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1. Pismo Zarządu 

 
Do Akcjonariuszy, Inwestorów oraz pracowników i współpracowników 

Szanowni Państwo,  

Przekazuję na Wasze ręce raport roczny za 2019. 

O wszystkich zdarzeniach związanych z funkcjonowaniem PL GROUP S.A. na rynku NewConnect informowaliśmy 
Państwa publikując raporty bieżące, które w klarowny i zrozumiały sposób odzwierciedlają działania prowadzone 
przez PL GROUP S.A.  

Rok 2019, był dla Spółki zgody z założoną strategią dywersyfikacji działalności w kierunku 
informatycznym oraz branży nieruchomości. Wydarzenia, które miały miejsce w roku 2019 mające 
istotny wpływ na działalność; 
 

1. Podpisanie umowy związanej z powierzchnią dla nowej siedziby zlokalizowanej w 
Warszawie, Powiśle przy ulicy Zajęczej 4 

2. Zaktualizowanie Strategii Rozwoju Spółki na lata 2019-2020 
3. Prezentacja etapów Systemu PLCFM® 
4. Zakończenie istotnego etapu w rozwoju systemu PLCFM® 
5. Powołanie spółek celowych dla marek PLCFM® oraz PLDETAILING® 
6. Przeniesienie Zorganizowanych Części Przedsiębiorstwa marek PLCFM® oraz 

PLDETAILING® 
7. Rozszerzenie działalności o dodatkowe obszary 
8. Rozpoczęcia prac adaptacyjnych nowej siedziby Spółki 

 

Wyniki finansowe za rok 2019 można uznać za zdecydowanie lepsze od roku poprzedniego w 
szczególności z uwagi na fakt nieustającego rozwoju Spółki oraz działalności inwestycyjnej w roku 
2019. Pragnę zwrócić uwagę na kluczowe pozycję w sprawozdaniu finansowym; 

 
Przychody ze Sprzedaży oraz Przychody Operacyjne: 6.288.542,01 zł 

Zysk Netto: 1 955 959,87 zł 

Suma Bilansowa: 17 157 496,53 zł 

Aktywa Trwałe: 13 897 097,67 zł 

Aktywa Obrotowe: 3 260 398,86 zł 

Kapitał Własny: 14 547 018,19 zł 

 

Doświadczenia minionego roku i konsekwentna realizacja opublikowanej strategii pozwala śmiało patrzeć w 
przyszłość i wierzyć w sukces, który poprzez pozytywne wyniki osiągane przez PL GROUP S.A. będzie również 
Państwa udziałem.  

 
 
Sebastian Albin 
Prezes Zarządu  
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2. Wybrane dane finansowe 

 

Wybrane dane finansowe 
Stan na 31.12.2019 Stan na 31.12.2018 Stan na 31.12.2019 Stan na 31.12.2018 

PLN EUR 

Kapitał własny 14 547 018,19 12 592 909,09 3 415 995,82 2 928 583,51 

Kapitał zakładowy 20 000 000 18 331 695 4 696 489,37 4 263 184,88 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 610 478,34 2 931 965,13 613 004,19 681 852,36 

Zobowiązania długoterminowe 838 360,25 1 402 495,03 196 867,50 632 161,63 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 727 039,88 1 511 662,89 405 551,23 351 549,51 

Aktywa razem 17 157 496,53 15 524 874,22 4 029 000,01 3 610 435,87 

Należności długoterminowe 2 580 000,00 0,00 605 847,13 0,00 

Należności krótkoterminowe 1 842 178,09 1 005 535,16 432588,49 233 845,39 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 262 452,06 293 177,53 61 630,17 68 180,82 

 
 
 

Wybrane dane finansowe  

okres od 01.01.2019 
do 31.12.2019 

okres od 01.01.2018 
do 31.12.2018 

okres od 01.01.2019 
do 31.12.2019 

okres od 01.01.2018 
do 31.12.2018 

PLN EUR 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 3 751 497,98 3 731 217,71 880 943,52 867 725,05 

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 302 789,88 1 036 471,56 305 926,94 241 039,90 

Amortyzacja 729 356,37 911 050,23 171 270,72 211 872,15 

Zysk (strata) brutto 2 359 147,87 846 496,15 553 985,65 196 859,57 

Zysk (strata) netto 1 995 959,87 846 495,15 468 700,22 196 859,57 

Liczba akcji (w szt.) 20 000 000 18 331 695 20 000 000 18 331 695 

 
 
 

Przeliczenia kursu 2019 2018 

Kurs euro na dzień bilansowy (31.12) 4,2585 4,3000 

Średni kurs euro w okresie 01.01 do 31.12 4,3018 4,2669 

 
 
 
 
 
 
 
 



PL GROUP Spółka Akcyjna 

  6 

 
3. Wybrane dane finansowe spółek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją 

 
Nie dotyczy 
 

4. Roczne sprawozdanie finansowe 
 

4.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
 

Podstawowy przedmiot działalności 
70.10.Z - Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z 
wyłączeniem holdingów finansowych.  

Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki 
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

Rodzaj rejestru i numer wpisu KRS 0000286524 

Czas trwania jednostki Nieoznaczony 

Okres objęty sprawozdaniem Od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 

Jednostki wewnętrzne Spółka nie posiada samobilansujących się jednostek wewnętrznych. 

Kontynuacja działalności gospodarczej 

 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej 
się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące 
na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.  

Połączenie spółek 
 
Sprawozdanie finansowe nie jest sporządzone w wyniku połączenia 
spółek oraz nie zawiera danych związanych z takim połączeniem.  

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku 
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.  

Forma oraz podstawa sporządzenia 
sprawozdania finansowego 

 
 
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst 
jednolity: Dz.U. 2016, poz. 1047, z późniejszymi zmianami – dalej 
„ustawa o rachunkowości”). 
 
Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie 
porównawczym.  
 
Rachunek przepływów pieniężnych Spółka sporządza metodą 
pośrednią.  

 
 
Poniższe zasady wyceny aktywów i pasywów zostały opisane wyłącznie w odniesieniu do posiadanych przez Spółkę 
aktywów i pasywów: 
 
 
Wartości niematerialne i prawne 
Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one 
wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe 
ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu 
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początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia 
pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są 
amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.  
Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na 
koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z 
przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez dane wartości 
niematerialne i prawne. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej niż 10 000 złotych 
umarzane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do używania. Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, 
czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści 
ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana 
do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach 
operacyjnych. Nakłady na wartości niematerialne nieoddane do użytkowania (np. nakłady na tworzone 
oprogramowanie komputerowe) ujmowane są w pozycji innych wartości niematerialnych i prawnych. 
 
