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Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy. 

 

 

 

Zarząd ACRTUS S.A.  przedkłada raport z działalności Spółki za 2021r.  

 Misją Spółki ACARTUS jest pomoc w rozwoju swoim klientom, poprzez świadczenie 

profesjonalnych usług księgowych i kadrowych, dlatego w 2021 roku kładziono duży nacisk na 

jakość świadczonych usług, co jest szczególnie istotne w branży usług, Emitent ma wdrożony 

system zarządzania jakością ISO. 

 Spółka jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia biur rachunkowych BKR 

International z siedzibą w New Yorku. Zdaniem Zarządu, członkostwo to daje Spółce możliwość 

pozyskiwania klientów z całego świata. W 2021 roku w dalszym ciągu prowadzono GALERIĘ 

ACARTUS promującą młodych artystów.  

 W wyniku pandemii Covid-19, w roku sprawozdawczym, znacznie spadły przychody, 

natomiast Zarząd nie chciał drastycznie ciąć kosztów, przede wszystkich koszty pracowniczych, 

dlatego Emitent poniósł w tym okresie, stratę. W roku 2022 po podętych działaniach Zarządu, 

Spółka znacznie poprawiła swój wynik finansowy, to powinno utrzymać się przez cały rok i tym 

samym Spółka powinna wypracować za ten rok zysk.     

 Zarząd Spółki ACARTUS S.A. dziękuje Akcjonariuszom, Partnerom, Pracownikom i 

zaprasza Państwa do zapoznania się z raportem rocznym za 2021r. i zawartymi w nim wynikami 

Spółki. 

 

 

 
Prezes Zarządu ACARTUS S.A. 

Piotr Piekarski 
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2. WPROWADZENIE  
 
Podstawa sporządzenia:  
 
Niniejszy raport roczny ACARTUS S.A. („Spółka”, „Instytut”, „Emitent”) został sporządzony 

zgodnie z wymogami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – 

„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect”.  

 

Dane finansowe przedstawione w niniejszym jednostkowym raporcie rocznym zawierają dane za 

okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku oraz dane porównywalne za analogiczny okres 

roku poprzedniego, tj. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.  

 

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości. 

Wszelkie dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, zostały zaprezentowane w złotych 

polskich. 

 
ACARTUS S.A. posiada 100% udziałów w ACARTUS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni – spółka 

zależna jest objęta konsolidacją.  

 

W roku 2021 przedmiot działalności ACARTUS Sp. z o.o. był taki sam jak ACARTUS S.A. – 

świadczenie usług księgowych oraz kadrowo – płacowych.  
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3. RAPORT NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 

Spółka ACARTUS S.A. w załączeniu przekazuje oświadczenie w zakresie zasad 
określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", które nie 
są przez emitenta stosowane w sposób trwały, wraz z wyjaśnieniem przyczyn ich nie 
stosowania. 

 

Dobra Praktyka Uzasadnienie 
 
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. 

 
Spółka realizuje powyższą zasadę Dobrych 
Praktyk z wyłączeniem transmisji obrad 
walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci 
Internet oraz rejestrowania przebiegu obrad i 
upubliczniania go na stronie internetowej. W 
związku z faktem, iż koszty związane z 
transmisją i rejestracją przebiegu obrad i 
upubliczniania go na stronie internetowej są 
niewspółmierne do potencjalnych korzyści 
takiego działania Emitent nie przewiduje w 
najbliższym czasie wprowadzenia zasady 
transmitowania, rejestracji i upubliczniania 
obrad walnego zgromadzenia.  

 

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

 
 Spółka uważa, iż publikacja pytań mogłaby 
naruszyć interesy akcjonariuszy.  

 

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. 

 
Spółka uważa, iż zapewnia wystarczający 
dostęp do informacji poprzez prowadzenie 
działu "Dla inwestorów" na stronie 
www.acartus.pl  

 

16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w 
terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. 

