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Pismo Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów Grupy Trinity S.A. 
 

Szanowni Państwo, 

Działając jako Zarząd Emitenta, mam przyjemność oddać do Państwa rąk raport roczny 

podsumowujący wyniki finansowe i najważniejsze wydarzenia w roku obrotowym 2019.  

Spółka pod firmą Grupa Trinity SA z siedzibą we Wrocławiu jest aktualnie zarejestrowana w 

rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000353650, posługuje się numerem REGON 021137168, NIP 8971760835, posiada 

kapitał zakładowy w wysokości 1.294.369,00 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery 

tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych).  

Przeważającym przedmiotem działalności Grupa Trinity SA jest działalność oznaczona kodem 

PKD 70.22.Z, tj. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania oraz działalność inwestycyjna zawarta w przedmiocie działalności kodem 

oznaczonym 64.99.Z. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

Grupa Trinity SA na dzień bilansowy tj. na dzień 31 grudnia 2019 roku posiadała udziały w 

następujących podmiotach: 

• Borkbeit Holding LTD - 100,00 % (100,00% na 31.12.2018)  

• Webber&Saar sp. z o. o. 95,11 % (95,11% na 31.12.2018)  

• Goldenmark S.A. 79,98 % (79,98 % na 31.12.2018) 

• Solino Sp. z o.o. w upadłości - 33,33 % (33,33% na 31.12.2018)  

• GT Legal w likwidacji 99,99% (99,99% na 31.12.2018) 

 

Zarząd spółki Grupa Trinity S.A. (“Emitent") przekazał do publicznej wiadomości informację 

dotyczącą podpisania w dniu 14 lutego 2020 r. umowy sprzedaży akcji (“Umowa”). W wyniku 

Umowy Emitent sprzedał wszystkie posiadane akcje w spółce Goldenmark S.A. tj. 

reprezentujące 79,98% udziału w kapitale zakładowym w spółce Goldenmark S.A. (“Spółka”) 

na rzecz niepowiązanej z Emitentem spółki GM Holding sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu za 

kwotę 70.000 zł. Dodatkowo Emitentowi przysługiwać będzie udział w zysku Spółki pod 

warunkiem spełnienia określonych parametrów finansowych szczegółowo określonych w 

umowie sprzedaży akcji. Treść dodatkowych parametrów finansowych jest następująca: 

Sprzedającemu przysługiwać będzie prawo do wypłaty przez kolejnych 10 (słownie: dziesięć) 

lat obrotowych od daty sprzedaży Akcji (włącznie) (t.j. za lata obrotowe od 2020 do 2029 roku 

włącznie) premii (dalej: „Premia”). Premia do wypłaty w danym roku będzie obliczona jako 

iloczyn Mnożnika Premii oraz mniejszej z dwóch wartości: (i) kwoty 100 tys. PLN lub (ii) EBITDA 

za rok poprzedzający ostatni rok obrotowy (rok t-1). Mnożnik Premii jest ilorazem EBITDA za 

ostatni rok obrotowy (rok t) do EBITDA za rok poprzedzający ostatni rok obrotowy (rok t-1), 

pomniejszonym o 1 (słownie: jeden), przy czym wartość Mnożnika premii nie może 

przekroczyć poziomu 1 (słownie: jeden). Warunkiem wypłaty Premii w danym roku 
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obrotowym jest osiągnięcie przez Spółkę dodatniej wartości EBITDA w każdym z trzech lat 

obrotowych poprzedzających rok wypłaty Premii. 

Jednocześnie Zarząd informuje, że: zgodnie z informacjami przekazanymi z raporcie 

bieżącym nr 13/2018 w dniu 13 lipca 2018 r. zgromadzenia wspólników spółek zależnych od 

Grupy Trinity S.A.: GT Legal sp. z o.o., Grand Moore sp. z o.o., Shallow Waters sp. z o.o. i Silver 

Peak sp. z o.o. podjęły uchwały o likwidacji ww. spółek. Uchwały te podjęte zostały w wyniku 

decyzji zarządu Grupy Trinity S.A. o zakończeniu działalności polegającej na dostarczaniu 

gotowych spółek na sprzedaż. Ww. spółki nie prowadziły działalności operacyjnej. 