Środki trwałe 
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy 
z tytułu trwałej utraty wartości. 
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty 
eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy roku obrotowego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe, 
jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści 
ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim 
przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego. Środki trwałe są amortyzowane liniowo w 
okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności lub przez krótszy z dwóch 
okresów: ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania. 
Środki trwałe o wartości początkowej niższej niż 10 000 złotych umarzane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia 
do użytkowania. Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem 
przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji 
są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez ten środek 
trwały. 
Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza 
wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, 
wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są 
ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych. 
 
Inwestycje w jednostki podporządkowane 
Inwestycje w jednostki zależne, w jednostki współzależne oraz w jednostki stowarzyszone są wyceniane według 
kosztu historycznego pomniejszonego o ewentualną utratę wartości. Trwała utrata wartości udziałów w 
jednostkach podporządkowanych i innych inwestycji długoterminowych jest szacowana na każdy dzień 
bilansowy. Wartość bilansowa takich aktywów jest każdorazowo poddawana przeglądowi w celu stwierdzenia, 
czy nie przekracza ona wartości przyszłych korzyści ekonomicznych.  
 
Inne inwestycje krótkoterminowe (z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych) 
Inne inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych, wyceniane są 
według ceny (wartości) rynkowej, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny 
sposób określonej wartości godziwej. Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych 
wycenionych według cen (wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. 
 
 
 
 
 
 
 
Aktywa finansowe 
Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny 
nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości 
początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są wprowadzane do ksiąg rachunkowych pod 
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datą zawarcia transakcji. Po początkowym ujęciu aktywa finansowe są zaliczane do jednej z czterech kategorii i 
wyceniane w następujący sposób: 1. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - według 
skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy 
procentowej; 2. Pożyczki udzielone i należności własne - według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego 
kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Należności o krótkim terminie wymagalności, 
dla których nie określono stopy procentowej, wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty; 3. Aktywa finansowe 
przeznaczone do obrotu - według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w 
rachunku zysków i strat; 4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Według wartości godziwej, a zyski/straty z 
tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat. Wartość godziwa instrumentów finansowych 
stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym rynku ustalana jest w odniesieniu do cen notowanych na tym rynku 
na dzień bilansowy. W przypadku, gdy brak jest notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa jest szacowana na 
podstawie notowanej ceny rynkowej podobnego instrumentu, bądź na podstawie modelu wyceny 
uwzględniającego dane wejściowe pochodzące z aktywnego obrotu regulowanego bądź też z wykorzystaniem 
innych metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne. Pochodne instrumenty finansowe nie będące 
instrumentami zabezpieczającymi są wykazywane jako aktywa albo zobowiązania przeznaczone do obrotu. 
 
Trwała utrata wartości aktywów finansowych 
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości 
składnika bądź grupy aktywów finansowych. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną możliwą do 
odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie 
równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Odpisy aktualizujące wartość 
składnika aktywów finansowych lub portfela podobnych składników aktywów finansowych ustala się:  
1) w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - jako różnicę 
między wartością tych aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień wyceny i możliwą do odzyskania 
kwotą. Kwotę możliwą do odzyskania stanowi bieżąca wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych 
przez jednostkę, zdyskontowana za pomocą efektywnej stopy procentowej, którą jednostka stosowała 
dotychczas, wyceniając przeszacowywany składnik aktywów finansowych lub portfel podobnych składników 
aktywów finansowych,  
2) w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej - jako różnicę między ceną nabycia 
składnika aktywów i jego wartością godziwą ustaloną na dzień wyceny, z tym że przez wartość godziwą dłużnych 
instrumentów finansowych na dzień wyceny rozumie się bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych 
oczekiwanych przez jednostkę zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do 
podobnych instrumentów finansowych. Stratę skumulowaną do tego dnia ujętą w kapitale (funduszu) z 
aktualizacji wyceny zalicza się do kosztów finansowych w kwocie nie mniejszej niż wynosi odpis, pomniejszony o 
część bezpośrednio zaliczoną do kosztów finansowych, 
3) w przypadku pozostałych aktywów finansowych - jako różnicę między wartością składnika aktywów wynikającą 
z ksiąg rachunkowych i bieżącą wartością przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, 
zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów 
finansowych. 
 
Należności krótko- i długoterminowe 
Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. 
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie 
odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów 
operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. 
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich 
wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów 
aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do 
pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. 
 
 
Transakcje w walucie obcej 
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie po kursie faktycznie 
zastosowanym w dniu zawarcia transakcji, a jeżeli zastosowanie tego kursu nie jest możliwe po kursie średnim 
ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień. Na dzień bilansowy 
aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu 
obowiązującego na ten dzień średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 
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Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów 
finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów. 
 
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 
Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.  
 
Rozliczenia międzyokresowe 
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów 
sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych 
zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. 
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów 
sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych 
zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. 
 
Kapitał podstawowy 
Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym.  
Jeżeli udziały obejmowane są po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka ujmowana jest w kapitale 
zapasowym. W przypadku wykupu udziałów własnych, kwota zapłaty za udziały własne obciąża kapitał własny i 
jest wykazywana w bilansie w pozycji „udziały własne”. Wypłacone w trakcie roku obrotowego zaliczki na 
dywidendy są wykazywane w księgach rachunkowych i w bilansie, jako podział zysku dokonany w ciągu roku 
obrotowego. Kapitał podstawowy objęty na dzień bilansowy, lecz niezarejestrowany wykazywany jest w 
dodatkowej pozycji kapitałów własnych, jako "kapitał podstawowy niezarejestrowany" pod warunkiem, że został 
zarejestrowany przed dniem sporządzenia sprawozdania finansowego. 
 
Rezerwy 
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający 
ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje 
konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego 
oszacowania kwoty tego zobowiązania. 
 
Kredyty bankowe i pożyczki oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 
W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki (w tym dłużne papiery wartościowe) są 
ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty 
uzyskania kredytu/ pożyczki (koszty transakcyjne). Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem 
zobowiązań przeznaczonych do obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego 
kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Zobowiązania finansowe, wycenia się nie później niż 
na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia. Zobowiązania finansowe 
przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne, są wyceniane według wartości godziwej. Zysk lub strata 
z tytułu przeszacowania do wartości godziwej są ujmowane w rachunku zysków i strat bieżącego okresu. 
 