W chwili obecnej zasada publikacji raportów 
miesięcznych nie jest stosowana przez Emitenta. 
Z uwagi na fakt, iż publikowane raporty bieżące i 
okresowe zapewniają akcjonariuszom oraz 
inwestorom dostęp do kompletnych i 
wystarczających informacji dających pełny obraz 
sytuacji spółki, Zarząd Spółki nie widzi w chwili 
obecnej konieczności publikacji raportów 
miesięcznych.  
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4. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE  

  
Wybrane dane finansowe za 2020r. 

w zł w EURO 

  
2020r. 2021r. 2020r. 2021r. 

1 Przychody ze sprzedaży ogółem 3 296 848,19  2 980 637,37  714 407,60  648 049,17  

2 Amortyzacja 77 492,95  64 595,04  16 792,27  14 044,23  

3 Zysk (strata) na sprzedaży 62 655,08  -102 512,33  13 576,99  -22 288,20  

4 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 239 637,12  -98 882,93  51 927,95  -21 499,09  

5 Zysk (strata) brutto 263 152,91  -107 314,78  57 023,69  -23 332,34  

6 Zysk (strata) netto 237 045,22  -111 844,85  51 366,30  -24 317,27  

7 Przepływy pieniężne netto, z działalności operacyjnej 521 386,45  55 135,96  112 981,38  11 987,64  

8 Przepływy pieniężne netto, z działalności 
inwestycyjnej 

47 542,80  6 755,08  10 302,24  1 468,69  

9 Przepływy pieniężne netto, z działalności finansowej -321 630,63  -285 497,69  -69 695,46  -62 072,81  

10 Aktywa trwałe 417 006,14  346 572,18  90 362,78  75 351,61  

11 Aktywa obrotowe 1 238 369,35  960 977,73  268 347,35  208 935,45  

12 Aktywa razem 1 655 375,49  1 307 549,91  358 710,13  284 287,06  

13 Należności krótkoterminowe 587 046,75  510 051,08  127 209,58  110 895,13  

14 Należności długoterminowe 26 137,50  26 137,50  5 663,84  5 682,81  

15 Inwestycje krótkoterminowe 594 297,28  393 964,51  128 780,72  85 655,63  

16 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  433 738,59  210 131,94  93 988,60  45 686,82  

17 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 466 809,58  455 798,85  101 154,89  99 099,63  

18 Zobowiązania krótkoterminowe 394 067,03  380 534,72  85 392,01  82 735,73  

19 Zobowiązania długoterminowe 0,00  0,00  0,00  0,00  

20 Kapitał własny 1 188 565,91  851 751,06  257 555,24  185 187,43  

21 Kapitał podstawowy 749 900,00  749 900,00  162 498,92  163 043,01  

22 Kapitał zapasowy 201 620,69  213 695,91  43 690,02  46 461,69  

23 Kapitał rezerwowy     0,00  0,00  

 

 
(*) Amortyzacja łącznie z amortyzacją wartości firmy  

(**) Kurs według tabeli nr 254/A/NBP/2021 z dnia 2021-12-31  4,5994 
(**) Kurs według tabeli nr 255/A/NBP/2020 z dnia 2020-12-31  4,6148 
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5. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ACARTUS ZA 2021 
ROK  

 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe ACARTUS S.A. za 2021 rok stanowi Załącznik nr 1 
do niniejszego raportu rocznego.  

 
6. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI 

ACARTUS S.A.W ROKU 2021 ROK 
 

Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności ACARTUS S.A. w roku 2021 stanowi 
Załącznik nr 2 do niniejszego raportu rocznego.  

 
7. SPRAWOZDANIE Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO ACARTUS S.A. ZA 2021 ROK  
 

Sprawozdanie z badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego ACARTUS 
S.A. za 2021 rok stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego raportu rocznego. 

 
8. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI 

Oświadczenie w sprawie rzetelności jednostkowego sprawozdania finansowego. 
 
Zarząd ACARTUS S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie 
finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi 
Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, 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 ACARTUS S.A. 
Piotr Piekarski 

 
Oświadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. 
 
Zarząd ACARTUS S.A. oświadcza, że dokonano wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej 
badanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru 
i procedury wyboru firmy audytorskiej, wraz ze wskazaniem, że firma audytorska oraz 
członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i 
niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej 
 
 

Prezes Zarządu ACARTUS S.A. 
Piotr Piekarski 

 
 


