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Warszawa, dnia 20 marca 2020 r. 

 

Szanowni Pa!stwo, 

przedstawiam Pa#stwu raport podsumowuj"cy dzia!alno%' Spó!ki ACKERMAN S.A. w 2019 roku. 

Niniejszy dokument stanowi kompendium wiedzy na temat prowadzonej przez Spó!k$ dzia!alno%ci. 

Przedstawia tak&e podstawowe dane finansowe za rok obrotowy 2019 oraz analogiczne dane  

za rok 2018. 

W pierwszych miesi"cach roku 2019 prowadzili%my dzia!ania maj"ce na celu pozyskanie nowych 

Klientów oraz zwi$kszeniu skali dzia!alno%ci, jednak „brak zimy” wymusi! przekierowanie naszych si! 

na wyprzeda& stanów magazynowych i ró&nego rodzaju promocje maj"ce na celu utrzymanie 

sprzeda&y. 

W drugim pó!roczu 2019 po!o&yli%my nacisk na nawi"zanie wspó!pracy z podmiotami dzia!aj"cym 

na rynku produktów budowlano-ogrodniczych tak, aby rozszerzy' ofert$ o produkty, które 

pozwol" na dywersyfikacje produktow" przy jednoczesnym zwi$kszeniu skali dzia!alno%ci Spó!ki. 

Efektem tych dzia!a# jest podpisana umowa o wspó!pracy o szacowanej warto%ci sprzeda&y  

w sezonie 2020 na poziomie 1,5 mln z! oraz 10 mln z! w ci"gu trzech najbli&szych lat (raport ESPI 

11/2020). 

G!ównym celem Zarz"du na 2020 rok jest osi"gni$cie dwucyfrowego tempa wzrostu przychodów 

Spó!ki oraz zwi$kszenie obecnego poziomu rentowno%ci. 

 

Z wyrazami szacunku 

Dariusz Matulka 

Prezes Zarz"du 
ACKERMAN S.A. 
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1.  Podstawowe informacje o Emitencie 

Emitent to producent ekologicznych pieców i akcesoriów kominkowych oraz ekologicznych 
produktów budowlano-ogrodniczych z drewna, posiadaj"cy certyfikacj$ FSC. Spó!ka specjalizuje 
si$ w sprzeda&y stalowych, &eliwnych i kaflowych kominków oraz akcesoriów. Emitent dzia!a na 
polskim rynku od 2010 roku. Asortyment Spó!ki jest stale poszerzany i udoskonalany z 
wykorzystaniem wieloletniego do%wiadczenia i innowacyjnych technologii. Wysoka jako%' i 
trwa!o%' produktów Spó!ki sprawia, &e znajduj" one uznanie coraz szerszego grona klientów w 
Polsce i za granic".  

Od pocz"tku istnienia Emitent skupi! si$ przede wszystkim na wspó!pracy z sieciami marketów 
budowlanych DIY (Do-It-Yourself) dzia!aj"cymi zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym.  
W ci"gu kilku lat dzia!alno%ci Emitent osi"gn"! pozycj$ rozpoznawalnego dostawcy urz"dze# 
grzewczych w Europie. 

2. Organy Emitenta 

2.1. Sk!ad Zarz"du Spó!ki na dzie# 20 marca 2020 r. 

Dariusz Matulka  Prezes Zarz"du 

2.2. Sk!ad Rady Nadzorczej Spó!ki na dzie# 20 marca 2020 r. 

Maciej Szyma#ski   Przewodnicz"cy Rady Nadzorczej 

Daniel Drozd   Cz!onek Rady Nadzorczej 

Justyna Polita#ska-Pyszko Cz!onek Rady Nadzorczej 

Tomasz Prus   Cz!onek Rady Nadzorczej 

Mariusz Gudyn   Cz!onek Rady Nadzorczej 

3. Sk!ad akcjonariatu 

Akcjonariusz 
Liczba  
akcji 

Udzia"  
w kapitale 

zak"adowym 

Liczba 
g"osów 

Udzia"  
w g"osach 

na WZ 

DMS Holding Sp. z o.o. 809.300 80,93% 809.300 80,93% 

ACKERMAN S.A. 55.682 5,57% 55.682 5,57% 

Pozostali 135.018 13,50% 135.018 13,50% 

SUMA 1.000.000 100,00% 1.000.000 100,00% 
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4. Informacje dotycz"ce liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu 
na pe!ne etaty 

W okresie obj$tym niniejszym raportem stan zatrudnienia to 8 pe!nych etatów. 