Odroczony podatek dochodowy 
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic 
przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich 
wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. Rezerwa na odroczony podatek dochodowy 
tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych, chyba że rezerwa na odroczony 
podatek dochodowy powstaje w wyniku amortyzacji wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów 
lub zobowiązań przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie ma wpływu ani 
na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową. Rezerwa na podatek 
odroczony tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji 
w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych i udziałów w jednostkach współzależnych, z wyjątkiem sytuacji, 
gdy terminy i kwoty odwracających się różnic przejściowych podlegają kontroli i gdy prawdopodobne jest, iż w 
dającej się przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu. Składnik aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych 
i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest 
prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i 
straty, chyba że aktywa z tytułu odroczonego podatku powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika 
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aktywów lub zobowiązań przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie mają 
wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową. W przypadku 
ujemnych różnic przejściowych z tytułu udziałów w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych oraz udziałów w 
jednostkach współzależnych, składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest ujmowany w 
bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości ww. 
różnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na 
potrącenie ujemnych różnic przejściowych. Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało 
być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego 
zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek 
podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy 
składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana. Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz 
rezerwy na podatek odroczony prezentowane są w bilansie według wartości po skompensowaniu. 
 
Uznawanie przychodów 
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, 
które można wiarygodnie wycenić. 
 
Odsetki 
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy 
procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe. 
 
Dywidendy 
Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników 
spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku przyznającej dywidendę, chyba że w uchwale 
określono inny dzień prawa do dywidendy. 
 
Dotacje i subwencje 
Dotacje i subwencje są ujmowane według wartości godziwej w sytuacji, gdy istnieje wystarczająca pewność, iż 
dotacja zostanie otrzymana oraz spełnione zostaną wszystkie warunki związane z uzyskaniem dotacji. Jeżeli 
dotacja lub subwencja dotyczy pozycji kosztowej, wówczas jest ona odraczana w bilansie i systematycznie 
ujmowana w pozycji przychodów w sposób zapewniający współmierność z kosztami, które dotacja ta ma w 
zamierzeniu kompensować. Jeżeli dotacja lub subwencja ma na celu sfinansowanie nabycia lub wytworzenia 
środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, wówczas jest ona odraczana w bilansie i uznawana jako 
przychód przez okres amortyzacji dofinansowanych aktywów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Bilans 
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Wyszczególnienie 
    

31.12.2019             31.12.2018 

    
      

    AKTYWA     

A.  AKTYWA TRWAŁE 13 897 097,67 13 671 692,94 

I.  Wartości niematerialne i prawne 7 947 033,65 8 411 140,11 

  1.  Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 

  2.  Wartość firmy 5 810 531,97 6 133 339,29 
  3.  Inne wartości niematerialne i prawne 2 136 501,68 2 277 800,82 
  4.  Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 
II.  Rzeczowe aktywa trwałe 3 360 528,02 5 260 552,83 

  1.  Środki trwałe 2 967 362,19 5 260 552,83 
    a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 1 196 000,00 1 196 000,00 
    b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 
    c) urządzenia techniczne i maszyny 3 985,78 23 419,46 
    d) środki transportu 1 767 376,41 4 001 939,99 
    e) inne środki trwałe 0,00 39 193,38 
  2. Środki trwałe w budowie 393 165,83 0,00 
  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 
III.  Należności długoterminowe 0,00 0,00 
  1.  Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 
  2.  Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 
 3.  Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 
IV.  Inwestycje długoterminowe 2 580 000,00 0,00 
  1.  Nieruchomości 0,00 0,00 
  2.  Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 
  3.  Długoterminowe aktywa finansowe 2 580 000,00 0,00 
    a) w jednostkach powiązanych 2 580 000,00 0,00 
        - udziały lub akcje 2 580 000,00 0,00 
        - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 
        - udzielone pożyczki 0,00 0,00 
        - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 
  b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 
      - udziały lub akcje 0,00 0,00 
      - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 
      - udzielone pożyczki 0,00 0,00 
      - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 
    c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 
        - udziały lub akcje 0,00 0,00 
        - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 
        - udzielone pożyczki 0,00 0,00 

        - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 536,00 0,00 

  1.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 536,00 0,00 

  2.  Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 
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Wyszczególnienie 
    

31.12.2019 31.12.2018 

    
      

B.  AKTYWA OBROTOWE 3 260 398,86 1 853 181,28 
I.  Zapasy 1 137 681,77 549 757,37 
  1.  Materiały 0,00 0,00 
  2.  Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 
  3.  Produkty gotowe 0,00 0,00 

  4.  Towary 1 137 681,77 549 757,37 

  5.  Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 
II.  Należności krótkoterminowe 1 842 178,09 1 005 535,16 
  1.  Należności od jednostek powiązanych 270 426,71 141 012,98 
    a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 270 426,71 141 012,98 
        - do 12 miesięcy 270 426,71 141 012,98 
        - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 
    b) inne 0,00 0,00 
 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 
 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 
     - do 12 miesięcy 0,00 0,00 
     - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 
 b) inne 0,00 0,00 
  3. Należności od pozostałych jednostek 1 571 751,38 864 522,18 
    a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 007 952,83 665 338,92 
        - do 12 miesięcy 1 007 952,83 665 338,92 
        - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

    
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 
świadczeń 40 245,94 34 137,31 

    c) inne 523 552,61 165 045,95 
    d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 
III.  Inwestycje krótkoterminowe 262 452,06 293 177,53 
  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 262 452,06 293 177,53 
    a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 
       - udziały lub akcje 0,00 0,00 
       - inne papiery wartościowe  0,00 0,00 
       - udzielone pożyczki 0,00 0,00 
       - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 
    b) w pozostałych jednostkach 0,00 293 177,53 
       - udziały lub akcje 0,00 293 177,53 
       - inne papiery wartościowe  0,00 0,00 
       - udzielone pożyczki 0,00 0,00 
       - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 
    c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 262 452,06 213 817,28 
       - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 262 452,06 213 817,28 
       - inne środki pieniężne 0,00 0,00 
       - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 
  2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 
IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe     18 086,94 4 711,22 

C.  NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY   0,00 0,00 

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE   0,00 0,00 

AKTYWA RAZEM: 17 157 496,53 15 524 874,22 
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Wyszczególnienie 
    

31.12.2019 31.12.2018 

    

