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I.

LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Szanowni Państwo,
Przekazuję na Państwa ręce zaległy raport kwartał za III kwartał roku 2019. Był to okres w
którym Spółka zmagała się ze skutkami braku środków na finansowanie rozwoju swojego
sztandarowego projektu, to jest supersamochodu Arrinera, oraz ze skutkami wywołanego
tym kryzysu organizacyjnego.
Pomimo podejmowanych w tym zakresie prób, nie udało się znaleźć niezbędnego
finansowania. W efekcie doprowadziło to do podjęcia decyzji o rezygnacji z rozwijania
projektu supersamochodu Arrinera i zbycia aktywów związanych z tym projektem, to jest
wszystkich posiadanych akcji Arrinera Technology S.A., o czym Spółka poinformowała w
raporcie bieżącym ESPI nr 3/2021 z dnia 22 maja 2021 roku.
Jednocześnie mam nadzieję, że w wyniku prowadzonego obecnie procesu przeglądu opcji
strategicznych, o rozpoczęciu którego Spółka poinformowała w raporcie bieżącym ESPI nr
4/2021 z dnia 22 maja 2021 roku, oraz dzięki spłacie zobowiązań, możliwej dzięki zbyciu akcji
Arrinera Technology S.A., w najbliższym czasie możliwe będzie uporządkowanie sytuacji
prawnej, finansowej i organizacyjnej Spółki oraz podjęcie decyzji co do dalszego modelu
działania Spółki.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Piotr Gniadek

II.

PODSTAWOWE INFOMACJE O SPÓŁCE

1. Dane jednostki
Nazwa (firma)
Siedziba
Adres
Numer KRS
Sąd rejestrowy
Kapitał zakładowy
Adres poczty elektronicznej:
Strona internetowa:

Arrinera Spółka Akcyjna
Warszawa
Ul. Alfreda Nobla 9
0000378711
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII
Wydział Gospodarczy KRS
2 600 000 zł i dzieli się na 5.200.000 akcji o wartości
nominalnej 0,50 zł każda
office@arrinera.com
https://www.arrinera.com

2. Zarząd
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu Arrinera S.A. wchodzi:
- Piotr Gniadek
3. Rada Nadzorcza
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą:
- Tomasz Swadkowski - Członek Rady Nadzorczej,
- Dariusz Burciu - Członek Rady Nadzorczej
- Grzegorz Władysław Konrad- Członek Rady Nadzorczej,
- Maciej Leszek Twaróg- Członek Rady Nadzorczej,
- Radomir Emiljan Woźniak- Członek Rady Nadzorczej,
4. Struktura akcjonariatu
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Zarząd Arrinera S.A., na dzień publikacji raportu,
akcjonariuszami posiadającymi powyżej 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki są:
Lp.

Imię i nazwisko

Liczba akcji

Udział w kapitale

akcjonariusza

(szt.)

zakładowym (%)

1 Erne Ventures S.A.

Udział w głosach (%)

3 385 781

65,11%

65,11%

2 Zdzisław Gdaniec

450 000

8,65%

8,65%

2 Tomasz Swadkowski

400 000

7,69 %

7,69 %

3 Pozostali

964 219

18,54%

18,54%

RAZEM

5 200 000
* z podmiotami zależnymi

III. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA
TRZECI KWARTAŁ 2019 ROKU
W załączniku do niniejszego raportu kwartalnego zaprezentowane zostały zostały dane
finansowe z bilansu podsumowujące sytuację finansową Emitenta w trzecim kwartale 2019
roku.

IV. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU
RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH
ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI
Raport za II kwartał 2019 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot
uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
Skrócone sprawozdania finansowe obejmują okres od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019r.
oraz dane porównawcze za okres od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r.
Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych
zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. 2016
poz.1047). Poniżej przedstawiono zasady (politykę) rachunkowości, ustalenie wyniku
finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego, jaki przyjęty został przy
sporządzaniu sprawozdania finansowego za I kwartał 2019 r. Jednocześnie należy zaznaczyć,
że Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad
obowiązujących w Spółce w 2018 roku.
Zastosowane zasady i metody rachunkowości
a. Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,
pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy
zastosowaniu metody liniowej. Przy określaniu amortyzacji wartości niematerialnych i
prawnych przyjmuje się, że składniki o cenie jednostkowej poniżej 3 500,00 zł zaliczane
są w koszty w 100% wartości w momencie zakupu.
b. Środki trwałe
Środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych
o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe o niskiej wartości początkowej (do 3 500,00 zł) Spółka umarza co do zasady
jednorazowo w 100% wartości w momencie przyjęcia ich do użytkowania.
Pozostałe środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca

następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji.
Stawka amortyzacji określana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej
użyteczności środków trwałych.
c. Zapasy - materiały
Materiały wycenia się na według cen zakupu nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na
dzień bilansowy.
Wyceny w roku obrotowym rozchodu materiałów dokonuje się wg zasad cen w drodze
szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) tych składników aktywów, które
dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty zakupu lub wytworzenia.
d. Aktywa finansowe