5. Informacje o zasadach przyj$tych przy sporz"dzaniu raportu, w tym informacje 
o zmianach stosowanych zasad polityki rachunkowo%ci 

Format i podstawa sporz#dzenia sprawozdania finansowego 

Sprawozdanie finansowe sporz"dzone zosta!o zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrze%nia 
1994 roku o rachunkowo%ci (Dz.U. z 2009 r. nr 152 poz. 1223, z pó(niejszymi zmianami). Rachunek 
zysków i strat sporz"dzany jest w wersji porównawczej. Rachunek przep!ywów pieni$&nych 
sporz"dzany jest metod" po%redni". 

Rzeczowe aktywa trwa"e, warto$ci niematerialne i prawne 

)rodki trwa!e oraz warto%ci niematerialne i prawne wycenia si$ wed!ug cen nabycia, 
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytu!u trwa!ej utraty 
warto%ci. Cen$ nabycia lub koszt wytworzenia %rodka trwa!ego powi$kszaj" koszty jego ulepszenia. 

)rodki trwa!e w budowie wycenia si$ w wysoko%ci ogó!u kosztów pozostaj"cych w bezpo%rednim 
zwi"zku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytu!u trwa!ej utraty 
warto%ci. 

Z przeznaczenia do likwidacji, wycofania z u&ywania lub innych przyczyn powoduj"cych trwa!" 
utrat$ warto%ci %rodka trwa!ego lub sk!adnika warto%ci niematerialnych i prawnych dokonywany 
jest odpis aktualizuj"cy ich warto%' w ci$&ar pozosta!ych kosztów operacyjnych.  

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytu!u trwa!ej utraty warto%ci 
sk!adników %rodków trwa!ych oraz warto%ci niematerialnych i prawych, równowarto%' ca!o%ci  
lub odpowiedniej cz$%ci uprzednio dokonanego odpisu aktualizuj"cego zwi$ksza warto%' danego 
sk!adnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozosta!ych przychodów operacyjnych. 

Amortyzacja dokonywana jest metod" liniow". Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki 
amortyzacyjnej uwzgl$dnia si$ okres ekonomicznej u&yteczno%ci %rodka trwa!ego oraz sk!adników 
warto%ci niematerialnych i prawnych. Poprawno%' przyj$tych okresów oraz stawek 
amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji. 

Spó!ka stosuje nast$puj"ce roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup %rodków 
trwa!ych: 
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• urz"dzenia techniczne i maszyny  10 % - 30 % 
• %rodki transportu   20 % 
• pozosta!e %rodki trwa!e  10 % - 100 % 

 
Roczne stawki amortyzacyjne dla warto%ci niematerialnych i prawnych to w przypadku licencji  
20 - 50% 

Inwestycje d"ugoterminowe 

D!ugoterminowe inwestycje w nieruchomo%ci oraz warto%ci niematerialne i prawne wycenia si$  
w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. 

D!ugoterminowe aktywa finansowe wycenia si$ wed!ug ceny nabycia pomniejszonej o odpisy  
z tytu!u trwa!ej utraty warto%ci. 

Instrumenty finansowe 

Instrumenty finansowe dzielone s" na nast$puj"ce kategorie: 

1.  Aktywa finansowe  

• aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, 
• po&yczki udzielone i nale&no%ci w!asne, 
• aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno%ci, 
• aktywa finansowe dost$pne do sprzeda&y. 

 
2.  Zobowi#zania finansowe 

• zobowi"zania finansowe przeznaczone do obrotu, 
• pozosta!e zobowi"zania finansowe. 

Aktywa i zobowi#zania finansowe przeznaczone do obrotu 

Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza si$ aktywa nabyte w celu osi"gni$cia 
korzy%ci ekonomicznych wynikaj"cych z krótkoterminowych zmian cen oraz waha# innych 
czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a tak&e inne aktywa 
finansowe, bez wzgl$du na zamiary, jakimi kierowano si$ przy zawieraniu kontraktu, je&eli stanowi" 
one sk!adnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do którego jest du&e 
prawdopodobie#stwo realizacji w krótkim terminie zak!adanych korzy%ci ekonomicznych.  

Do aktywów finansowych lub zobowi"za# finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza si$ 
pochodne instrumenty finansowe, z wyj"tkiem przypadku, gdy jednostka uznaje zawarte kontrakty 
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za instrumenty zabezpieczaj"ce. Do zobowi"za# finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza si$ 
równie& zobowi"zanie do dostarczenia po&yczonych papierów warto%ciowych oraz innych 
instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez jednostk$ umowy sprzeda&y krótkiej.  

