentacji których jednostka przyjęła by fakultatywne 

rozwiązania (np. co do wartości i amortyzowania wartości firm podporządkowanych). 

Wobec ujemnych kapitałów jednostki podporządkowanej, całość kapitałów własnych i 

wyniki finansowe przyporządkowane zostały do jednostki dominującej, a jako kapitał 

mniejszości wydzielono jedynie kapitał zakładowy jednostki podporządkowanej według 

wartości nominalnej przypadający na wspólników mniejszościowych (2000 złotych).

Zasady grupowania operacji gospodarczych:

Według treści ekonomicznej

Metody wyceny aktywów i pasywów:

Zgodne z jednoznacznymi uregulowaniami ustawy o rachunkowości.. 

Jednostka nie stosowała fakultatywnych rozwiązań w zakresie wyceny i prezentacji pozycji 

sprawozdawczych.

Jednostka w sprawozdaniu finansowym nie stosowała szacunków.

Metody dokonywania amortyzacji:

Liniowa, okresy dostosowane do ekonomicznej użyteczności środków trwałych i praw. W 

badanym okresie nie naliczno amortyzacji (wszystkie środki trwałe umorzone).

Sposób ustalenia wyniku finansowego:

Metodą porównawczą

Zasady sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych:

W jednostce dominującej - tak jak dla jednostek duzych podlegających badaniu przez 

biegłych rewidentów.

W jednostce podporządkowaneje: takie jak jednostki dominującej. Jak dla jednostek 

dużych, jednak bez rachunku przepływów pieniądza i bez zestawienia zmian w kapitale 

własnym. Rachunek zysków i strat sporządzony metodą porównawczą.

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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12. Dokonane ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego zmiany 

zasad (polityki) rachunkowości

Nie dotyczy.

13. Przedstawienie stosowanych kryteriów wyłączeń jednostek 

podporządkowanych ze skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego

Nie dotyczy.

14. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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Aktywa Dane w PLN Kwota na dzień 

kończący bieżący rok 

obrotowy

Kwota na dzień 

kończący poprzedni 

rok obrotowy

BILANS

A. AKTYWA TRWAŁE 2 691 500,00 2 770 475,00

I. Wartości niematerialne i prawne 43 000,00

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

2. Wartość firmy

3. Inne wartości niematerialne i prawne 43 000,00

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych

1. Wartość firmy - jednostki zależne

2. Wartość firmy - jednostki współzależne

III. Rzeczowe aktywa trwałe

1. Środki trwałe

a) grunty (w tym prawo użytkowania 
wieczystego gruntu)

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej

c) urządzenia techniczne i maszyny

d) środki transportu

e) inne środki trwałe

2. Środki trwałe w budowie

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

IV. Należności długoterminowe

1. Od jednostek powiązanych

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale

3. Od pozostałych jednostek

V. Inwestycje długoterminowe 2 691 500,00 2 727 475,00

1. Nieruchomości

2. Wartości niematerialne i prawne

3. Długoterminowe aktywa finansowe 2 691 500,00 2 727 475,00

a. w jednostkach zależnych, współzależnych 
niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub 
metodą proporcjonalną

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

b. w jednostkach zależnych, współzależnych i 
stowarzyszonych wycenianych metodą praw 
własności

- udziały lub akcje
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- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

c. w pozostałych jednostkach, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

2 691 500,00 2 727 475,00

- udziały lub akcje 2 691 500,00 2 727 475,00

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

d. w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

4. Inne inwestycje długoterminowe

VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

B. AKTYWA OBROTOWE 529 719,04 832 103,74

I. Zapasy

1. Materiały

2. Półprodukty i produkty w toku

3. Produkty gotowe

4. Towary

5. Zaliczki na dostawy i usługi

II. Należności krótkoterminowe 386 985,30 714 954,38

1. Należności od jednostek powiązanych

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

2. Należności od pozostałych jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

3. Należności od pozostałych jednostek 386 985,30 714 954,38

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 285 063,30 286 256,40

- do 12 miesięcy 285 063,30 286 256,40

- powyżej 12 miesięcy

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 
publicznoprawnych

22 282,00 18 897,98

c) inne 79 640,00 409 800,00
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d) dochodzone na drodze sądowej

III. Inwestycje krótkoterminowe 142 733,74 117 149,36

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 142 733,74 117 149,36

a) w jednostkach zależnych i współzależnych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b) w jednostkach stowarzyszonych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c) w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 142 733,74 117 149,36