Aktywa finansowe ewidencjonuje się według rodzajów i waluty oraz w sposób umożliwiający
podział na aktywa finansowe w jednostkach powiązanych i pozostałych.
Na dzień bilansowy aktywa finansowe wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej
o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych z tytułu trwałej utraty wartości
dokonuje się zgodnie z poszczególnymi składnikami tych aktywów oraz w podziale na aktywa
w jednostkach powiązanych i pozostałych.
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania
przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio
dokonanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika
aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych.
e. Należności
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.
Należności w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego
kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej z dnia poprzedzającego dzień
transakcji. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające
z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień a kursem waluty w dniu powstania
należności, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.
Nie rozliczone na dzień bilansowy należności w walucie obcej wycenia się według średniego
kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty
poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących
wartość należności skierowanych do sądu lub windykacji.
f. Środki pieniężne
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości
nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się na dzień bilansowy
według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.
Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy,
odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.
g. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania
Rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są, jeśli koszty poniesione dotyczą
przyszłych okresów sprawozdawczych.
Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są
niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz
wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.
h. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych
wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do
odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty
przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku
z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy
obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej
przy zachowaniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty
podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem
dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy
obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy
uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku
podatkowego.
i. Kapitały (fundusze) własne

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej
według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu Spółki.
Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na
poczet kapitału.
Kapitał zakładowy Spółki wykazuje się w wysokości określonej w umowie i wpisanej
w rejestrze sądowym lub w kwocie objętego przez akcjonariuszy kapitału lecz na dzień
bilansowy niezarejestrowanego podwyższenia w przypadku, gdy rejestracja podwyższenia
kapitału nastąpiła do dnia sporządzenia sprawozdania
j. Zobowiązania
Zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) wycenia się na dzień bilansowy w kwocie
wymagającej zapłaty. Jeśli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej,
salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako
długoterminowe. Pozostałe zobowiązania wykazywane są jako krótkoterminowe.
Zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego
kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej z dnia poprzedzającego dzień
transakcji. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe, powstające w dniu płatności wynikające z
różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania
zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.
Nie rozliczone na dzień bilansowy zobowiązania w walucie obcej wycenia się według
średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.
k. Wynik finansowy
•

•
•

•
•

na wynik finansowy składa się wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności
operacyjnej, w tym z tytułu przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio
związanych z działalnością operacyjną jednostki), wynik na działalności finansowej i
wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku
finansowego;
Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat;
przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze
sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług i ujmowane są w
okresach, którego dotyczą;
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym;
koszty działalności operacyjnej obejmują wszystkie koszty związane z prowadzoną
działalnością;

•
•

•

•

pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane
bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy;
przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, koszty
finansowe natomiast stanowią poniesione koszty operacji finansowych; odsetki,
prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na
wartość nabycia tych składników majątku; różnice kursowe oraz odsetki od
zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania
wpływają na wynik operacji finansowych;
wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami
nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi wynikającymi ze zdarzeń
losowych;
opodatkowanie – wynik finansowy brutto korygują bieżące zobowiązania z tytułu
podatku dochodowego od osób prawnych oraz aktywa i rezerwa na przejściową
różnicę z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych, których powstanie
spowodowane jest odmiennością momentu uznania przychodu za osiągnięty lub
kosztu za poniesiony na dzień bilansowy – w myśl ustawy o rachunkowości i
przepisów podatkowych.

l. Rachunek przepływów pieniężnych
Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

V. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ
ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO
SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W TRZECIM
KWARTALE 2019
W III kwartale roku 2019 Emitent nie prowadził działalności operacyjnej, co związane było z
brakiem środków na finansowanie rozwoju sztandarowego projektu Emitenta, to jest
supersamochodu Arrinera, oraz ze skutkami wywołanego tym kryzysu organizacyjnego. W
całym kwartale prowadzone były działania mające na celu pozyskanie niezbędnego
finansowania. Działania te nie przyniosły niestety powodzenia.

VI. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI
ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW
FINANSOWYCH NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW
ZAPREZENTOWANYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE KWARTALNYM
Spółka nie posiada upublicznionych prognoz wyników finansowych oraz nie planuje w najbliższej przyszłości publikowania prognoz wyników finansowych

VII. INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ
INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
W okresie objętym raportem Emitent nie podejmował inicjatyw nastawionych na
wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

VIII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE
WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego 30 września 2019 emitent tworzył
grupę kapitałową. Jednocześnie emitent informuje, że na dzień publikacji raportu 10
sierpnia 2021 nie tworzy już grupy kapitałowej Spółka poinformowała w raporcie bieżącym
ESPI nr 3/2021 z dnia 22 maja 2021 roku o zbyciu wszystkich posiadanych akcji Arrinera
Technology.

Arrinera Technology S.A.
Udział w głosach: 98,37%
adres: UL. ALFREDA NOBLA 9 /1, 03-930 Warszawa
przedmiot działalności: PRODUKCJA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
Arrinera Aeorydynamics Sp.zoo
Udział w głosach: 50,03%
adres: UL. BAGNO 2 /212, 00-112 Warszawa
przedmiot działalności: PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZESCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW

SILNIKOWYCH

Arrinera Technology & Development Sp. zoo

Udział w głosach: 100%
adres: UL. ALFREDA NOBLA 9 /1, 03-930 Warszawa
przedmiot działalności: DZIAŁALNOSC W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH
PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY
Na dzień sporządzenia raportu Spółka nie zatrudniała osób na pełny etat. Osoby
współpracują ze spółką w oparciu o powołanie do organów spółki lub w oparciu o umowy
cywilnoprawne.