Nabyte aktywa i zobowi"zania finansowe wprowadzane s" do ksi"g Spó!ki pod dat" zawarcia 
transakcji. Aktywa finansowe wprowadzane s" do ksi"g na dzie# zawarcia kontraktu w cenie 
nabycia, to jest w warto%ci godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych 
sk!adników maj"tkowych, za% zobowi"zania finansowe wprowadzane s" do ksi"g na dzie# zawarcia 
kontraktu w warto%ci godziwej uzyskanej kwoty lub warto%ci otrzymanych innych sk!adników 
maj"tkowych. Przy ustalaniu warto%ci godziwej na ten dzie# Spó!ka uwzgl$dnia poniesione koszty 
transakcji. 

Po%yczki udzielone i nale%no$ci w"asne 

Do po&yczek udzielonych i nale&no%ci w!asnych zalicza si$, niezale&nie od terminu wymagalno%ci 
(zap!aty), aktywa finansowe powsta!e na skutek wydania bezpo%rednio drugiej stronie kontraktu 
%rodków pieni$&nych. Po&yczki udzielone i nale&no%ci w!asne wycenia si$ w wysoko%ci 
skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomoc" efektywnej stopy procentowej. Nale&no%ci  
o krótkim terminie wymagalno%ci, dla których nie okre%lono stopy procentowej, wycenia si$  
w kwocie wymaganej zap!aty, z zachowaniem zasady ostro&no%ci. W Spó!ce do tej kategorii zalicza 
si$ g!ównie lokaty bankowe, %rodki pieni$&ne oraz po&yczki udzielone. 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno$ci 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno%ci s" to inwestycje o okre%lonych  
lub mo&liwych do okre%lenia p!atno%ciach oraz ustalonym terminie wymagalno%ci, które Spó!ka 
zamierza i ma mo&liwo%' utrzyma' w posiadaniu do tego czasu. Aktywa finansowe utrzymywane 
do terminu wymagalno%ci wyceniane s" wed!ug zamortyzowanego kosztu przy u&yciu metody 
efektywnej stopy procentowej.  

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno%ci kwalifikowane s" jako aktywa 
d!ugoterminowe, je&eli ich zapadalno%' przekracza 12 miesi$cy od dnia bilansowego. W Spó!ce 
aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno%ci nie wyst"pi!y zarówno w roku bie&"cym 
jak i poprzednim. 

Aktywa finansowe dost&pne do sprzeda%y 

Wszystkie pozosta!e instrumenty finansowe s" aktywami finansowymi dost$pnymi do sprzeda&y. 
Aktywa finansowe dost$pne do sprzeda&y ujmowane s" wed!ug warto%ci godziwej, bez potr"cania 
kosztów transakcji, z uwzgl$dnieniem warto%ci rynkowej na dzie# bilansowy.  
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Pozosta"e zobowi#zania finansowe 

Do tej kategorii zaliczane s" w Spó!ce g!ównie kredyty bankowe, w tym kredyty w rachunku 
bie&"cym. Pozosta!e zobowi"zania finansowe wyceniane s" w zamortyzowanym koszcie. Sk!adnik 
instrumentów finansowych zostaje usuni$ty z bilansu, gdy Spó!ka traci kontrol$ nad prawami 
umownymi sk!adaj"cymi si$ na dany instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku 
sprzeda&y instrumentu lub gdy wszystkie przep!ywy %rodków pieni$&nych przypisane danemu 
instrumentowi przechodz" na niezale&n" stron$ trzeci". Nabycie i sprzeda& instrumentów 
finansowych rozpoznawane s" na dzie# dokonania transakcji. W momencie pocz"tkowego uj$cia 
s" one wyceniane po cenie nabycia, czyli w warto%ci godziwej, obejmuj"cej koszty transakcji. 

Nale%no$ci  

Nale&no%ci wycenia si$ w kwocie wymagaj"cej zap!aty, z zachowaniem zasady ostro&nej wyceny  
i wykazuje w warto%ci netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizuj"ce). 

Warto%' nale&no%ci podlega aktualizacji wyceny przy uwzgl$dnieniu stopnia prawdopodobie#stwa 
ich zap!aty poprzez dokonanie odpisu aktualizuj"cego.  

Aktywa pieni&%ne 

Do aktywów pieni$&nych zalicza si$ aktywa w formie krajowych %rodków p!atniczych, walut obcych 
i dewiz. Do aktywów pieni$&nych zaliczane s" tak&e naliczone odsetki od aktywów finansowych. 

