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1. List Zarządu. 
 

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, 

 

Mam przyjemność przekazać Państwu najnowszy raport roczny Danks ECDP S.A. za rok 2020. 

 

Rok 2020 był rokiem wielu ważnych dla Danks S.A.  wydarzeń i intensywnej realizacji założonych planów. 

 

W roku 2020 Spółka realizowała cały czas  konsekwentnie przyjętą strategię działania, co niestety nie 

przełożyło się w pełni na zadawalające dodatnie wyniki finansowe prezentowane w niniejszym raporcie 

rocznym. Na wyniki Spółki miało wpływ ogólna sytuacja na rynku usług świadczonych przez Emitenta. 

Przychody w stosunku do roku 2019 wrosły 4,2%. Zysk netto spadł 23,2 %., w ocenie Emitenta to cały 

czas jest efekt dużej konkurencji rynkowej w segmencie stricte usług księgowych. W przyjętej strategii 

rozwoju organicznego, zakłada ona w szczególności koncentrację na wysokomarżowych projektach w 

zakresie doradztwa finansowego, który pozwala w pełni wykorzystać posiadane know-how oraz kapitał 

ludzki będący w jej dyspozycji. Spółka w bieżącym okresie osiągnęła gorsze wyniki w tym segmencie od 

zakładanych ze względu na spadek popytu na ten rodzaj usług  w całym  roku 2020.  

 

Za rok 2020 Zarząd będzie wnioskował do Rady Nadzorczej o wydanie pozytywnej rekomendacji o 

przeznaczeniu wypracowanego zysku w całości na kapitał zapasowy. 

 

 

Dziękując Klientom, Akcjonariuszom i Pracownikom Spółki zapraszam do zapoznania się jednostkowym 

sprawozdaniem finansowym Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego  S.A. za 2020 r. 

 

Z poważaniem, 

Prezes Zarządu Danks SA 

Krzysztof Truchel 
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2. Podstawowe informacje o Emitencie. 
 

Nazwa  Danks – Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego 

S.A. 

Siedziba  Ul. Rafaela 14, 03-604 Warszawa 

Telefon  + 48 22 678-52-34; + 48 22 678-89-85 

Fax   + 48 22 679-45-26 

E-mail:  danks@danks.com.pl 

Stona internetowa  www.danks.pl 

NIP  524-10-07-302 

REGON  011286634 

Kapitał zakładowy  1 560 671,30 zł 

Numer KRS wraz z organem 

prowadzącym rejestr 

 

 

0000367947 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Zarząd  Zarząd: 

Prezes Zarządu: Krzysztof Truchel 

 

Rada Nadzorcza: 

Danuta Truchel - Członek Rady Nadzorczej, 

Maria Józefa Kołakowska - Członek Rady Nadzorczej, 

Błażej Dowgielski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

Jacek Zając - Członek Rady Nadzorczej, 

 Marcin Kołakowski - Członek Rady Nadzorczej. 
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3. Sprawozdanie Zarządu 

  
Sprawozdanie Zarządu z działalności Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą 

w Warszawie za rok 2020 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu. 

4. Wybrane dane finansowe za 2020 rok. 

 

Wybrane dane finansowe, zawierają podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego 
(przeliczone na euro). 

 

W celu podania wybranych danych finansowych w EUR przyjęto następujące kursy: 

dla roku 2019 kursy EURO:   4,2585 zł   

dla roku 2020 kursy EURO:   4,6148 zł 
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DANKS S.A.
kurs EUR na 

31.12.2020
kurs EUR na 

31.12.2019

 - sprawozdanie jednostkowe w 
PLN/EUR 4,6148 4,2585

Wybrane jednostkowe dane 
finansowe

Stan na 
31.12.2020 w 

PLN

Stan na 
31.12.2019 w 

PLN

Stan na 
31.12.2020 w 

EUR

Stan na 
31.12.2019 w 

EUR
Kapitał własny 19 581 880,64 19 220 976,65 4 243 278,29 4 513 555,63
Należności długoterminowe 280 000,00 280 000,00 60 674,35 65 750,85
Należności krótkoterminowe 861 337,31 845 289,10 186 646,73 198 494,56
Inwestycje krótkoterminowe 11 496 239,61 14 019 999,67 2 491 167,46 3 292 238,97
Środki pieniężne i aktywa pieniężne 11 029 411,18 13 905 717,38 2 390 008,49 3 265 402,70
Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
Zobowiązania krótkoterminowe 558 042,10 322 178,95 120 924,44 75 655,50