    PASYWA     
A.  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 14 656 108,54 12 592 909,09 
I.     Kapitał (fundusz) podstawowy 20 000 000,00 18 331 695,00 
II.   Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0,00 0,00 
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0,00 0,00 
III.    Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00 
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 
IV.   Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 1 196 000,00 
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 1 196 000,00 
- na udziały (akcje) własne 0,00 0,00 
V.  Zysk (strata) z lat ubiegłych -7 448 941,68 -7 781 282,06 
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego 1 995 959,87 846 496,15 
VII.   Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 
B.  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ. 2 610 478,34 2 931 965,13 
I.   Rezerwy na zobowiązania 27 271,00 0,00 
  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 
  2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 
       - długoterminowa 0,00 0,00 
       - krótkoterminowa 0,00 0,00 
  3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 
       - długoterminowa 0,00 0,00 
       - krótkoterminowa 0,00 0,00 
II. Zobowiązania długoterminowe 838 360,25 1 402 495,03 
  1.  Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 
 2.  Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 
  3.  Wobec pozostałych jednostek 838 360,25 1 402 495,03 
    a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 
    b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 
    c) inne zobowiązania finansowe 838 360,25 1 402 495,03 
    d) inne 0,00 0,00 
III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 727 039,88 1 511 662,89 
  1.  Wobec jednostek powiązanych 32 821,16 0,00 
    a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 
         - do 12 miesięcy 0,00 0,00 
         - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 
    b)  inne 32 821,16 0,00 
 2.   Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 8 567,49 8 567,49 
  a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8 567,49 8 567,49 
       - do 12 miesięcy 8 567,49 8 567,49 
       - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 
  b)  inne 0,00 0,00 
  3.   Wobec pozostałych jednostek 1 685 651,23 1 503 095,40 
    a)  kredyty i pożyczki 0,00 0,00 
    b)  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 
    c)  inne zobowiązania finansowe 491 219,24 869 299,54 
    d)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 801 315,19 493 490,45 
         - do 12 miesięcy 801 315,19 493 490,45 
         - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 
    e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 
    f)  zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 
    g)  z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 338 424,16 28 520,39 
    h)  z tytułu wynagrodzeń 10 898,25 38 916,45 
    i)  inne 43 794,39 72 868,57 
  4. Fundusze specjalne 0,00 0,00 
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IV.  Rozliczenia międzyokresowe 17 807,21 17 807,21 
  1.  Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 
  2.  Inne rozliczenia międzyokresowe 17 807,21 17 807,21 
     - długoterminowe 0,00 0,00 
     - krótkoterminowe 17 807,21 17 807,21 

PASYWA RAZEM: 17 157 496,53 15 524 874,22 

 
4.3. Rachunek zysków i strat 

 

Wyszczególnienie 

    

2019 2018 

    

      

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, 3 751 497,98 3 731 217,71 

    w tym: od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 705 540,00 2 633 642,50 

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

ujemna) 
0,00 0,00 

  III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 

  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 045 957,98 1 097 575,21 

B. Koszty działalności operacyjnej 2 448 708,10 2 694 746,15 

  I. Amortyzacja 729 356,37 911 050,23 

  II.  Zużycie materiałów i energii 89 893,16 149 879,49 

  III. Usługi obce 562 632,68 333 587,67 

  IV. Podatki i opłaty, w tym:  40 017,07 23 023,68 

     - podatek akcyzowy 0,00 0,00 

  V. Wynagrodzenia 232 009,33 265 213,09 

  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: 33 232,31 44 810,22 
 -   Emerytalne 0,00 0,00 

  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 5 061,30 50 379,34 

  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 756 050,88 916 802,43 

C. Wynik ze sprzedaży (A-B) 1 302 789,88 1 036 471,56 

D. Pozostałe przychody operacyjne 2 537 044,03 0,05 

  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 
  II.  Dotacje 0,00 0,00 
 III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 
  IV. Inne przychody operacyjne 2 537 044,03 0,05 

E. Pozostałe koszty operacyjne 1 473 123,71 144 311,16 

  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 426 904,98 120 951,92 

  II.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 2 673,00 

  III. Inne koszty operacyjne 46 218,73 20 786,24 

F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E) 2 366 710,20 892 160,45 

G. Przychody finansowe 311,99 0,00 

  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 

     - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

    w tym, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 

  - od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 
 

 
w tym, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 

  II. Odsetki, w tym: 41,97 0,00 

     - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

  III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 

  IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 
  V. Inne 270,02 0,00 
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H. Koszty finansowe 7 874,32 45 664,30 

  I. Odsetki, w tym: 4 249,05 45 531,75 

     - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 

  II.  Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 

  III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 
  IV. Inne   3 625,27 132,55 

K. Wynik brutto (I+/-J) 2 359 147,87 846 496,15 

L. Podatek dochodowy 363 188,00 0,00 

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 

N. Wynik netto (K-L-M) 1 995 959,87 846 496,15 
 

 
4.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 

 

Treść pozycji 2019 2018 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 12 592 909,09 10 550 412,94 
   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 
   b) korekty błędów podstawowych 514 155,77 0,00 
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 13 107 064,86 10 550 412,94 

   1. Kapitał podstawowy na początek okresu 18 331 695,00 18 331 695,00 
      1.1. Zmiany kapitału podstawowego 1 668 305,00 0,00 
         a) zwiększenia (z tytułu) 1 668 305,00 0,00 
            - wydania udziałów (emisji akcji) 472 305,00 0,00 
            - przeniesienie z kapitału rezerwowego 1 196 000,00 0,00 
         b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 
            - umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00 
            - inne 0,00 0,00 
      1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu 20 000 000,00 18 331 695,00 
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 0,00 0,00 
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0,00 0,00 
         a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 
            - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00 
            - z tytułu zakupów środków trwałych (z ZFRON) 0,00 0,00 
            - różnica z wyceny rozchodowych śr. trwałych 0,00 0,00 
            - podziału zysku 0,00 0,00 
         b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 
            - sprzedaży akcji własnych 0,00 0,00 
            - pokrycie kosztów emisji 0,00 0,00 
            - wypłata dywidendy 0,00 0,00 
      2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 0,00 0,00 
   3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00 
      3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 
         a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 
            -  0,00 0,00 
         b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 
            - zbycia środków trwałych 0,00 0,00 
            -  0,00 0,00 
      3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 
   4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 1 196 000,00 0,00 
      4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -1 196 000,00 1 196 000,00 
         a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 1 196 000,00 
            - wpłat na poczet akcji serii C 0,00 0,00 
            - wpłat na poczet akcji serii D 0,00 0,00 
         b) zmniejszenia (z tytułu) 1 196 000,00 0,00 
            - przeniesienie na kapitał zakładowy 1 196 000,00 0,00 
      4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0,00 1 196 000,00 
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   5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -7 781 282,06 -8 135 508,05 
      5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 
         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 
         b) korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 
      5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 
5.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 
         a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 
            - 0,00 0,00 
         b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 
            - podziału zysku z lat ubiegłych - na kapitał zapasowy 0,00 0,00 
5.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 7 781 282,06 8 135 508,05 
         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 
         b) korekty błędów  514 155,77 0,00 
5.6. Strata lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 8 295 437,83 8 135 508,05 
5.7. Zmiany straty z lat ubiegłych 0,00 0,00 
         a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 
            - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00 
           - sprzedaż akcji własnych 0,00 0,00 
         b) zmniejszenia (z tytułu) 846 496,15 354 225,99 
            - pokrycia straty zyskiem 846 496,15 354 225,99 
5.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7 448 941,68 7 781 282,06 
5.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -7 448 941,68 -7 781 282,06 
6. Wynik netto 1 995 959,87 332 340,38 
   a) zysk netto 1 995 959,87 332 340,38 
   b) strata netto 0,00 0,00 
   c) odpisy z zysku 0,00 0,00 
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 14 547 018,19 12 078 753,32 
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia 
straty) 14 547 018,19 12 078 753,32 