Dodatkowo w dniu 17 kwietnia 2019 roku Spółka dokonała zbycia 100% udziałów w Spółce 

Grand Moore sp. z o. o. w likwidacji za cenę 50 PLN. Decyzja o zbyciu ww. udziałów 

podyktowana była tym, aby Spółka nie ponosiła dodatkowych kosztów związanych z 

likwidacją. Zarząd Spółki dokonał również zbycia 50% udziałów w Spółce 303 Ventures sp. z 

o. o. IV kwartale 2019 roku oraz dokonano również zbycia Spółek Shallow Waters sp. z o. o. 

oraz Silver Peak sp. z o. o. aby Spółka nie ponosiła dodatkowych kosztów związanych z 

likwidacją.  

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2019 rok zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuowania działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia 

sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego. Występowanie ujemnych kapitałów 

własnych na dzień bilansowy tj. na dzień 31 grudnia 2019 roku w ocenie Zarządu Spółki nie 

jest podstawą do zmiany ww. założenia. Argumenty przemawiające za brakiem zagrożenia 

co do kontynuacji działalności Spółki są następujące: Zarząd dokonał na dzień 31.12.2019 r. 

aktualizacji szacunków wartości godziwej posiadanych aktywów wycenianych w wartości 

godziwej przez wynik przyjmując, że najbardziej wiarygodną metodą wyceny będzie wycena 

wg skorygowanych aktywów netto. W wyniku tej aktualizacji szacunków wartości godziwej 

zarząd uznał, że nie zmieniły się warunki i okoliczności wyceny aktywów wycenianych w 

wartości godziwej przez wynik w porównaniu z rokiem poprzednim (tj. na dzień 31.12.2018 r.). 

Spółka nadal jest w posiadaniu instrumentów finansowych (m.in. aktywa oraz udziały 

wyceniane w wartości godziwej przez wynik), posiada status jednostki inwestycyjnej i dalej 

zamierza kontynuować działalność w tym zakresie. Spółka zamierza podejmować działania 

w następnych 12 miesiącach celem odbudowy wartości spółek portfelowych lub ich 

sprzedaży. Spółka ma w planach wznowienie działalności inwestycyjnej jednak fakt 

rozprzestrzeniana się wirusa Covid-19 i co za tym idzie obecna sytuacja na rynku finansowym 

zmusza Spółkę do wstrzymania się z działaniami o charakterze inwestycyjnym. Zarząd 

zamierza przeczekać obecny okres (Covid-19), powstrzymując się z podejmowaniem 

jakichkolwiek decyzji o charakterze strategicznym do czasu unormowania się sytuacji na 

rynkach finansowych. W zakresie ryzyka płynności główną pozycją zobowiązań Spółki jest 

zobowiązanie wobec jednostki powiązanej tj. wobec spółki Webber&Saar sp. z o. o. Spółka 

ta znajduje się pod kontrolą Grupy Trinity S.A. (tj. ponad 95% udziałów w spółce W&S). Tym 

samym nie istnieje ryzyko podejmowania działań windykacyjnych przez zarząd spółki 

Webber&Saar sp. z o. o. w stosunku do Grupy Trinity S.A., tym bardziej, że Spółka posiada 

zapewnienie od Webber&Saar sp. z o. o. o braku podejmowania takich działań w ciągu 

najbliższych 12 miesięcy oraz o możliwości aneksowania istniejących umów pożyczek co do 

terminów jak i warunków ich spłaty w dogodnym dla Spółki terminie uzależnionym od 

możliwości finansowych Grupy Trinity, w szczególności od wygenerowania przepływów 

pieniężnych i zysków. Spółka obecnie nie ponosi znaczących kosztów swojej działalności. 

Wysokość poniesionych kosztów ogólnego zarządu oraz pozostałych kosztów operacyjnych 
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w 1Q 2020 roku wyniosła jedynie około 15 tysięcy PLN. Zarząd Spółki nie przewiduje, aby w 

ciągu kolejnych 12 miesięcy wartość poniesionych kosztów w Spółce wzrosła. Poza kosztami 

najmu biura, kosztami wynikającymi z umowy zlecenia oraz z posiadania statusu spółki 

publicznej nie przewiduje się innych znaczących zmian w strukturze kosztowej Spółki w ciągu 

najbliższych 12 miesięcy. Źródłem finansowania tych kosztów są głównie środki uzyskane ze 

sprzedaży 608.182 akcji Advertigo SA za cenę 37.100 złotych. 