Aktywa finansowe p!atne lub wymagalne w ci"gu 3 miesi$cy od dnia ich otrzymania, wystawienia, 
nabycia lub za!o&enia (lokaty) zaliczane s" do %rodków pieni$&nych dla potrzeb rachunku 
przep!ywów %rodków pieni$&nych. 

Czynne rozliczenia mi&dzyokresowe kosztów 

Czynne rozliczenia mi$dzyokresowe kosztów dokonywane s" w odniesieniu do poniesionych 
kosztów dotycz"cych przysz!ych okresów sprawozdawczych.  

Odpisy czynnych rozlicze! mi&dzyokresowych kosztów nast&puj# stosownie do up"ywu 
czasu  

Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem 
zasady ostro&nej wyceny.   
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Kapita" w"asny 

Kapita! podstawowy wykazywany jest w wysoko%ci okre%lonej w statucie i wpisanej w rejestrze 
s"dowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wk!ady na kapita! podstawowy ujmowane s" jako 
nale&ne wk!ady na poczet kapita!u. 

Rezerwy na zobowi#zania 

Rezerwy na zobowi"zania wycenia si$ w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej warto%ci. 

Rezerwy tworzone s" na: 

• pewne lub o du&ym stopniu prawdopodobie#stwa przysz!e zobowi"zania, których kwot$ 
mo&na w sposób wiarygodny oszacowa', a w szczególno%ci na straty z transakcji 
gospodarczych w toku, w tym z tytu!u udzielonych gwarancji, por$cze#, operacji 
kredytowych, skutków tocz"cego si$ post$powania s"dowego; 

• przysz!e zobowi"zania spowodowane restrukturyzacj", je&eli na podstawie odr$bnych 
przepisów jednostka jest zobowi"zana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie 
wi"&"ce umowy, a plany restrukturyzacji pozwalaj" w sposób wiarygodny oszacowa' 
warto%' tych przysz!ych zobowi"za#.  

Zobowi#zania  

Zobowi"zania finansowe (z wyj"tkiem zobowi"za# finansowych przeznaczonych do obrotu, 
instrumentów pochodnych o charakterze zobowi"za# oraz pozycji zabezpieczanych) wycenia si$ 
nie pó(niej ni& na koniec okresu sprawozdawczego, w wysoko%ci zamortyzowanego kosztu przy 
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Zobowi"zania finansowe przeznaczone do obrotu 
oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowi"za# wycenia si$ w warto%ci godziwej. 

Zobowi"zania inne ni& finansowe wykazywane s" w kwocie wymagaj"cej zap!aty. 

Uznawanie przychodów 

Przychody ze sprzeda&y s" uznawane w momencie sprzeda&y wyrobów gotowych lub wykonania 
us!ugi. Sprzeda& wykazuje si$ w warto%ci netto, tj. bez uwzgl$dnienia podatku od towarów i us!ug 
oraz po uwzgl$dnieniu wszelkich udzielonych rabatów. 

Zmiany zasad rachunkowo$ci 

W roku obj$tym sprawozdaniem finansowym Spó!ka nie dokona!a istotnych zmian zasad 
rachunkowo%ci, które mia!yby istotny wp!yw na sytuacj$ maj"tkow", finansow" i wynik finansowy 
bie&"cego roku obrotowego. W porównaniu do poprzednich raportów kwartalnych nie nast"pi!y 
zmiany w prezentacji danych finansowych w bilansie.  
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6. Skrócone sprawozdanie finansowe zawieraj"ce bilans, rachunek zysków i strat, 
zestawienie zmian w kapitale w!asnym oraz rachunek przep!ywów pieni$&nych 

Bilans - aktywa 31.12.2019 31.12.2018 

A. Aktywa trwa!e 1 193 094,29 346 517,28 
  I. Warto"ci niematerialne i prawne 992 895,17 0,00 
  II. Rzeczowe aktywa trwa!e 200 199,12 346 517,28 
  III. Nale#no"ci d!ugoterminowe 0,00 0,00 
  IV. Inwestycje d!ugoterminowe 0,00 0,00 
  V. D!ugoterminowe rozliczenia mi$dzyokresowe 0,00 0,00 
B. Aktywa obrotowe 3 997 487,11 6 134 824,15 
  I. Zapasy 1 192 408,05 3 674 276,73 
  II. Nale#no"ci krótkoterminowe 1 953 277,88 1 004 904,79 
  III. Inwestycje krótkoterminowe 835 595,57 1 428 420,01 
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia mi$dzyokresowe 16 205,61 27 222,62 
C. Nale#ne wp!aty na kapita! (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 
D. Udzia!y (akcje) w!asne 35 659,95 0,00 