 
4.5  Rachunek przepływów pieniężnych 

 

Wyszczególnienie 
  

2019 2018 

    
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ   

I. Zysk (strata) netto 1 995 959,87 846 496,15 
II. Korekty razem 54 049,89 -901 607,44 
  1. Amortyzacja 729 356,37 911 050,23 
  2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 
  3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 45 531,75 
  4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 
  5. Zmiana stanu rezerw 27 271,00 0,00 
  6. Zmiana stanu zapasów -587 924,40 -549 757,37 
  7. Zmiana stanu należności -836 642,93 -552 571,75 
  8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 744 901,57 -752 701,14 
  9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -22 911,72 -3 159,16 
  10. Inne korekty 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II) 2 050 009,76 -55 111,29 
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 0,00 0,00 

I. Wpływy 0,00 134 471,54 
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 134 471,54 
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 
  3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 
    a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 
    b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 
    -zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 
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    - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 
    - odsetki 0,00 0,00 
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,000 
  4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 

II. Wydatki 447 360,95 0,00 
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 54 195,12 0,00 
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 393 165,83 0,00 
  3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 
    a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 
    b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 
    - nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 
  4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -447 360,95 134 471,54 
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ   

I. Wpływy 0,00 0,00 
  1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych 0,00 0,00 
  2. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 
  4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 

II. Wydatki 1 851 554,98 0,00 
  1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 
  3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 
  4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00 
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 851 554,98 0,00 
  8. Odsetki 0,00 0,00 
  9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 851 554,98 79 360,25 
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) -30 725,47 79 360,25 
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM -30 725,47 213 817,28 
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 293 177,53 213 817,28 
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM 262 452,06 293 177,53 
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 5,89 0,00 

 
4.6   Dodatkowe informacje i objaśnienia 

1. Objaśnienia do bilansu 
 

1.1 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście  
 
Pozycja nie występuje  
 

1.2 Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na 
podstawie umów leasingu  

 
Pozycja nie występuje  
 

1.3 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa 
własności budynków i budowli, 

 
 Pozycja nie występuje  
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1.4 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych 
akcji, w tym uprzywilejowanych,  

 
Dane na dzień publikacji sprawozdania: 

Właściciel udziału/akcji ilość udziałów/akcji wartość % całej wartości 
Sebastian Albin 12 515 000 12 515 000 62,58% 
PL Group Sp. z o.o. 1 196 000 1 196 000 5,98 
Pozostali 6 289 000 6 289 000 31,44 % 

suma 20 000 000 20 000 000 100,00% 
wartość 1 udziału/akcji w zł 1,00   

Stan na 31.12.2019 : 
Właściciel udziału/akcji ilość udziałów/akcji wartość % całej wartości 

Sebastian Albin 12 510 000 12 510 000 62,55 
PL Group Sp. z o.o. 1 196 000 1 196 000 5,98 
Pozostali 6 294 000 6 294 000 31,47 

suma 20 000 000 20 000 000 100,00% 
wartość 1 udziału/akcji w zł 1,00   

 
1.5 Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych 

i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym, 
 
Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.  
 

1.6 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy, 
 

Zarząd rekomenduje przeznaczyć zysk netto na pokrycie strat z lat ubiegłych. 
 

 
 
1.8 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju),  

 
Pozycja nie występuje 
 

1.9 Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także 
wekslowe;  

 
Pozycja nie występuje 
 

2 Objaśnienia do rachunku zysków i strat  
 

 
2.1 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe. 
  

Pozycja nie występuje  
 

2.2 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 
 

Pozycja nie występuje  
 

2.3 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrót. lub 
przewidzianej do zaniechania w roku następnym  

 
Pozycja nie występuje 
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2.4 Gdy jednostki sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach 

wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:  
 

Jednostka sporządza Rachunek Zysków i Strat w wariancie porównawczym  
 
2.5 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.  
 

Pozycja nie występuje  
 
2.6 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe;
 odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.  
 

Pozycja nie występuje 
 
 2.7 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe. 
 

Pozycja nie występuje  
 
2.8 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych. 

 
Pozycja nie występuje 

 
3. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych  

 
3.1 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;  

 
Pozycja nie występuje 

 
4. Informacje o transakcjach, zatrudnieniu i wynagrodzeniach 

 
4.1 Charakter i cel gospodarczy zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w 

zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 
firmy. 

 
Pozycja nie występuje  

 
 
4.2 Istotne transakcje (wraz z kwotami) zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze 

stronami powiązanymi, członkami zarządu oraz innymi osobami  
 

Pozycja nie występuje  
 
4.3 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe,  
 

Zatrudnienie w grupach Ilość osób 

Zarząd 0,00 

Administracja 5,00 

RAZEM 5,00 

Dane podano w przeliczeniu na pełne etaty.  
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4.4 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom 

wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy 
osobno), 

 
Wynagrodzenie  Łącznie 

wypłacone osobom należącym do organów zarządczych 0,00 

wypłacone osobom należącym do organów nadzorujących 0,00 

 
4.5 Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład 

organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem 
warunków oprocentowania i terminów spłaty;  

 
Pozycja nie występuje  
 

5. Informacje o zmianach w polityce rachunkowości i sprawozdaniu finansowym 
 

5.1 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym 
roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty 

 
Pozycja nie występuje  
 

5.2 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w 
sprawozdaniu finansowym, 
 
Nie dotyczy 

5.3 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod 
wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny 
wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. 

 
W ciągu roku nie było zmian zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania  

 
5.4 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok 

poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.  
 

W ciągu roku nie było zmian zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania  
 

6. Dane o jednostkach powiązanych i wspólnych przedsięwzięciach  
 

6.1 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:  
 
Pozycja nie występuje  
 

 
6.2 Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub 

ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o 
procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu. 