Zarząd Spółki dodatkowo informuje, że ujemna wysokość kapitałów własnych została 

ujawniona w trakcie badania sprawozdania finansowego za 2018 rok. Zarząd dokonał 

zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami KSH 

co do dalszego istnienia Spółki. W dniu 31 lipca 2019 roku akcjonariusze Spółki podjęli 

uchwałę o dalszym istnieniu Spółki. W związku z ujemnymi kapitałami własnymi na koniec 

2019 roku Zarząd ma w planach dokonać kolejnego zwołania Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy celem podjęcia jeszcze raz stosownej uchwały o dalszym istnieniu Spółki. 

Zarząd Grupy Trinity SA oświadcza, że wedle swej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe 

za 2019 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi w Grupa 

Trinity SA zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny 

sytuację majątkową i finansową Spółki, jego wynik finansowy oraz że sprawozdanie Zarządu 

zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych 

ryzyk i zagrożeń. Sprawozdanie finansowe obejmujące okres dwunastu miesięcy od 01 

stycznia do 31 grudnia 2019 roku, jak również dane porównywalne za okres od 01 stycznia do 

31 grudnia 2018 roku zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości 

zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz 

związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji 

Europejskiej. Zarząd Grupy Trinity SA oświadcza, że firma audytorska, dokonująca badania 

sprawozdania finansowego, została wybrana zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot 

ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania spełnili warunki do wydania bezstronnej 

i niezależnej opinii z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Zgodnie z przyjętymi 

przez Zarząd Grupy Trinity SA zasadami ładu korporacyjnego, biegły rewident został wybrany 

przez Radę Nadzorczą Spółki. Rada Nadzorcza Spółki dokonała powyższego wyboru mając 

na uwadze zagwarantowanie pełnej niezależności i obiektywizmu samego wyboru, jak i 

realizacji zadań przez biegłego rewidenta.  

 

 

Z poważaniem 

Adam Bijas 
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Informacje o Spółce  

Tabela 1. Dane Emitenta 

Firma Emitenta Grupa Trinity S.A. 

Forma prawna Spółka akcyjna 

Kraj siedziby Polska 

Adres siedziby ul. Rynek 7, 50-106 Wrocław  

Telefon +48 (71) 712 21 21 

Faks +48 (71) 712 21 22 

Adres poczty elektronicznej biuro@grupatrinity.pl 

Adres strony internetowej www.grupatrinity.pl 

Numer KRS 0000353650 

Numer ewidencji statystycznej (REGON) 021137168 

Numer ewidencji podatkowej (NIP) 8971760835 

Źródło: Emitent 

Organy spółki 

Zarząd (według stanu na dzień publikacji raportu) 

Tabela 2. Zarząd Emitenta 

Imię i nazwisko Funkcja 

Adam Bijas Prezes Zarządu 

Źródło: Emitent 

Rada Nadzorcza (według stanu na dzień publikacji raportu) 

Tabela 3. Rada Nadzorcza Emitenta 

Imię i nazwisko Funkcja 

Szymon Janiak Członek Rady Nadzorczej 

Maciej Bakes Członek Rady Nadzorczej 

Mariusz Kołodziej Członek Rady Nadzorczej 

Grzegorz Ulicz Członek Rady Nadzorczej 

Źródło: Emitent 

15 stycznia 2020 roku Zarząd powziął informacje, że z Rady Nadzorczej zrezygnował Pan 

Michał Waluga. 
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Wybrane dane finansowe 

Poniżej zostały zaprezentowane wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 r. do 

31 grudnia 2019 r. wraz z danymi porównywalnymi za poprzedni rok obrotowy, także w 

przeliczeniu na EUR według średniego kursu NBP na ostatni dzień roboczy, w którym NBP 

opublikował notowania kursów walut tj. na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień 31 

grudnia 2018 roku. 