Aktywa razem 5 226 241,35 6 481 341,43 

 

Bilans - pasywa 31.12.2019 31.12.2018 

A. Kapita! w!asny 1 987 467,88 2 705 923,78 
  I. Kapita! podstawowy 100 000,00 100 000,00 
  II. Kapita! zapasowy, w tym: 55 923,78 1 590 368,09 
  - (1) nadwy#ka warto"ci sprzeda#y (warto"ci emisyjnej) 

nad warto"ci% nominaln% udzia!ów (akcji) 
0,00 0,00 

  III. Kapita! z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00 
  - (1) z tytu!u aktualizacji warto"ci godziwej 0,00 0,00 
  IV. Pozosta!e kapita!y rezerwowe, w tym: 1 350 000,00 0,00 
  - (1) tworzone zgodnie z umow% (statutem) spó!ki 0,00 0,00 
  - (2) na udzia!y (akcje) w!asne 0,00 0,00 
  V. Zysk (strata) z lat ubieg!ych 0,00 0,00 
  VIII. Zysk (strata) netto 481 544,10 1 015 555,69 
  IX. Odpisy z zysku netto w ci%gu roku obrotowego 0,00 0,00 
B. Zobowi%zania i rezerwy na zobowi%zania 3 238 773,47 3 775 417,65 
  I. Rezerwy na zobowi%zania 33 891,21 42 412,85 
  II. Zobowi%zania d!ugoterminowe 0,00 0,00 
  III. Zobowi%zania krótkoterminowe 3 204 882,26 3 733 004,80 
  IV. Rozliczenia mi$dzyokresowe 0,00 0,00 
Pasywa razem 5 226 241,35 6 481 341,43 
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Rachunek zysków i strat Narastaj!co 
2019 

IV kwarta"  
2019 

Narastaj!co 
2018 

IV kwarta"  
2018 

A. Przychody netto ze sprzeda!y, w tym 18 728 150,28 6 450 458,13 20 217 139,41 7 705 625,31 
  I. Przychody netto ze sprzeda!y produktów 229 497,03 229 497,03 18 094 341,66 6 841 389,81 
  II. Zmiana stanu produktów (zwi"kszenie - warto#$ dodatnia, zmniejszenie  0,00 0,00 1 986 636,05 728 073,80 
  III. Koszt wytworzenia produktów na w%asne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00 
  IV. Przychody netto ze sprzeda!y towarów i materia%ów 18 498 653,25 6 220 961,10 136 161,70 136 161,70 
B. Koszty dzia%alno#ci operacyjnej  18 049 129,76 6 072 218,53 18 911 135,35 7 023 544,11 
  I. Amortyzacja 253 883,88 63 030,62 81 384,75 16 800,47 
  II. Zu!ycie materia%ów i energii  49 384,29 8 983,87 16 931 924,50 6 124 508,40 
  III. Us%ugi obce 1 749 560,98 734 179,71 1 659 828,58 684 474,56 
  IV. Podatki i op%aty 17 117,38 15 859,38 75 902,64 64 821,00 
  V. Wynagrodzenia 0,00 0,00 15 669,13 0,00 
  VI. Ubezpieczenia spo%eczne i inne #wiadczenia  0,00 0,00 3 186,73 0,00 
  VII. Pozosta%e koszty rodzajowe 29 545,46 5 216,12 12 264,18 1 964,84 
  VIII. Warto#$ sprzedanych towarów i materia%ów 15 949 637,77 5 244 948,83 130 974,84 130 974,84 
C. Zysk (strata) ze sprzeda!y (A-B) 679 020,52 378 239,60 1 306 004,06 682 081,20 
D. Pozosta%e przychody operacyjne 21 083,26 -40 808,73 55 326,98 -397 999,32 
  I. Zysk z tytu%u rozchodu niefinansowych aktywów trwa%ych 0,00 0,00 16 298,40 0,00 
  II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 
  III. Aktualizacja warto#ci aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 
  IV. Inne przychody operacyjne 21 083,26 -40 808,73 39 028,58 -397 999,32 
E. Pozosta%e koszty operacyjne 27 666,93 4 994,21 12 088,92 2 042,87 
  I. Strata z tytu%u rozchodu niefinansowych aktywów trwa%ych 5 429,11 0,00 0,00 0,00 
  II. Aktualizacja warto#ci aktywów niefinansowych  0,00 0,00 0,00 0,00 
  III. Inne koszty operacyjne 22 237,82 4 994,21 12 088,92 2 042,87 
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F. Zysk (strata) z dzia%alno#ci operacyjnej (C+D-E) 672 436,85 332 436,66 1 349 242,12 282 039,01 
G. Przychody finansowe 51 228,37 31 843,45 50 000,00 49 999,99 
  I. Dywidendy i udzia%y w zyskach 1 318,20 1 318,20 0,00 0,00 
  II. Odsetki 37 770,14 37 770,14 50 000,00 50 000,00 
  III. Zysk z tytu%u rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 
  IV. Aktualizacja warto#ci aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 
  V. Inne 12 140,03 -7 244,89 0,00 -0,01 
H. Koszty finansowe  144 164,76 25 420,61 118 846,58 26 163,85 
  I. Odsetki 106 972,97 25 329,96 104 324,13 23 532,65 
  II. Strata z tytu%u rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 
  III. Aktualizacja warto#ci aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 
  IV. Inne 37 191,79 90,65 14 522,45 2 631,20 
I. Zysk (strata) brutto (I±J)  579 500,46 338 859,50 1 280 395,54 305 875,15 
J. Podatek dochodowy 97 956,36 50 640,36 264 839,85 80 053,85 
K. Pozosta%e obowi&zkowe zmniejszenia zysku (zwi"kszenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00 
L. Zysk (strata) netto (K-L-M) 481 544,10 288 219,14 1 015 555,69 225 821,30 