 
Pozycja nie występuje  
 

6.3 Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia 
lub wyłączeń, informacje o:  

 
Pozycja nie występuje 
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6.4 Informacja o : a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna b) 
nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższy 
szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej 
jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a)  

 
Pozycja nie występuje  

7. Połączenie jednostki z inną jednostką 

 
7.1 W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:  
 

Pozycja nie występuje 
 

8. Informacje co do możliwości kontynuowania działalności jednostki  
 

8.1 W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych 
niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie 
finansowe zawiera korekty z tym związane  
 
Pozycja nie występuje  
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5. Sprawozdanie Zarządu z działalności 
 

1. Informacje podstawowe 
 

Dane spółki: 
 

Firma:   PL GROUP SA    
Forma prawna:  Spółka Akcyjna 
Kraj siedziby:  Polska 
Siedziba:  Łódź 
Adres:   90-024 Łódź ul. Wodna 14 
Tel.:   22 243 20 20 
Internet:  www.plgroup.pl 
E-mail:    office@plgroup.pl 
KRS:   00000286524 
REGON:   141049304 
NIP:   1132685165 
 
5.1.2. Zarząd 
 
Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą.  
W okresie od I-XII 2019 r. Zarząd pracował w następujących składach osobowych: 
 
Prezes Zarządu: Sebastian Albin 
 
5.1.3 Rada Nadzorcza  
 
Na dzień  31 grudnia 2019 Rada Nadzorcza pracowała w składzie: 
Emilia Piasecka  – Członek Rady Nadzorczej  
Ivan Hanamov – Członek Rady Nadzorczej  
Władysław  Gaj  – Członek Rady Nadzorczej  
Marcin Markiewicz – Członek Rady Nadzorczej  
Tomasz Gutowski  – Członek Rady Nadzorczej 
 
5.1.4  Akcjonariat  
Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania z działalności akcjonariat Spółki przedstawia się następująco : 

Właściciel udziału/akcji ilość udziałów/akcji wartość % całej wartości 
PL Group Sp. z o.o. 12 515 000 12 515 000 62,58 
Sebastian Albin 1 196 000 1 196 000 5,98 
Pozostali 6 289 000 6 289 000 31,44 

Suma 20 000 000 20 000 000 100,00% 
Wartość 1 udziału/akcji w zł 1   

 
 

 
5.2 Komentarz dotyczący aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej 

 

Wybrane dane finansowe  

okres od 01.01.2019 do 
31.12.2019 

okres od 01.01.2018 do 
31.12.2018 

PLN 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 751 497,98 3 731 217,71 

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 302 789,88 1 036 471,56 

Amortyzacja 729 356,37 911 050,23 

Zysk (strata) brutto 2 359 147,87 846 496,15 
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Zysk (strata) netto 1 995 959,87 846 495,15 

Kapitał własny 14 547 018,19 12 592 909,09 

Kapitał zakładowy 20 000 000 18 331 695 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 610 478,34 2 931 965,13 

Zobowiązania długoterminowe 838 360,25 1 402 495,03 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 727 039,88 1 511 662,89 

Aktywa razem 17 157 496,53 15 524 874,22 

Należności długoterminowe 2 580 000,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 1 842 178,09 1 005 535,16 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 262 452,06 293 177,53 

 
Przychody netto ze sprzedaży w 2019 roku wyniosły 3 751 497,98 zł wobec 3 731 217,71zł, które były w 2018 
roku. Spółka za 2019 rok wypracowała zysk na poziomie 1 995 959,87 zł, jest to istotny wzrost wobec zysku 
w 2018 na poziomie 846 496,15 zł. Kapitały własne wzrosły z 12 592 909,09 zł w 2018 do 14 547 018,19 zł w 
2019 roku. Powyższe wyniki świadczą, że konsekwentna realizacja strategii przynosi efekty. 

 
5.3 Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, które wystąpiły w roku obrotowym, a także po 

jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
 

Na dzień 30.09.2020 sytuacja gospodarcza miała szczególnie nietypowy charakter, który niewątpliwie wpłynął 
na wyniki finansowe w roku 2020, z uwagi na fakt Epidemii CoVID-19, która miała oddziaływanie na procesy 
biznesowe oraz inwestycyjne prowadzone w tym czasie. Kluczowa dla Spółki inwestycja na Powiślu w 
Warszawie została dotknięta przez zaburzone prace budowlane oraz dostępność materiałów budowlanych, 
która spowodowała obsunięcia czasowe. Marka PLRENT® została zaburzona poprzez zawieszenia płatności 
związanych z wynajmowanymi pojazdami przez kontrahentów, co miało wprost przełożenie na przychody ze 
sprzedaży produktów. Powołane w 2019 roku, natomiast zarejestrowane w 2020 Spółki PL CFM Sp. z o.o oraz 
PLD Sp. z o.o. nie rozpoczęły swoich działalności z związku z wyżej wymienioną epidemią CoVID-19. 

 
5.4 Przewidywania dotyczące rozwoju jednostki 

 
Do dnia 30.09.2020 bieżący rok był wyzwaniem dla prowadzenia działalności Spółki, również z uwagi na 
sytuację związaną z pandemią Covid-19. Czas ten równocześnie pozwolił Spółce zrewidować współpracę z 
dotychczasowymi partnerami biznesowymi oraz rozpocząć aktualizację modelu biznesowego w oparciu o 
aktualną sytuację gospodarczą. 
 
Przede wszystkim Spółka wprowadziła zmiany co do zakresu działalności w ramach poszczególnych marek, 
zaczynając od ograniczenia działalności marki PLRENT® (wynajmem pojazdów osobowych oraz dostawczych) 
oraz CLS® (Centrum Likwidacji Szkód) jedynie do wspierania klientów korzystających   
z usług zarządzania flotą w ramach marki PLCFM®, zamiast regularnej działalności wynajmu pojazdów 
osobowych. Działalność PLSELECT® polegająca na sprzedaży wyselekcjonowanych samochodów 
przekształcana jest obecnie w oferowanie pojazdów kolekcjonerskich w autorskim wydaniu pod nową 
odsłoną THECONZEPT, pod którą też marką powstanie showroom w lokalu Spółki na Powiślu, w którym 
trwają jeszcze prace adaptacyjne. Działalność związana dotychczas z markami PLDETAILING® oraz PLWASH® 
są prowadzone w ramach Grupy Kapitałowej przez spółkę zależna Spółki pod nazwą PLDCARCLUB®, pod 
którą w lokalu ulicy Łopuszańskiej w Warszawie tworzone jest jedno z ciekawszych miejsc detailingowych na 
mapie Polski.  
 
Zarząd Spółki postanowił również podjąć działania zmierzające do poprawienie i zwiększenia komunikacji, 
która przez koncentrację na powyżej wymienionych czynnościach biznesowych przeszła na drugi plan. 
Obecnie wdrażamy również zmiany polegające na rozpoczęciu komunikacji przez media 
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https://www.facebook.com/privatelabelgroup oraz https://www.linkedin.com/company/plgroupsa/, 
gdzie będą publikowane aktualności z działalności oraz funkcjonowania Grupy Kapitałowej  
PL Group S.A. Dodatkowo, wszystkie domeny internetowe marek zostały zmienione  
na międzynarodowe z zakończeniem .com w celu możliwości zaistnienia na rynkach międzynarodowych w 
kontekście biznesowym jak i marketingowym, a z uwagi na fakt obecnych projektów,  
które są prowadzone za pomocą doradców z doświadczeniem zagranicznym, mamy podstawy sądzić,  
iż nasze dokonania będą unikalne w skali nie tylko na narodowym gruncie. 

 
5.5 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 

 
Nie dotyczy. 

 
5.6 Informacje dotyczące nabyciu udziałów (akcji) własnych, a zwłaszcza o celu ich nabycia, liczbie i wartości 

nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie 
sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia 

 
Nie dotyczy 

 
5.7 Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest na nie narażony. 