31.12.2019 31.12.2018 

4,2585 PLN/EUR 4,3000 PLN/EUR 

 

Rachunek zysków i strat  

Tabela 4 Wybrane pozycje finansowe z rachunku zysków i strat Grupy Trinity (dane w zł oraz w eur) 

 

 

Źródło: Emitent 

Bilans 

Tabela 5 Wybrane dane finansowe z bilansu Grupy Trinity (dane w zł oraz w eur) 

 

 

na dzień na dzień na dzień na dzień na dzień na dzień

31.12.2019 PLN 31.12.2019 EUR

31.12.2018 - 

dane 

zatwierdzone 

PLN

31.12.2018 - 

dane 

zatwierdzone 

EUR

31.12.2018 - 

dane 

przekształcone 

PLN

31.12.2018 - 

dane 

przekształcone 

EUR

Działalność kontynuowana

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -2 100,00 -493,13 -14 392 700,31 -3 347 139,61 -14 392 700,31 -3 347 139,61

Zysk (strata) netto na aktywach finansowych wycenianych w wartości 

godziwej przez wynik -2 100,00 -493,13 -14 392 700,31 -3 347 139,61 -14 392 700,31 -3 347 139,61

Przychody ze sprzedaży usług 2 600,00 610,54 55 400,00 12 883,72 55 400,00 12 883,72

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 500,00 117,41 -14 337 300,31 -3 334 255,89 -14 337 300,31 -3 334 255,89

Koszty sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty ogólnego zarządu 88 779,13 20 847,51 139 404,44 32 419,64 139 404,44 32 419,64

Pozostałe przychody operacyjne 25 853,07 6 070,93 42 127,72 9 797,14 44 327,72 10 308,77

Pozostałe koszty operacyjne 27 815,88 6 531,85 100 510,52 23 374,54 100 510,52 23 374,54

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -90 241,94 -21 191,02 -14 535 087,55 -3 380 252,92 -14 532 887,55 -3 379 741,29

Przychody finansowe 416 513,22 97 807,50 34 877,65 8 111,08 34 877,65 8 111,08

Koszty finansowe 110 959,04 26 055,90 475 206,03 110 513,03 475 206,03 110 513,03

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 215 312,24 50 560,58 -14 975 415,93 -3 482 654,87 -14 973 215,93 -3 482 143,24

Podatek dochodowy 0,00 -1 622 713,78 -377 375,30 -1 622 713,78 -377 375,30

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 215 312,24 50 560,58 -13 352 702,15 -3 105 279,57 -13 350 502,15 -3 104 767,94

Zysk (strata) netto 215 312,24 50 560,58 -13 352 702,15 -3 105 279,57 -13 350 502,15 -3 104 767,94

Wyszczególnienie

na dzień na dzień na dzień na dzień na dzień na dzień

31.12.2019 PLN 31.12.2019 EUR
31.12.2018 - dane 

zatwierdzone PLN

31.12.2018 - dane 

zatwierdzone EUR

31.12.2018 - dane 

przekształcone 

PLN

31.12.2018 - dane 

przekształcone 

EUR

Aktywa

Aktywa trwałe 0,00 0,00 2 508,79 583,44 2 508,79 583,44

  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik 2 500,00 581,40 2 500,00 581,40

  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8,79 2,04 8,79 2,04

Aktywa obrotowe 35 354,59 8 302,12 62 173,14 14 458,87 62 173,14 14 458,87

  Należności z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00 8 423,00 1 958,84 8 423,00 1 958,84

  Pozostałe należności krótkoterminowe 29 355,00 6 893,27 37 044,27 8 614,95 37 044,27 8 614,95

 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 999,59 1 408,85 16 547,18 3 848,18 16 547,18 3 848,18

  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 158,69 36,90 158,69 36,90

Aktywa razem 35 354,59 8 302,12 64 681,93 15 042,31 64 681,93 15 042,31

Wyszczególnienie



Raport roczny za rok obrotowy 2019 

 

 

 

 
Strona 8 

 

  

 

 

Źródło: Emitent 

Rachunek przepływów pieniężnych 

Tabela 6 Wybrane dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych Grupy Trinity (dane w zł oraz w 

eur) 

 

 