 

Zestawienie zmian w kapitale w"asnym Narastaj!co 
2019 

IV kwarta"  
2019 

Narastaj!co 
2018 

IV kwarta" 
2018 

I. Stan kapita%u w%asnego na pocz&tek okresu 2 705 923,78 1 699 248,74 3 490 368,09 2 480 102,48 
I.a. Stan kapita%u w%asnego na pocz&tek okresu po korektach 2 705 923,78 1 699 248,74 3 490 368,09 2 480 102,48 
II. Kapita% w%asny na koniec okresu 1 987 467,88 1 987 467,88 2 705 923,78 2 705 923,78 
III. Kapita% w%asny, po uwzgl"dnieniu proponowanego podzia%u zysku (pokryciu straty) 1 987 467,88 1 987 467,88 2 705 923,78 2 705 923,78 
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Sprawozdanie z przep"ywów pieni#$nych Narastaj!co 
2019 

IV kwarta" 
2019 

Narastaj!co  
2018 

IV kwarta" 
2018 

A. Przep%ywy #rodków pieni"!nych z dzia%alno#ci operacyjnej     
 

I. Zysk (strata) netto 481 544,10 288 219,14 1 015 555,69 225 821,30  
II. Korekty razem 56 757,29 131 576,13 -560 262,03 -224 356,12  
III. Przep%ywy pieni"!ne netto z dzia%alno#ci operacyjnej (I+/-II) 538 301,39 419 795,27 455 293,66 1 465,18 

B. Przep%ywy #rodków pieni"!nych z dzia%alno#ci inwestycyjnej     
 

I. Wp%ywy warto#ci niematerialnych i prawnych 131 380,00 0,00 1 149 164,40 0,00  
II. Wydatki 20 100,00 0,00 0,00 0,00  
III. Przep%ywy pieni"!ne netto z dzia%alno#ci inwestycyjnej (I-II) 111 280,00 0,00 1 149 164,40 0,00 

C. Przep%ywy #rodków pieni"!nych z dzia%alno#ci finansowej     
 

I. Wp%ywy 867 872,84 250 000,00 961 828,90 339 309,46  
II. Wydatki 1 342 632,92 537 237,89 2 503 668,61 622 877,13  
III. Przep%ywy pieni"!ne netto z dzia%alno#ci finansowej (I-II) -474 760,08 -287 237,89 -1 541 839,71 -283 567,67 

D. Przep%ywy pieni"!ne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 174 821,31 132 557,38 62 618,35 -282 102,49 
E. Bilansowa zmiana stanu #rodków pieni"!nych, w tym 174 821,31 132 557,38 62 618,35 -282 102,49 
 

zmiana stanu #rodków pieni"!nych z tytu%u ró!nic kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

F. 'rodki pieni"!ne na pocz&tek okresu 280 399,46 322 663,39 217 781,11 562 501,95 
G. 'rodki pieni"!ne na koniec okresu 455 220,77 455 220,77 280 399,46 280 399,46 