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 142 733,74 117 149,36

- inne środki pieniężne

- inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) 
PODSTAWOWY

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE

AKTYWA RAZEM 3 221 219,04 3 602 578,74

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień 

kończący bieżący rok 

obrotowy

Kwota na dzień 

kończący poprzedni 

rok obrotowy

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 2 465 671,44 2 820 336,74

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3 635 666,60 3 635 666,60

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3 176 895,89 3 176 895,89

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

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w 
tym:

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w 
tym:

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

V. Różnice kursowe z przeliczenia

VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3 992 225,75 -2 635 940,73

VII. Zysk (strata) netto -354 665,30 -1 356 285,02

VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna)

B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI 2 000,00 2 000,00

C. UJEMNA WARTOŚĆ JEDNOSTEK 
PODPORZĄDKOWANYCH

124 655,78 124 655,78

I. Ujemna wartość - jednostki zależne 124 655,78 124 655,78

II. Ujemna wartość - jednostki współzależne

D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIA

628 891,82 655 586,22

I. Rezerwy na zobowiązania

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

- długoterminowa

- krótkoterminowa

3. Pozostałe rezerwy

- długoterminowe

- krótkoterminowe

II. Zobowiązania długoterminowe 43 000,00

1. Wobec jednostek powiązanych 43 000,00

2. Wobec pozostałych jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

3. Wobec pozostałych jednostek
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a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) zobowiązania wekslowe

e) inne

III. Zobowiązania krótkoterminowe 628 891,82 612 586,22

1.Wobec jednostek powiązanych

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

2. Wobec pozostałych jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

3. Wobec pozostałych jednostek 628 891,82 612 586,22

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności:

108 842,65 101 445,21

- do 12 miesięcy 108 842,65 101 445,21

- powyżej 12 miesięcy

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

f) zobowiązania wekslowe

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 
publicznoprawnych

22 195,32 20 359,16

h) z tytułu wynagrodzeń 47,00

i) inne 497 806,85 490 781,85

4. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia międzyokresowe

1. Ujemna wartość firmy

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

- długoterminowe

- krótkoterminowe

PASYWA RAZEM 3 221 219,04 3 602 578,74

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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Kwota za bieżący rok 

obrotowy

Kwota za poprzedni 

rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, 
w tym:

440 562,76 244 448,20

- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą 
konsolidacji pełnej

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 440 562,76 244 448,20

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 484 760,23 646 231,53

I. Amortyzacja

II. Zużycie materiałów i energii 2 445,29 10 777,30

III. Usługi obce 418 388,78 501 844,53

IV. Podatki i opłaty, w tym: 6 580,00 6 407,00

- podatek akcyzowy

V. Wynagrodzenia 44 722,01 102 823,64

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w 
tym:

9 159,09 20 890,68

- emerytalne 4 175,17

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3 465,06 3 488,38

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -44 197,47 -401 783,33

D. Pozostałe przychody operacyjne 5,16 2 319 280,54

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 
trwałych

II. Dotacje 2 314 219,21

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

IV. Inne przychody operacyjne 5,16 5 061,33

E. Pozostałe koszty operacyjne 372 700,68 2 433 255,69

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 
trwałych

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III. Inne koszty operacyjne 372 700,68 2 433 255,69

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -416 892,99 -515 758,48

G. Przychody finansowe 64 365,00 651,45

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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a) od jednostek powiązanych, w tym:

- w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale

b) od jednostek pozostałych, w tym:

- w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale

II. Odsetki, w tym: 651,45

- od jednostek powiązanych

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w 
tym:

64 365,00

- w jednostkach powiązanych

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

V. Inne

H. Koszty finansowe 2 137,31 841 177,99

I. Odsetki, w tym: 2 137,31 1 177,99

- dla jednostek powiązanych

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w 
tym:

- w jednostkach powiązanych

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 840 000,00

IV. Inne

I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części 
udziałów jednostek podporządkowanych

J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–
H+/-I)

-354 665,30 -1 356 285,02

K. Odpis wartości firmy

I. Odpis wartości firmy – jednostki zależne

II. Odpis wartości firmy – jednostki współzależne

L. Odpis ujemnej wartości firmy

I. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne

II. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki 
współzależne

M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach 
podporządkowanych wycenianych metodą praw 
własności