Źródło: Emitent 

Z uwagi na fakt sporządzania przez Grupę Trinity sprawozdania finansowego zgodnie 

z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), przytoczone powyżej wartości 

na dzień na dzień na dzień na dzień na dzień na dzień

31.12.2019 PLN 31.12.2019 EUR
31.12.2018 - dane 

zatwierdzone PLN

31.12.2018 - dane 

zatwierdzone EUR

31.12.2018 - dane 

przekształcone 

PLN

31.12.2018 - dane 

przekształcone 

EUR

Pasywa

Kapitał własny -2 236 184,36 -525 110,80 -2 502 579,43 -581 995,22 -2 451 496,60 -570 115,49

  Kapitał podstawowy 1 294 369,00 303 949,51 1 294 369,00 301 016,05 1 294 369,00 301 016,05

  Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 2 114 336,10 496 497,85 2 114 336,10 491 706,07 2 114 336,10 491 706,07

  Pozostałe kapitały 36 519 342,54 8 575 635,21 36 519 342,54 8 492 870,36 36 519 342,54 8 492 870,36

  Zyski zatrzymane -42 164 232,00 -9 901 193,38 -42 430 627,07 -9 867 587,69 -42 379 544,24 -9 855 707,96

  - zysk (strata) z lat ubiegłych -42 379 544,24 -9 951 753,96 -29 077 924,92 -6 762 308,12 -29 029 042,09 -6 750 940,02

  - zysk (strata) netto bieżącego roku 215 312,24 50 560,58 -13 352 702,15 -3 105 279,57 -13 350 502,15 -3 104 767,94

Zobowiązania 2 271 538,95 533 412,93 2 567 261,36 597 037,53 2 516 178,53 585 157,80

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 77 058,25 17 920,52 77 058,25 17 920,52

  Długoterminowe kredyty i pożyczki 0,00 0,00 77 058,25 17 920,52 77 058,25 17 920,52

Zobowiązania krótkoterminowe 2 271 538,95 533 412,93 2 490 203,11 579 117,00 2 439 120,28 567 237,27

  Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 2 173 348,74 510 355,46 2 295 904,11 533 931,19 2 295 904,11 533 931,19

  Zobowiązania krótkoterminowe z  tytułu dostaw i usług 80 820,18 18 978,56 114 857,13 26 710,96 114 857,13 26 710,96

  Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 5 370,03 1 261,01 59 441,87 13 823,69 8 359,04 1 943,96

  Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 12 000,00 2 817,89 20 000,00 4 651,16 20 000,00 4 651,16

Pasywa razem 35 354,59 8 302,12 64 681,93 15 042,31 64 681,93 15 042,31

Wyszczególnienie

na dzień na dzień na dzień na dzień na dzień na dzień

31.12.2019 PLN 31.12.2019 EUR

31.12.2018 - 

dane 

zatwierdzone 

PLN

31.12.2018 - 

dane 

zatwierdzone 

EUR

31.12.2018 - 

dane 

przekształcone 

PLN

31.12.2018 - 

dane 

przekształcone 

EUR

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk netto przed opodatkowaniem 215 312,24 50 560,58 -14 975 415,93 -3 482 654,87 -14 973 215,93 -3 482 143,24

Korekty: 100 006,62 23 484,00 14 832 412,25 3 449 398,20 14 832 412,25 3 449 398,20

Zyski (straty) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 298 340,02 69 381,40 298 340,02 69 381,40

(Zyski) straty z tytułu zmiany wartości aktywów finansowych wycenianych w 

wartości godziwej przez wynik
0,00 0,00 14 450 273,05 3 360 528,62 14 450 273,05 3 360 528,62

Odsetki  100 006,62 23 484,00 101 899,18 23 697,48 101 899,18 23 697,48

Otrzymane dywidendy 0,00 -18 100,00 -4 209,30 -18 100,00 -4 209,30

Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w 

kapitale obrotowym
315 318,86 74 044,58 -143 003,68 -33 256,67 -140 803,68 -32 745,04

Zmiana stanu należności 16 112,27 3 783,56 131 014,83 30 468,57 131 014,83 30 468,57

Zmiana stanu zobowiązań -37 025,96 -8 694,60 -63 827,25 -14 843,55 -114 910,08 -26 723,27

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych -7 832,52 -1 839,27 -3 126,70 -727,14 -3 126,70 -727,14

Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez 

wynik
2 500,00 587,06 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne korekty -407 209,76 -95 622,82 0,00 48 882,83 11 368,10

Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej -118 137,11 -27 741,48 -78 942,80 -18 358,79 -78 942,80 -18 358,79

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -118 137,11 -27 741,48 -78 942,80 -18 358,79 -78 942,80 -18 358,79

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Otrzymane spłaty udzielonych pożyczek 64 500,00 15 146,18 20 000,00 4 651,16 20 000,00 4 651,16

Otrzymane odsetki 39 589,52 9 296,59 5 901,56 1 372,46 5 901,56 1 372,46

Otrzymane dywidendy 0,00 0,00 18 100,00 4 209,30 18 100,00 4 209,30

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej 104 089,52 24 442,77 44 001,56 10 232,92 44 001,56 10 232,92

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 4 000,00 939,30 25 098,44 5 836,85 25 098,44 5 836,85

Spłaty kredytów i pożyczek -500,00 -117,41 0,00 0,00 0,00 0,00

Odsetki zapłacone 0,00 0,00 -2 131,52 -495,70 -2 131,52 -495,70

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 3 500,00 821,89 22 966,92 5 341,14 22 966,92 5 341,14

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -10 547,59 -2 476,83 -11 974,32 -2 784,73 -11 974,32 -2 784,73

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 16 547,18 3 885,68 28 521,50 6 632,91 28 521,50 6 632,91

Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 5 999,59 1 408,85 16 547,18 3 848,18 16 547,18 3 848,18

Wyszczególnienie
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mogą nie korespondować z analogicznymi pozycjami sporządzanymi według krajowych 

standardów rachunkowości.  

 

Informacja na temat stosowania przez emitenta zasad ładu 

korporacyjnego 
 

Oświadczenie Zarządu Grupy Trinity S.A. w przedmiocie stosowania przez Spółkę 

zasad zawartych w "Dobrych praktykach spółek notowanych na NewConnect" 

określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 

października 2008 r., zmienionych 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”. 

 

Numer 

Zasady 

Zasada Zastosowanie 

zasady 

Komentarz 

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, z wyjątkiem 

transmisji obrad 

walnego 

zgromadzenia 

z wykorzystanie

m sieci Internet, 

rejestracji 

przebiegu obrad 

i upublicznienia 

go na stronie 

internetowej 

Spółka nie zamierza transmitować 

obrad walnego zgromadzenia 

z wykorzystaniem sieci Internet ze 

względu na fakt, że stosunek 

prognozowanych korzyści z takiej 

transmisji do znacznych koszty ww. 

transmisji jest niewystarczający. 

Zakres informacji związanych 

z walnym zgromadzeniem, w opinii 

Emitenta, będzie zawierać w sposób 

wystarczający strona internetowa 

Spółki oraz przekazywane systemem 

ESPI oraz EBI odpowiednie raporty. 

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 - 
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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 Podział operacyjny przychodów 

Emitenta prezentowany jest w 

raportach okresowych, które 

dostępne są na stronie www. 

3.3. opis rynku, na którym działa emitent, 

wraz z określeniem pozycji emitenta 

na tym rynku, 

TAK, z wyjątkiem 

określenia 

pozycji rynkowej 

emitenta 

Emitent umieścił opis rynku w 

Dokumencie Informacyjnym 

zamieszczonym na swojej stronie 

internetowej. 

Ze względu na rodzaj 

prowadzonego modelu 

biznesowego tj. funkcjonowanie w 

oparciu o dwa komplementarne 

segmenty (inwestycje i usługi 

doradcze) Spółka nie jest w stanie 

jednoznacznie wskazać swojej 

pozycji rynkowej. Wpływ na 

powyższe, ma również mnogość 

podmiotów funkcjonujących na 

rynku doradztwa biznesowego oraz 

inwestycji PE/VC. 

3.4. życiorysy zawodowe członków 

organów spółki, 

TAK Dodatkowo krótkie życiorysy 

członków organów Emitenta zostały 

przedstawione także w Dokumencie 

Informacyjnym dostępnym na 

stronie internetowej Spółki. 

Życiorysy zawodowe członków Rady 

Nadzorczej, którzy zostali po raz 

pierwszy powołani w jej skład, były 

również przekazywane w ramach 

raportów bieżących za 

pośrednictwem systemy EBI. 