kurs EUR na 
31.12.2020

kurs EUR na 
31.12.2019

4,6148 4,2585

Wybrane jednostkowe dane 
finansowe

01.01.2020-
31.12.2020 w 

PLN

01.01.2019-
31.12.2019 w 

PLN

01.01.2020-
31.12.2020 w 

EUR

01.01.2019-
31.12.2019 w 

EUR
Amortyzacja 165 207,41 165 147,82 35 799,47 38 780,75
Przychody netto ze sprzedaży 3 198 313,20 3 064 865,98 693 055,65 719 705,53
Zysk (strata) na sprzedaży 348 614,31 165 429,09 75 542,67 38 846,80
Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej 281 810,27 104 781,78 61 066,63 24 605,33
Przychody finansowe 120 876,34 170 545,35 26 193,19 40 048,22
Koszty finansowe 0,00 554,00 0,00 130,09
Udziały w zyskach jednostek 
podporzadkowanych 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto 402 686,61 274 773,13 87 259,82 64 523,45
Zysk (strata) netto 360 903,99 469 942,40 78 205,77 110 353,97
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Wybrane dane jednostkowe w spółkach, w których jednostka jest zaangażowana w kapitale, ale ich nie 
konsoliduje. 

 

 

 

 

 

YT Tech S.A.
kurs EUR na 

31.12.2020
kurs EUR na 

31.12.2019

 - sprawozdanie jednostkowe w 
PLN/EUR 4,6148 4,2585

Wybrane jednostkowe dane 
finansowe

Stan na 
31.12.2020 w 

PLN

Stan na 
31.12.2019 w 

PLN

Stan na 
31.12.2020 w 

EUR

Stan na 
31.12.2019 w 

EUR
Kapitał własny 5 451 396,55 5 642 100,87 1 181 285,55 1 324 903,34
Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
Należności krótkoterminowe 4 884 801,36 5 106 071,78 1 058 507,71 1 199 030,59
Inwestycje krótkoterminowe 377 005,64 371 386,47 81 694,90 87 210,63
Środki pieniężne i aktywa pieniężne 377 005,64 160 627,34 81 694,90 37 719,23
Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
Zobowiązania krótkoterminowe 171 355,72 28 589,14 37 131,78 6 713,43

Wybrane jednostkowe dane 
finansowe

01.01.2020-
31.12.2020 w 

PLN

01.01.2019-
31.12.2019 w 

PLN

01.01.2020-
31.12.2020 w 

EUR

01.01.2019-
31.12.2019 w 

EUR
Amortyzacja 91 645,57 117 635,40 19 859,06 27 623,67
Przychody netto ze sprzedaży 102 742,56 318 691,05 22 263,71 74 836,46
Zysk (strata) na sprzedaży -327 590,52 -101 940,51 -70 986,94 -23 938,13
Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej -229 347,75 -38 056,06 -49 698,31 -8 936,49
Przychody finansowe 53 881,13 0,00 11 675,72 0,00
Koszty finansowe 12 763,70 54,60 2 765,82 12,82

Zysk (strata) brutto -188 230,32 -38 110,66 -40 788,40 -8 949,32
Zysk (strata) netto -190 704,32 -38 110,66 -41 324,50 -8 949,32
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5. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte 

wyniki finansowe Emitenta oraz grupy kapitałowej Emitenta. 