N. Zysk (strata) brutto (J–K+L+/-M) -354 665,30 -1 356 285,02

O. Podatek dochodowy

P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty)

R. Zyski (straty) mniejszości

S. Zysk (strata) netto (N–O–P+/-R) -354 665,30 -1 356 285,02

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN Kwota na dzień 

kończący bieżący 

rok obrotowy

Kwota na dzień 

kończący poprzedni 

rok obrotowy

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu 
(BO)

2 820 336,74 4 176 621,76

- korekty błędów

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu 
(BO), po korektach

2 820 336,74 4 176 621,76

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek 
okresu

3 635 666,60 3 635 666,60

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

a) zwiększenie (z tytułu)

- wydania udziałów (emisji akcji)

b) zmniejszenie (z tytułu)

- umorzenia udziałów (akcji)

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec 
okresu

3 635 666,60 3 635 666,60

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3 176 895,89 3 176 895,89

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

a) zwiększenie (z tytułu)

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej

- podziału zysku (ustawowo)

- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 
minimalną wartość)

b) zmniejszenie (z tytułu)

- pokrycia straty

4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu 3 176 895,89 3 176 895,89

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na 
początek okresu - zmiany przyjętych zasad 
(polityki) rachunkowości

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

a) zwiększenie (z tytułu)

b) zmniejszenie (z tytułu)

- zbycia środków trwałych

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na 
koniec okresu

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na 
początek okresu

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) 
rezerwowych

a) zwiększenie (z tytułu)

b) zmniejszenie (z tytułu)

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na 
koniec okresu

7. Różnice kursowe z przeliczenia

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -3 992 225,75 -2 635 940,73

8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

- korekty błędów

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po 
korektach

a) Zwiększenie (z tytułu)

- podziału zysku z lat ubiegłych

b) Zmniejszenie (z tytułu)

8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 3 992 225,75 2 635 940,73

- korekty błędów

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

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

3 992 225,75 2 635 940,73

a) Zwiększenie straty (z tytułu)

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

b) Zmniejszenie straty (z tytułu)

8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 3 992 225,75 2 635 940,73

8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3 992 225,75 -2 635 940,73

9. Wynik netto -354 665,30 -1 356 285,02

a) zysk netto

b) strata netto 354 665,30 1 356 285,02

c) odpisy z zysku

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2 465 671,44 2 820 336,74

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

2 465 671,44 2 820 336,74

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN Kwota za bieżący rok 

obrotowy

Kwota za poprzedni 

rok obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej

I. Zysk (strata) netto -354 665,30 -1 356 285,02

II. Korekty razem 282 046,99 409 604,92

1. Zyski (straty) mniejszości

2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach 
wycenianych metodą praw własności

3. Amortyzacja

4. Odpisy wartości firmy

5. Odpisy ujemnej wartości firmy -124 655,78

6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 137,31 520,54

8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -64 365,00

9. Zmiana stanu rezerw 840 000,00

10. Zmiana stanu zapasów

11. Zmiana stanu należności 327 969,08 331 918,73

12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, 
z wyjątkiem pożyczek i kredytów

16 305,60 -762 834,35

13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 124 655,78

14. Inne korekty

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej (I±II)

-72 618,31 -946 680,10

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej

I. Wpływy 100 340,00 651,45

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne

3. Z aktywów finansowych, w tym: 100 340,00 651,45

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach 100 340,00 651,45

- zbycie aktywów finansowych 100 340,00

- dywidendy i udziały w zyskach

- spłata udzielonych pożyczek 
długoterminowych

- odsetki 651,45

- inne wpływy z aktywów finansowych

4. Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki 35 975,00

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 

14

ARTP CAPITAL Spółka Akcyjna

Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości



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: 35 975,00

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach 35 975,00

- nabycie aktywów finansowych 35 975,00

- udzielone pożyczki długoterminowe

4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone 
udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym

5. Inne wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (I–II)

100 340,00 -35 323,55

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej

I. Wpływy

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

2. Kredyty i pożyczki

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

4. Inne wpływy finansowe

II. Wydatki 2 137,31 1 177,99

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

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

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego

8. Odsetki 2 137,31 1 177,99

9. Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej (I–II)

-2 137,31 -1 177,99

D. Przepływy pieniężne netto, razem 25 584,38 -983 181,64

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, 
w tym:

25 584,38 -983 175,64

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu 117 149,36 1 100 325,00

G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 142 733,74 117 143,36

- o ograniczonej możliwości dysponowania

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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Dane w PLN

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa

InformacjadodatkowaSkonsolidowaneARTP_2019.pdf

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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Jednostki podporządkowane: 

Nazwa Skrócona nazwa 

Procent 

posiadanych 

udziałów 

Kwota kapitału 

własnego, mln zł 

Wynik finansowy 

netto za ostatni 

rok obrotowy, mln zł 

ARFIXER Arfixer 60 % -0,13  +0,04 

 

1. 

1) dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, 
z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne 
jednostki powiązane, oraz o liczbie i wartości nominalnej udziałów (akcji), w tym 
uprzywilejowanych; 

Spółka notowana na Newconnect. Skład akcjonariatu: 

 Liczba akcji Udział w kapitale 

WOLPI Sp. zo.o. (wraz z Wolpi Fund 

Management sp. zo.o.) 12 506 611,00 34,40% 

Techniki Okienne Spółka z o.o. RENT Sp.k. 4 980 310,00 13,70% 

Pozostali akcjonariusze 18 869 745,00 51,90% 

Razem 36 356 666,00 100,00% 

Wartość nominalna 1 akcji, zł 0,10  
Kapitał zakładowy 3 635 666,60  

 

 

 

Własnych akcji jednostka dominująca nie posiada. 

2) kwotę wartości firmy lub ujemnej wartości firmy dla każdej jednostki objętej 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym osobno, ze wskazaniem sposobu ich 
ustalenia, wyjaśnienie okresu ich odpisywania oraz wysokości dotychczas 
dokonanych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, odpisów z tytułu 
trwałej utraty wartości oraz korekt z tytułu sprzedaży części udziałów, do których 
była ona przypisana; 

Na swoim bilansie skonsolidowanym jednostka dominująca nie posiada wartości firm 
podporządkowanych.  
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3) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność 
danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok 
obrotowy; informacje te pomija się, jeżeli jednostka dominująca sporządza 
skorygowany bilans porównawczy oraz skorygowany porównawczy rachunek 
zysków i strat; 

Nie wystąpiły zmiany polityki rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i inne 
zdarzenia po dniu bilansowym, które by nakazywały pokazanie danych 
porównawczych (przekształconych). 

4) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a nie są uwzględnione w tym 
sprawozdaniu oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik 
finansowy; 

Takie zdarzenia nie wystąpiły. Wpływ pandemii koronawirusa nie jest na tyle istotny 
by zobowiązywał do tworzenia rezerw. 

5) informacje o istotnych zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych 
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym albo informacje o znaczących 
błędach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku 
obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty; informacje 
o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych 
odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot 
i rodzaju; 

Nie wystąpiły 

6) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, 
wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, 
zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i 
zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia 
wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne 
przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub 
umorzenia; 
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Środki trwałe           

  Brutto     Brutto Umorzenia       Umorzenia Wartość netto 

Grupy B0  Zw Zmn BZ  BO Zw Zmn A BZ  

rodzajowe                    

Razem gr.0 0,00     0,00 0,00       0,00  

Razem gr.1 0,00     0,00 0,00       0,00  

Razem gr.2 0,00     0,00 0,00       0,00  

Razem gr.3 0,00     0,00 0,00       0,00  

Razem gr.4 40 191,06     40 191,06 40 191,06       40 191,06 0,00 

Razem gr.5 0,00     0,00 0,00       0,00  

Razem gr.6 0,00     0,00 0,00       0,00  

Razem gr.7 0,00     0,00 0,00       0,00  

Razem gr.8 1 000,00     1 000,00 1 000,00       1 000,00  

Łącznie 41 191,06 0,00 0,00 41 191,06 41 191,06 0,00 0,00 0,00 41 191,06 0,00 

Wartości niematerialne i prawne         Wartość netto 

  2 094 853,00 0,00 0,00 2 094 853,00 2 051 853,00 43 000,00 0,00 0,00 2 094 853,00 0,00 

  Brutto     Brutto Umorzenia       Umorzenia  

  B0  Zw Zmn BZ  BO Odpis Zm A BZ  
     3. Inne 

wartości 
niematerialne 

i prawne 2 094 853,00     2 094 853,00 2 051 853,00 43 000,00     2 094 853,00 0,00 
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Zmiany wartości inwestycji długoterminowych (udziały i akcje w innych podmiotach): 