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 głosów na walnym 

zgromadzeniu spółki, 

TAK - 

3.6. dokumenty korporacyjne spółki, TAK - 

3.7. zarys planów strategicznych spółki, TAK Emitent przedstawił strategię rozwoju 

Spółki w Dokumencie 

Informacyjnym, który został 

zamieszczony na stronie internetowej 

Grupy Trinity S.A. 
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W przypadku dokonania istotnych 

zmian w strategii rozwoju 

zaktualizowane informacje zostaną 

umieszczone na stronie internetowej. 

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), 

NIE Spółka nie przekazywała do 

publicznej wiadomości prognoz 

wyników finansowych. 

3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, 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 kontakty 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,  

NIE Kalendarz dat publikacji 

finansowych raportów okresowych 

została przekazany w formie raportu 

bieżącego, który był przedmiotem 

publikacji na stronie internetowej 

Spółki. Na stronie internetowej 

zamieszczana jest również 

informacja o datach Walnych 

Zgromadzeń. 

Ze względu na trudny do 

przewidzenia harmonogram 

ewentualnych spotkań 

z analitykami, inwestorami oraz 

konferencji prasowych Spółka nie 

publikuje kalendarza tego typu 

wydarzeń. 

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 - 

3.15. (skreślony) - - 
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3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące 

spraw objętych porządkiem obrad, 

zadawane przed i w trakcie walnego 

zgromadzenia, wraz z 

odpowiedziami na zadawane 

pytania, 

TAK  

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. informacje 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, 

NIE Emitent jako podmiot wpisany na 

listę Autoryzowanych Doradców 

uzyskał na bazie uchwały Nr 

275/2013 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie z dnia 

12 marca 2013 r. zwolnienie 

z obowiązku zawarcia umowy 

z Autoryzowanym Doradcą. 

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) - - 

Informacje zawarte 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 

TAK - 
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następuje ich publikacja zgodnie z 

przepisami obowiązującymi emitenta. 

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 

znajdującą na stronie 

www.GPWInfoStrefa.pl. 

NIE Emitent nie wykorzystuje 

indywidualnej sekcji relacji 

inwestorskich znajdującej się na 

stronie www.GPWInfoStrefa.pl. 

W ocenie Emitenta sekcja Relacje 

Inwestorskie na stronie internetowej 

Spółki oraz należyte wykonywane 

przez Grupę Trinity S.A. obowiązków 

informacyjnych (publikowanie przez 

Spółkę raportów bieżących oraz 

okresowych) zapewnia w sposób 

wystarczający komunikację 

z akcjonariuszami i inwestorami. 

6.  Emitent powinien utrzymywać bieżące 

kontakty z przedstawicielami 

Autoryzowanego Doradcy, celem 

umożliwienia mu prawidłowego 

wykonywania swoich obowiązków wobec 

emitenta. Spółka powinna wyznaczyć 

osobę odpowiedzialną za kontakty 

z Autoryzowanym Doradcą. 

NIE 

Emitent jako podmiot wpisany na 

listę Autoryzowanych Doradców 

uzyskał na bazie uchwały Nr 

275/2013 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie z dnia 

12 marca 2013 r. zwolnienie 

z obowiązku zawarcia umowy 

z Autoryzowanym Doradcą. 

7.  W przypadku, gdy w spółce nastąpi 

zdarzenie, które w ocenie emitenta ma 

istotne znaczenie dla wykonywania przez 

Autoryzowanego Doradcę swoich 

obowiązków, emitent niezwłocznie 

powiadamia o tym fakcie 

Autoryzowanego Doradcę. 

NIE 

Emitent jako podmiot wpisany na 

listę Autoryzowanych Doradców 

uzyskał na bazie uchwały Nr 

275/2013 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie z dnia 

12 marca 2013 r. zwolnienie 

z obowiązku zawarcia umowy 

z Autoryzowanym Doradcą. 

8.  Emitent powinien zapewnić 

Autoryzowanemu Doradcy dostęp do 

wszelkich dokumentów i informacji 

niezbędnych do wykonywania 

obowiązków Autoryzowanego Doradcy. 