 
Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. 
Zmiany wprowadzane w polskim systemie prawnym mogą rodzić dla Spółki pewne ryzyko w zakresie 
prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Dotyczy to w szczególności regulacji w zakresie: prawa pracy i 
ubezpieczeń społecznych, prawa spółek handlowych, prawa regulującego funkcjonowanie spółek publicznych, 
jak i samą działalność gospodarczą. Zmiany te wynikają między innymi z konieczności dostosowywania polskiego 
prawa do przepisów prawa Unii Europejskiej. Ryzyko dla działalności Spółki stwarza również niejednolita 
wykładnia przepisów prawa, dokonywana przez sądy krajowe, organy administracji publicznej oraz przez 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

 
Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w Polsce. 
Na sytuację finansową oraz szeroko pojętą działalność Spółki mają, między innymi, wpływ czynniki 
makroekonomiczne, do których zaliczyć można: wzrost produktu krajowego brutto, wysokość stóp 
procentowych, inflację, ogólną kondycję gospodarki, politykę w zakresie podatków, prywatyzacji i 
restrukturyzacji sektorów gospodarki polskiej, czy zmiany legislacyjne. Długotrwałe występowanie 
niekorzystnych warunków makroekonomicznych może mieć ujemny wpływ na sytuację finansową Spółki. 
Ryzyko związane z realizacją  strategii rozwoju Spółki  
Efektywność działania Spółki zależy od zdolności Spółki do  realizowania strategii, która będzie skuteczna i będzie 
przynosiła wymierne korzyści finansowe w długim horyzoncie czasowym. Ewentualne podjęcie nietrafionych 
decyzji wynikających z dokonania niewłaściwej oceny sytuacji lub niezdolność przystosowania się Spółki do 
dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych oznaczać może istotne negatywne skutki finansowe. 
W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia takiego zagrożenia prowadzona jest ciągła bieżąca analiza 
wszystkich czynników decydujących o wyborze strategii tak, aby możliwe było maksymalnie precyzyjne 
określenie kierunku i charakteru zmian otoczenia rynkowego. 
Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników  
Najważniejszym aktywem Spółki, jest wiedza, doświadczenie oraz kompetencje kluczowych pracowników. Jego 
działalność jest zatem uzależniona od stabilności ich zatrudnienia. Rezygnacja jednego lub kilku osób zajmujących 
kluczowe stanowiska spowodować może pogorszenie wyników z działalności a tym samym kondycji finansowej 
Spółki.  
Spółka prowadzi politykę zatrudnienia przewidującą wiązanie pracowników z miejscem pracy poprzez 
zapewnienie atrakcyjnych warunków pracy. 
 
5.8 Informacje dodatkowe 

 
Siedziba spółki znajduje się w Łodzi na ul Wodnej 14. 
 

 
6. Oświadczenie Zarządu 
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Oświadczenie zarządu spółki PL GROUP S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za 
okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 
 
Zarząd PL GROUP S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okres od 
01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i dane porównywalne sporządzane zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi 
Spółkę, oraz że dane zawarte w sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny 
sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki 
zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną 
działalnością. 
 

 
 

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Spółki 
 
 

Sebastian Albin 
 

Prezes Zarządu 
 
 
 
 
 
Oświadczenie zarządu spółki PL GROUP S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych. 
 
 
 
Zarząd PL GROUP S.A. oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący 
badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., został wybrany 
zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot 
ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i 
niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 

 
 
 
 

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Spółki 
 
 

Sebastian Albin 
 

Prezes Zarządu 
 

 
7. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego PL Group S.A. 

 
 

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego PL Group S.A. sporządzone przez firmę audytorską stanowi 
załącznik do niniejszego raportu.  
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8. Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 
 

LP. ZASADA 

TAK/ 

NIE/ 

NIE DOTYCZY 

KOMENTARZ 

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i 
efektywną politykę informacyjną, zarówno z 
wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z 
użyciem nowoczesnych technologii, 
zapewniających szybkość, bezpieczeństwo 
oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka 
korzystając w jak najszerszym stopniu z tych 
metod, powinna zapewnić odpowiednią 
komunikację z inwestorami i analitykami, 
umożliwiać transmitowanie obrad walnego 
zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, 
rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go 
na stronie internetowej. 

TAK 

Z wyłączeniem transmisji obrad 
Walnego Zgromadzenia z 
wykorzystaniem sieci Internet, 
rejestrowania przebiegu obrad i 
upubliczniania go na stronie 
internetowej 

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp 
do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i 
perspektyw spółki oraz sposobu jej 
funkcjonowania. 

TAK 

W tym celu Spółka prowadzi 
aktualną stronę internetową 
www.plgroup.ploraz zamieszcza 
istotne informacje w systemach 
EBI oraz ESPI 

3. 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową i zamieszcza na niej: 

3.1. podstawowe informacje o spółce i jej 
działalności (strona startowa), 

TAK 

Strona internetowa Spółki 
znajduje się pod adresem 
www.plgroup.pl 

 

Informacje na temat działalności 
Spółki znajdują się pod adresem 
www.plgroup.pl 

3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem 
rodzaju działalności, z której Emitent uzyskuje 
najwięcej przychodów, 

TAK 
Informacje na temat działalności 
Spółki znajdują się pod adresem 
www.plgroup.pl 

3.3. opis rynku, na którym działa Emitent, wraz 
z określeniem pozycji emitenta na tym rynku, TAK  

Informacje na temat działalności 
Spółki znajdują się pod adresem 
www.plgroup.pl 

3.4. życiorysy zawodowe członków organów 
spółki, TAK  

Informacje na temat działalności 
Spółki znajdują się pod adresem 
www.plgroup.pl. 

 

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% 

TAK 
Informacje na temat działalności 
Spółki znajdują się pod adresem 
www.plgroup.pl 
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ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu spółki, 

3.6. dokumenty korporacyjne spółki, TAK 
Informacje na temat działalności 
Spółki znajdują się pod adresem 
www.plgroup.pl 

3.7. zarys planów strategicznych spółki, TAK 
Informacje na temat działalności 
Spółki znajdują się pod adresem 
www.plgroup.pl 

3.8. opublikowane prognozy wyników 
finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z 
założeniami do tych prognoz (w przypadku gdy 
emitent takie publikuje), 

NIE DOTYCZY 
Emitent nie publikował prognoz 
wyników finansowych na bieżący 
rok obrotowy. 