Stan na początek roku: 2 727 475,- zł 

Zbycie                              35 975,- zł 

Stan na koniec roku:    2 691 500,- zł 

 

7) kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości 
aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych 
oraz długoterminowych aktywów finansowych; 

Nie dokonywano 

 

8) kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych wraz z wyjaśnieniem okresu 
ich odpisywania; 

Kosztów zakończonych prac rozwojowych nie odnoszono na wartości niematerialne i 
prawne, zatem nie ustalano okresu ich odpisywania. 

9) wartość gruntów użytkowanych wieczyście przez jednostki powiązane; 

Grupa nie posiada. 

10) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostki powiązane 
środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych 
umów, w tym z tytułu umów leasingu; 

Grupa nie posiada takich środków trwałych. 

11) liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym 
świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, 
warrantów i opcji, ze wskazaniem praw jakie przyznają; 

Takie aktywa nie występują. 

12) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, 
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego; 

Nie tworzono, nie wykorzystywano. 

       

 Jednostki grupy nie tworzą rezerw na zobowiązania z tytułów zobowiązań pracowniczych ( 
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13) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu 
na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie 
na koniec roku obrotowego; 

Nie tworzono, nie wykorzystywano. Jednostka dominująca spisała wierzytelność od 
rozwiązanej spółki w kwocie 300 tys. złotych. 

14) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od 
dnia bilansowego przewidywanym okresie spłaty: 

Nie występują. 

 

15) łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostek powiązanych 
ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń; 

Nie występują. 

16) łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych 
przez jednostki powiązane i stowarzyszone gwarancji i poręczeń, także 
wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań 
zabezpieczonych na majątku tych jednostek oraz charakteru i formy tych 
zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące wszelkich 
zobowiązań w zakresie emerytur i podobnych świadczeń; 

Nie występują 

17) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, 
w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę 
między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a 
zobowiązaniem zapłaty za nie; 

Istotne nie występują 

18) w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej 
niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami zostaje 
zaprezentowane w informacji dodatkowej; dotyczy to w szczególności podziału 
należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową; 

Takie pozycje w sprawozdaniu finansowym nie występują. 

19) w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi 
są wyceniane według wartości godziwej: 

a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku 
gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, 
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b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem 
finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również 
odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów 
finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał 
z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, 

c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału 
na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i 
zmniejszenia w ciągu roku obrotowego. 

Nie dotyczy 

 

2. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:  

a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia, 

b) procentowym udziale, 

c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych, 

d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu 
używanych rzeczowych składników aktywów trwałych, 

e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych, 

f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi 
związanych, 

g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego 
przedsięwzięcia. 

Nie wystąpiły wspólne przedsięwzięcia nie podlegające konsolidacji 

3. 

1) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynki geograficzne) 
przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów wykazanych 
w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w zakresie w jakim te rodzaje i rynki 
istotnie różnią się od siebie z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży 
produktów i świadczeń usług; 

 

Grupa sprzedawała tylko usługi (100%). 

Sprzedaż krajowa. 
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Sprzedaż 2019 2018 

   - usługi 440 562,76 244 448,20 

   - towary 0 0 

Razem 440 562,76 244 448,20 

 

2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe; 

Nie dokonywano 

3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów; 

Nie dokonywano 

4) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku 
obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym; 

Nie zaniechano żadnego rodzaju działalności 

5) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym 
a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto; 

Grupa kapitałowa nie stanowi grupy podatkowej w sensie przepisów o podatku 
dochodowym i nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Są nimi poszczególne 
jednostki. 

6) dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby, a w przypadku 
sporządzania skonsolidowanego rachunku zysków i strat w wariancie 
kalkulacyjnym - o kosztach rodzajowych: 

Nie wystąpił 

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych 
na własne potrzeby w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt 
wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym; 

Nie wystąpił 

8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt 
wytworzenia produktów w roku obrotowym; 

Takie zdarzenia nie miały miejsca 

9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady 
na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane 
nakłady na ochronę środowiska; 

Grupa nie inwestowała. 
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10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów 
o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. 