 

W roku 2019 Spółka, mając świadomość wciąż niełatwej sytuacji na rynku ze względu na dużą konkurencję 

na rynku świadczonych usług kontynuowała rozpoczęte już w latach poprzednich działania prorozwojowe 

w celu zintensyfikowania przede wszystkim rozwoju organicznego. Spadek przychodów i zysków w tym 

segmencie był związany w szczególności z otoczeniem konkurencyjnym. Zarząd Spółki w nadchodzącym 

roku stawia sobie za cel z automatyzowania pracochłonnych czynności księgowych oraz zbudowania 

automatów do kontaktu z klientem  Spółki. Wierzymy, że w pełni wdrożenie powyższych rozwiązań 

Kancelaria Radców Prawnych 
Pańska Law Sławomir Żałobka sp.k.

kurs EUR na 
31.12.2020

kurs EUR na 
31.12.2019

 - sprawozdanie jednostkowe w 
PLN/EUR 4,6148 4,26

Wybrane jednostkowe dane 
finansowe

Stan na 
31.12.2020 w 

PLN

Stan na 
31.12.2019 w 

PLN

Stan na 
31.12.2020 w 

EUR

Stan na 
31.12.2019 w 

EUR
Kapitał własny -21 402,83 10 794,84 -4 637,87 2 534,89
Należności długoterminowe 0,00 0,00
Należności krótkoterminowe 14 444,29 27 361,93 3 129,99 6 425,25
Inwestycje krótkoterminowe 18 316,18 12 653,76 3 969,01 2 971,41
Środki pieniężne i aktywa pieniężne 18 316,18 12 653,76 3 969,01 2 971,41
Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
Zobowiązania krótkoterminowe 54 163,30 48 314,52 11 736,87 11 345,43

Wybrane jednostkowe dane 
finansowe

01.01.2020-
31.12.2020 w 

PLN

01.01.2019-
31.12.2019 w 

PLN

01.01.2020-
31.12.2020 w 

EUR

01.01.2019-
31.12.2019 w 

EUR
Amortyzacja 743,34 161,08 0,00
Przychody netto ze sprzedaży 115 147,02 193 954,52 24 951,68 45 545,27
Zysk (strata) na sprzedaży -32 790,82 -45 797,38 -7 105,58 -10 754,35
Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej -31 660,95 -47 755,18 -6 860,74 -11 214,08
Przychody finansowe 0,00 258,60 0,00 60,73
Koszty finansowe 536,72 175,86 116,30 41,30
Udziały w zyskach jednostek 
podporzadkowanych 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto -32 197,67 -47 672,44 -6 977,05 -11 194,66
Zysk (strata) netto -32 197,67 -47 672,44 -6 977,05 -11 194,66
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pozwoli uzyskać dodatni wynik na sprzedaży oraz zwiększy możliwość konkurowania na szerokim rynku 

usług księgowych po pierwsze ceną, po drugie jakością a po trzecie zasięgiem świadczenia usług.  

 

6. Oświadczenie w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego. 

 

Zarząd Emitenta, oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane 

porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz że odzwierciedlają w 

sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, 

oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis 

podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

Prezes Zarządu Danks ECDP S.A. 

Krzysztof Truchel 

 

 

7. Oświadczenie o rzetelności sprawozdań finansowych i prawidłowym wyborze Biegłego 

Rewidenta. 

 

Zarząd Danks ECDP S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, 

dokonujący badania sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że 

podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania spełniali warunki do wyrażania 

bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 

 

Prezes Zarządu Danks ECDP SA 

Krzysztof Truchel 
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8. Informacja o stosowaniu przez spółkę zasad dobrych praktyk 
 

 

l.p. 

 

Zasada 

 

Stosowanie 

zasady w Spółce 

 

 

Komentarz 

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną 

politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem 

tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych 

technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji 

zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i 

interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w 

jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić 

odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, 

wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody 

komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie 

obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci 

Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na 

stronie internetowej. 

 

TAK 

 

Z wyłączeniem 

transmisji obrad 

walnego zgromadzenia 

przez Internet, 

rejestracji video 

przebiegu obrad oraz 

upublicznianiem  takiej 

video rejestracji 

Zastosowanie nowoczesnych 

technologii może być 

utrudnione ze względu na 

ograniczone możliwości 

techniczne, aczkolwiek Spółka 

w przyszłości dołoży należytej 

staranności w celu ich 

zastosowania. 

2. Spółka powinna zapewniać efektywny dostęp do 

informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektywy 

spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. 

Tak   

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i 

zamieszcza na niej: 

TAK   

3.1. Podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona 

startowa). 

TAK   

3.2. Opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju 

działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej 

przychodów. 

TAK   

3.3 Opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem 

pozycji emitenta na tym rynku. 