3.9. strukturę akcjonariatu Emitenta, ze 
wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji 
znajdujących się w wolnym obrocie, 

TAK 
Informacje na temat działalności 
Spółki znajdują się pod adresem 
www.plgroup.pl 

3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest 
odpowiedzialna w spółce za relacje 
inwestorskie oraz kontakty z mediami, 

TAK 
Informacje na temat działalności 
Spółki znajdują się pod adresem 
www.plgroup.pl 

 3.11. Skreślony.   

 3.12. opublikowane raporty bieżące i 
okresowe, TAK 

Informacje na temat działalności 
Spółki znajdują się pod adresem 
www.plgroup.pl 

3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji 
finansowych raportów okresowych, dat 
walnych zgromadzeń, a także spotkań z 
inwestorami i analitykami oraz konferencji 
prasowych, 

TAK 
Informacje na temat działalności 
Spółki znajdują się pod adresem 
www.plgroup.pl 

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, 

NIE DOTYCZY Opisane w niniejszym punkcie 
zdarzenie nie wystąpiło. 

 3.15. Skreślony.   

 3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw 
objętych porządkiem obrad, zadawane przed i 
w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z 
odpowiedziami na zadawane pytania, 

NIE DOTYCZY Opisane w niniejszym punkcie 
zdarzenie nie wystąpiło. 

3.17. informację na temat powodów 
odwołania walnego zgromadzenia, zmiany 

NIE DOTYCZY Opisane w niniejszym punkcie 
zdarzenie nie wystąpiło. 
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terminu lub porządku obrad wraz z 
uzasadnieniem, 

3.18. informację o przerwie w obradach 
walnego zgromadzenia i powodach 
zarządzenia przerwy, 

NIE DOTYCZY Opisane w niniejszym punkcie 
zdarzenie nie wystąpiło. 

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, 

TAK 
Informacje na temat działalności 
Spółki znajdują się pod adresem 
www.plgroup.pl 

3.20. Informację na temat podmiotu, który 
pełni funkcję animatora akcji emitenta, TAK 

Informacje na temat działalności 
Spółki znajdują się pod adresem 
www.plgroup.pl 

3.21. dokument informacyjny (prospekt 
emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy, 

NIE DOTYCZY 

Emitent nie publikował w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy dokumentu 
informacyjnego (prospektu 
emisyjnego) spółki. 

 3.22. Skreślony.   

 3.23. 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 

Strona internetowa Emitenta 
oparta została o układ tworzony z 
myślą o przejrzystym i intuicyjnym 
dostępie do informacji o Spółce. 
Emitent dokłada wszelkich starań 
aby aktualizacje danych odbywały 
się bez zbędnej zwłoki 

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

TAK 
W chwili obecnej Emitent 
prowadzi stronę internetową w 
języku polskim.  

5. Spółka powinna prowadzić politykę 
informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym 
celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną 
powinna wykorzystywać indywidualną dla 
danej spółki sekcję relacji inwestorskich 
znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl. 

TAK 

Na stronie internetowej 
www.GPWinfoStrefa.pl dostępne 
są podstawowe informacje o 
Spółce. 

 

6. Emitent powinien utrzymywać bieżące 
kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego 
Doradcy, celem umożliwienia mu 

TAK Emitent pozostaje w stałym 
kontakcie ze spółką INC S.A. 
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prawidłowego wykonywania swoich 
obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna 
wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty 
z Autoryzowanym Doradcą. 

pełniącą rolę Autoryzowanego 
Doradcy Spółki PL GROUP  S.A. 

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. 

TAK 

Wszystkie istotne z punktu 
widzenia prowadzonej przez 
Spółkę działalności informacje bez 
zbędnej zwłoki przekazywane i 
konsultowane są z 
Autoryzowanym Doradcą. 

8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu 
Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i 
informacji niezbędnych do wykonywania 
obowiązków Autoryzowanego Doradcy. 

TAK 

Autoryzowany Doradca posiada 
dostęp do dokumentów 
niezbędnych dla prawidłowego 
wykonywania zadań. 

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 

9.1. informację na temat łącznej wysokości 
wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i 
rady nadzorczej, 

TAK Informacja opublikowana w 
raporcie rocznym. 

 9.2. informację na temat wynagrodzenia 
Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od 
emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta 
usług w każdym zakresie. 

TAK Informacja opublikowana w 
raporcie rocznym. 

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 
W obradach WZA uczestniczą 
przedstawiciele Zarządu i Rady 
Nadzorczej Emitenta. 

11. 
Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy 
współpracy Autoryzowanego Doradcy, 
powinien organizować publicznie dostępne 
spotkanie z inwestorami, analitykami i 
mediami. 

NIE 

Spółka na bieżąco kontaktuje się 
ze wszystkimi zainteresowanymi 
stronami, publikuje raporty 
bieżące i aktualności. Spółka nie 
widzi konieczności organizowania 
spotkań odrębnie. Spółka 
podejmie taką decyzję, jeśli tylko 
dostrzeże takie zapotrzebowanie. 

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. 

NIE DOTYCZY Opisane w niniejszym punkcie 
zdarzenie nie wystąpiło. 

13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny 
zapewnić zachowanie niezbędnego odstępu 
czasowego pomiędzy decyzjami 
powodującymi określone zdarzenia 
korporacyjne a datami, w których ustalane są 

TAK 
Podejmowane przez WZA uchwały 
zapewniają zachowanie 
niezbędnych odstępów czasu, co 
wiąże się z polityką poszanowania 
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prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń 
korporacyjnych. 

praw przysługujących 
Akcjonariuszom. 

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. 

NIE DOTYCZY Opisane w niniejszym punkcie 
zdarzenie nie wystąpiło. 

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. 

NIE DOTYCZY Opisane w niniejszym punkcie 
zdarzenie nie wystąpiło. 

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie 
wypłaty dywidendy warunkowej może 
zawierać tylko takie warunki, których 
ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem 
ustalenia prawa do dywidendy. 

NIE DOTYCZY Opisane w niniejszym punkcie 
zdarzenie nie wystąpiło. 

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

• informacje na temat wystąpienia 
tendencji i zdarzeń w otoczeniu 
rynkowym emitenta, które w ocenie 
emitenta mogą mieć w przyszłości istotne 
skutki dla kondycji finansowej oraz 
wyników finansowych emitenta, 

• zestawienie wszystkich informacji 
opublikowanych przez emitenta w trybie 
raportu bieżącego w okresie objętym 
raportem, 

• informacje na temat realizacji celów 
emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w 
części, miała miejsce w okresie objętym 
raportem, 

• kalendarz inwestora, obejmujący 
wydarzenia mające mieć miejsce w 
nadchodzącym miesiącu, które dotyczą 

NIE 

Spółka nie publikuje raportów 
miesięcznych. W opinii Emitenta 
wszystkie niezbędne informacje 
przekazywane są w rozszerzonych 
raportach okresowych oraz 
raportach bieżących Spółki. 
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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. 

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. 

NIE DOTYCZY Opisane w niniejszym punkcie 
zdarzenie nie wystąpiło. 

17. Skreślony.   

 
 