Brak takich transakcji 

 

4. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy 
przyjęte do ich wyceny. 

Średni kurs NBP ogłoszony ostatniego dnia roboczego roku. Tabela nr 251/A/NBP/2019 z 
dnia 31.12.2019 r., t.j. 1 EUR = 4,2585, 1$=3,7977 

 

5. W przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, 
w ciągu którego nastąpiło połączenie jednostki powiązanej: 

a) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia: 

- nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, 

- liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych 
w celu połączenia, 

- cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki 
przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i 
opis zasad jej amortyzacji, 

Nie przejmowano tą metodą innych organizacji. 

 

b) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów: 

- nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku 
połączenia zostały wykreślone z rejestru, 

- liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych 
w celu połączenia, 

- przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych 
połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego 
nastąpiło połączenie, do dnia połączenia. 

Nie przejmowano tą metodą innych organizacji. 
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6. 

1) w przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania 
działalności jednostki powiązanej opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka 
niepewność występuje, jak również wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również 
opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę dominującą lub jednostki 
podporządkowane działań mających na celu eliminację niepewności; 

Grupa będzie kontynuować działalność. W związku z pandemią COVID-19 grupa nie 
przewiduje istotnego wpływu na swoja działność. 

 

2) objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów 
pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony 
jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów 
pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; 
w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie 
oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów 
pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny; 

Rachunek przepływów został sporządzony w oparciu o zmiany aktywów i pasywów 
skonsolidowanego bilansu oraz w oparciu rachunek zysków i strat grupy. Nie wystąpiły 
szczególne pozycje wymagające wyjasnień. 

Środki pieniężne grupy na dzień bilansowy wynosiły 142 733,74 zł. 

3) informacje o: 

a) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostki powiązane 
umów nieuwzględnionych w bilansie skonsolidowanym w zakresie 
niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik 
finansowy grupy kapitałowej, 

Takie zdarzenia nie miały miejsca. 

b) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę 
dominującą lub inne jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, 
przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane 
w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów 
rachunkowości (Dz. Urz. UE L 243 z 11.09.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 609, z późn. zm.), 
wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami 
powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji 
niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową 
i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych 
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transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem 
przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne 
dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 
jednostki, 

Jednostki grupy zawierają transakcje wyłącznie na warunkach rynkowych 

c) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy 
zawodowe wraz z przeciętną liczbą zatrudnionych w jednostkach 
wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metodą 
proporcjonalną, 

Zatrudnienie 2018 2019 

ARTP 2 1 

ARFIXER 1 1 

   

   

Razem 3 2 

 

d) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub 
należnych osobom wchodzącym w skład organów administrujących, 
zarządzających i nadzorujących jednostki dominującej przyznanych 
przez jednostkę dominującą i jej jednostki zależne oraz wszelkich 
zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym 
charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach 
zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem 
dla każdej kategorii organu, 

Zarząd nie pobiera wynagrodzenia. 

e) kwoty zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze 
udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, 
nadzorujących i administrujących jednostki dominującej przyznanych 
przez jednostkę dominującą i jej jednostki zależne, ze wskazaniem ich 
głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot 
spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych 
w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze 
wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów, 

Takie zdarzenia nie miały miejsca 

f) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego 
do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok 
obrotowy odrębnie za: 

- obowiązkowe badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego grupy kapitałowej, 
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- inne usługi poświadczające, 

- usługi doradztwa podatkowego, 

- pozostałe usługi, 

Wynagrodzenie za badania jednostkowe, jak i skonsolidowane w 2019 
roku wyniosło 9 500 zł netto. 

g) nazwie, adresie oraz siedzibie jednostek wraz z podaniem formy prawnej, 
w których jednostki powiązane są wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną 
odpowiedzialność majątkową; 

Nie dotyczy jednostek grupy. 

4) inne informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi. 

Jest to konsolidacja na najwyższym stopniu. Z innymi podmiotami żadna z jednostek 
grupy ani sama grupa nie konsoliduje się. Wzajemne obroty w skonsolidowanym 
rachunku zysków i strat nie występują. 

 

W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób 
wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostek 
powiązanych, należy ujawnić te informacje. 

Zarząd nie znajduje innych informacji, które mogły by wpłynąć na ocenę sprawozdania 
finansowe. 
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