NIE 

Emitent jako podmiot wpisany na 

listę Autoryzowanych Doradców 

uzyskał na bazie uchwały Nr 

275/2013 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie z dnia 

12 marca 2013 r. zwolnienie 

z obowiązku zawarcia umowy 

z Autoryzowanym Doradcą. 

9.  Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 

9.1. informację na temat łącznej 

wysokości wynagrodzeń wszystkich 

członków zarządu i rady nadzorczej, 

 

TAK - 
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9.2. informację na temat wynagrodzenia 

Autoryzowanego Doradcy 

otrzymywanego od emitenta z tytułu 

świadczenia wobec emitenta usług 

w każdym zakresie. 

NIE 

Emitent jako podmiot wpisany na 

listę Autoryzowanych Doradców 

uzyskał na bazie uchwały Nr 

275/2013 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie z dnia 

12 marca 2013 r. zwolnienie 

z obowiązku zawarcia umowy 

z Autoryzowanym Doradcą. 

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 publicznie 

dostępne spotkanie z inwestorami, 

analitykami i mediami. 

NIE Emitenta nie planuje organizować 

spotkań z inwestorami, analitykami 

i mediami. W ocenie Zarządu 

Emitenta obecność kluczowych 

osób w jego działalności w mediach 

w połączeniu z prowadzoną 

strategią komunikacji z Inwestorami i 

Akcjonariuszami zapewnia 

w wystarczający sposób dostęp do 

wszelkich wymaganych informacji. 

Niemniej nie wyklucza to organizacji 

przedmiotowych spotkań 

w przypadku powzięcia informacji 

o istotnych wydarzeniach 

w działalności 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 Emitent do dnia sporządzenia 

niniejszego raportu nie podejmował 

przedmiotowej uchwały niemniej 

jednak w przypadku powzięcia takiej 

uchwały w przyszłości Emitent 

zamierza zastosować się do 

przedmiotowej dobrej praktyki. 

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 korporacyjnych. 

TAK Emitent do dnia sporządzenia 

niniejszego raportu nie podejmował 

przedmiotowej uchwały niemniej 

jednak w przypadku podjęcia takiej 

uchwały w przyszłości Emitent 

zamierza zastosować się do 

przedmiotowej dobrej praktyki. 
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13a. 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 § 3 Kodeksu spółek 

handlowych, zarząd emitenta 

niezwłocznie dokonuje czynności, do 

których jest zobowiązany w związku z 

organizacją i przeprowadzeniem walnego 

zgromadzenia. Zasada ta ma 

zastosowanie również w przypadku 

upoważnienia przez sąd rejestrowy 

akcjonariuszy do zwołania 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek 

handlowych. 

TAK Zarząd Emitenta do dnia 

sporządzenia niniejszego raportu nie 

otrzymał informacji w przedmiocie 

zwołania nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia w trybie art. 399 § 3 

lub art. 400 § 3 Kodeksu spółek 

handlowych jednakże w przypadku 

wystąpienia takiej sytuacji 

w przyszłości Emitent zamierza 

stosować się do przedmiotowej 

dobrej praktyki. 

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 Emitent do dnia sporządzenia 

niniejszego raportu nie dokonywał 

wypłat dywidendy, jednakże 

w przypadku powzięcia takich 

czynności w przyszłości Grupa Trinity 

zamierza stosować się do 

przedmiotowej dobrej praktyki. 

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 Emitent do dnia sporządzenia 

niniejszego raportu nie dokonywał 

wypłat dywidendy warunkowej, 

jednakże w przypadku powzięcia 

takich czynności w przyszłości Grupa 

Trinity zamierza stosować się do 

przedmiotowej dobrej praktyki. 

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 

NIE Zgodnie z przyjętą strategią 

komunikacji z inwestorami Emitent 

nie będzie publikować raportów 

miesięcznych. W opinii Emitenta, 

należyte wykonywane przez niego 

obowiązki informacyjne 

(publikowanie przez Spółkę raportów 

bieżących oraz okresowych w 

połączeniu z prowadzoną polityką 

komunikacyjną z Inwestorami i 

Akcjonariuszami w wystarczający 

sposób zapewnia inwestorom 
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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. 

i akcjonariuszom informacje o 

Grupie Trinity S.A.).  

 

16a. 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 - 

17. (skreślony) - - 

 

 

 

 

 

 

 

 