  



 

 

RAPORT ROCZNY  2019 

14 

Wybrane dane finansowe zawieraj!ce podstawowe  
pozycje rocznego sprawozdania finansowego 

PLN EUR 
od 01.01.2018  
do 31.12.2018 

od 01.01.2019 
do 31.12.2019 

od 01.01.2018 
do 31.12.2018 

od 01.01.2019 
do 31.12.2019 

Przychody ze sprzeda!y 20 217 139,41 18 728 150,28 4 701 660,33 4 397 827,94 
Zysk (strata) ze sprzeda!y 1 306 004,06 679 020,52 303 721,87 159 450,63 

Zysk (strata) na dzia%alno#ci operacyjnej 1 349 242,12 672 436,85 313 777,24 157 904,63 
Zysk (strata) brutto 1 280 395,54 579 500,46 297 766,40 136 080,89 
Zysk (strata) netto 1 015 555,69 481 544,10 236 175,74 113 078,34 

Przep%ywy pieni"!ne netto z dzia%alno#ci operacyjnej 455 293,66 538 301,39 105 882,25 126 406,34 
Przep%ywy pieni"!ne netto z dzia%alno#ci inwestycyjnej 1 149 164,40 111 280,00 267 247,53 26 131,27 
Przep%ywy pieni"!ne netto z dzia%alno#ci finansowej -1 541 839,71 -474 760,08 -358 567,37 -111 485,28 

Przep%ywy pieni"!ne netto razem 62 618,35 174 821,31 14 562,41 41 052,32 
Aktywa trwa%e 346 517,28 1 193 094,29 80 585,41 280 167,73 
Aktywa obrotowe 6 134 824,15 3 997 487,11 1 426 703,29 938 707,79 

Nale!no#ci d%ugoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 
Nale!no#ci krótkoterminowe 1 004 904,79 1 953 277,88 233 698,79 458 677,44 
Kapita% w%asny 2 705 923,78 1 951 807,93 629 284,60 458 332,26 

Kapita% podstawowy 100 000,00 100 000,00 23 255,81 23 482,45 
Zobowi&zania d%ugoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 
Zobowi&zania krótkoterminowe 3 733 004,80 3 204 882,26 868 140,65 752 584,77 

 
Kurs na ostatni dzie! 2018 = 4,3000 
Kurs na ostatni dzie! 2019 = 4,2585
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7. Sprawozdanie Zarz!du z dzia"alno#ci ACKERMAN S.A. za rok obrotowy 2019 

Decyduj!cy wp"yw na wyniki Spó"ki osi!gni#te w roku 2019 mia"a wspó"praca z najwi#kszymi 
sieciami DIY na rynku polskim. 

W roku 2019 Spó"ka zanotowa"a spadek przychodów o 7% do PLN 18,7 mln. W tym okresie 
wypracowa"a zysk brutto na poziomie PLN 0,58 mln (-55%) oraz zysk netto na poziomie PLN 0,48 
mln (-53%).  

Do istotnych czynników maj!cych wp"yw na wynik w roku 2019 mo$na zaliczy%: 

1. spadek zamówie& od najwi#kszych polskich sieci DIY zwi!zane z utrzymuj!cymi si# 
wysokimi temperaturami w okresach grzewczych („brak zim”), 

2. wzrost kosztów produkcji w Polsce ze wzgl#du na wzrost minimalnej p"acy i odczuwalny 
brak si"y roboczej, który wp"ywa na problemy z pozyskaniem odpowiednich pracowników 
oraz ich wy$sze oczekiwania p"acowe. 

W 2019 roku analizowane by"y m.in. warunki rozpocz#cia wspó"pracy z dwoma du$ymi sieciami DIY 
z rynku niemieckiego i rumu&skiego. 

Dodatkowo Emitent prowadzi" rozmowy maj!ce na celu zwi#kszenie skali dzia"alno'ci poprzez 
nawi!zanie wspó"pracy z podmiotami dzia"aj!cym na rynku produktów budowlano-ogrodniczych. 
Emitent k"adzie szczególny nacisk na znalezienie produktów charakteryzuj!cych si# potencja"em 
sprzeda$owym w okresie wiosenno-letnim, tak aby zminimalizowa% sezonowo'% przy 
jednoczesnym zwi#kszeniu skali dzia"alno'ci Emitenta. Efektem rozmów by"o podpisanie umowy  
o wspó"pracy, o której Emitent informowa" raportem bie$!cym ESPI 11/2020. 