TAK   

3.4. Życiorysy zawodowe członków organów spółki. TAK   
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3.5. Powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia 
członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach 
członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym 
akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. 

TAK   

3.6. Dokumenty korporacyjne spółki. TAK   

3.7. Zarys planów strategicznych spółki. TAK   

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

NIE   

3.9. Strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem 
głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w 
wolnym obrocie. 

TAK   

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

TAK   

3.12. Opublikowane raporty bieżące i okresowe. TAK  

3.13. Kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych 

raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także 

spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji 

prasowych. 

TAK   

3.14. Informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak 

wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących 

nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie 

akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad 

przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny 

być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie 

przez inwestorów decyzji inwestycyjnych. 

TAK   

3.16. Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych 

porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego 

zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane 

pytania. 

TAK   

3.17. Informację na temat powodów odwołania walnego 

zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz 

z uzasadnieniem. 

TAK Spółka jest świadoma tej 

zasady, lecz do dnia 

dzisiejszego nie zaistniała 

potrzeba publikacji 

3.18. Informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia 

i powodach zarządzenia przerwy 

TAK Spółka jest świadoma tej 

zasady, w 2020 nie zaistniała 

potrzeba publikacji 
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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   

3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję 

animatora akcji emitenta 

TAK   

3.21. Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, 

opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

TAK   

  Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być 

zamieszczanie 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, aktualizacja 

powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie. 

TAK Spółka prowadzi stronę 

internetową na której 

umieszczane są informacje w 

celu ułatwienia dostępu do 

nich, aktualizacje dokonywane 

są najszybciej, jak to możliwe. 

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 Spółka 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  

6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z 

przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem 

umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich 

obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna 

wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z 

Autoryzowanym Doradcą. 

TAK Spółka pozostaje w stałym 

kontakcie z autoryzowanym 

doradcą. 
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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   

8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy 

dostęp do wszelkich dokumentów i informacji 

niezbędnych do wykonywania obowiązków 

Autoryzowanego Doradcy. 

TAK   

 

9. 

 

Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 

    

9.1. Informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń 

wszystkich członków 

zarządu i rady nadzorczej, 

TAK   

9.2. Informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego 

Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu 

świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie. 

TAK   

10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni 

uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w 

składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej 

odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego 

zgromadzenia. 

TAK   

11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy 

Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować 

publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami 

i mediami. 

Nie  Emitent nie organizował 

12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z 

prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo 

mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego 

upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia 

prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie 

decyzji inwestycyjnej. 

TAK   
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13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać 

zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy 

decyzjami powodującymi określone zdarzenia 

korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa 

akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. 

TAK   

13A. W przypadku otrzymania przez zarząd od akcjonariusza 

posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego 

lub co najmniej połowę ogółu w spółce, informacji o 

zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia w trybie określonym w art. 339 § 3 KSH, 

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 KSH. 

TAK Spółka jest świadoma tej 

zasady, lecz w dotychczasowej 

działalności taka sytuacja nie 

miała miejsca. 

14. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty 

dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie 

warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed 

dniem ustalenia prawa do dywidendy. 

 

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty 

dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie 

warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed 

dniem ustalenia prawa do dywidendy. 

TAK   

15. TAK Spółka jest świadoma tej 

zasady i będzie ją stosować 

przy obradach kolejnych 

Zgromadzeń. 
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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 

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. 

NIE  

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 

sytuacje. 

TAK . 
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9. Informacja o wysokości wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz 
Autoryzowanego Doradcy Spółki w 2020 roku 

 

9.1. Informacja na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków Zarządu i 
Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku 
 

Łączna wysokość wynagrodzeń członków Zarządu wyniosła 84.000,00 zł w roku 2020. 

Spółka nie wypłacała Członkom Rady Nadzorczej żadnych wynagrodzeń, a także nie udzielała  pożyczek 

Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej. 

 

9.2 Informacja na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy Spółki 

 

Nie wystąpiło. 

10. Roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania 
sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi 

 

Załącznik nr 1. 

11. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania 
finansowego 
 

Załącznik nr 2. 

 

 

 

Krzysztof Truchel 

Prezes Zarządu 

 