O ewentualnych istotnych informacjach dotycz!cych negocjacji lub zawarcia umów z kolejnymi 
kontrahentami lub dostawcami, Emitent b#dzie informowa" w raportach bie$!cych. 

8. Stanowisko odno#nie mo$liwo#ci zrealizowania publikowanych w dokumencie 
informacyjnym prognoz wyników na rok 2019 w #wietle wyników zaprezentowanych 
w raporcie rocznym 

Spó"ka nie publikowa"a prognoz finansowych na rok 2019 i podtrzymuje swoj! decyzj# w tym 
zakresie. 

9. Jednostki wchodz!ce w sk"ad grupy kapita"owej Emitenta na ostatni dzie% okresu 
obj&tego raportem rocznym 

Na ostatni dzie& okresu obj#tego raportem rocznym Emitent nie posiada udzia"ów w innych 
jednostkach. 
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10. Wskazanie przyczyn niesporz!dzania skonsolidowanych sprawozda" finansowych 

Na ostatni dzie& okresu obj#tego raportem rocznym Emitent nie posiada udzia"ów w innych 
jednostkach. 

11. O#wiadczenie Zarz!du 

Zarz!d Spó"ki ACKERMAN S.A. o'wiadcza, $e wedle najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie 
finansowe i dane porównywalne sporz!dzone zosta"y zgodnie z przepisami obowi!zuj!cymi 
Emitenta, oraz $e odzwierciedlaj! w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj# maj!tkow!  
i finansow! Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz $e sprawozdanie z dzia"alno'ci Emitenta 
zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagro$e& i ryzyk.  

Zarz!d Spó"ki ACKERMAN S.A. o'wiadcza, $e podmiot uprawniony do badania sprawozda& 
finansowych, dokonuj!cy obecnie badania rocznego sprawozdania finansowego, zosta" wybrany 
zgodnie z przepisami prawa oraz $e podmiot ten oraz biegli rewidenci, którzy dokonaj! badania 
tego sprawozdania, spe"niaj! warunki do wyra$enia bezstronnej i niezale$nej opinii o badaniu, 
zgodnie z w"a'ciwymi przepisami prawa krajowego. 

12. Informacja o wysoko#ci wynagrodze% cz"onków Zarz!du i Rady Nadzorczej 
Spó"ki w 2019 r. 

Cz"onkowie Zarz!du Spó"ki oraz cz"onkowie Rady Nadzorczej Spó"ki w 2019 roku nie pobierali 
$adnego wynagrodzenia. 

13. Informacja o stosowaniu przez Spó"k& zasad dobrych praktyk 

ACKERMAN S.A. przestrzega zasad "adu korporacyjnego zawartych w zbiorze „Dobrych praktyk 
spó"ek notowanych na NewConnect” b#d!cych za"!cznikiem nr 1 do Uchwa"y Nr 795/2008 Zarz!du 
Gie"dy Papierów Warto'ciowych w Warszawie S.A. z dnia 31 pa(dziernika 2008 r. wraz ze zmianami 
wynikaj!cymi z Uchwa"y Nr 293/2010 Zarz!du Gie"dy Papierów Warto'ciowych w Warszawie S.A.  
z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spó"ek Notowanych  
na NewConnect”, zastrzegaj!c $e w odniesieniu do zasady 16 „Dobrych Praktyk” w chwili obecnej  
i w 2017 roku zasada ta nie by"a stosowana przez Emitenta. Publikowane przez Spó"k# raporty 
bie$!ce i okresowe zapewniaj! akcjonariuszom oraz inwestorom dost#p do kompletnych  
i wystarczaj!cych informacji, daj!cych pe"ny obraz sytuacji Spó"ki. Emitent publikuje wszelkie 
istotne informacje dla inwestorów za po'rednictwem gie"dowych systemów informacyjnych oraz 
korporacyjnej strony internetowej. Emitent odpowiada tak$e na bie$!co na pytania inwestorów, 
które nap"ywaj! do Spó"ki. Zarz!d Emitenta nie widzi w chwili obecnej konieczno'ci publikacji 
raportów miesi#cznych. 
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14. Dane teleadresowe Spó"ki 

Nazwa:  ACKERMAN Spó"ka Akcyjna 
Siedziba:  01-687 Warszawa 
Adres:  ul. Lektykarska 54 
 
Telefon:  +48 22 490 99 00 
Fax:  +48 22 490 99 01 

E-mail:  inwestorzy@ackerman.pl 
WWW: www.ackerman.pl 
 
REGON:  142193055 
NIP:  7010219301 
KRS:  0000531766 


