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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  

 

                  ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 9 R. DO 31 GRUDNIA 201 9 R.  

 

I. Sprawozdanie z wyniku finansowego i innych dochodów całkowitych 

 

Nazwa pozycji NOTA 
01.01.2019 - 

31.12.2019 

01.01.2018 - 

31.12.2018 

Zysk/strata z aktualizacji portfela inwestycji 1 - -1 435 

Inne przychody operacyjne 2 - - 

Koszty działalności operacyjnej 3 - 133 - 510 

Zysk/strata ze sprzedaży  - 133 - 1 664  

Pozostałe przychody operacyjne 5                           4 - 

Pozostałe koszty operacyjne 5 42 54 

Zysk/strata z działalności operacyjnej  - 172 -1 718 

Przychody finansowe 6 - 1 428 

Koszty finansowe 6 16 -1 230 

Zysk/strata brutto  - 188 - 1 520 

Podatek dochodowy 7 - -2 359 

Zysk/strata netto  - 188 -3 879 

Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej  - 188 -3 879 

Zysk/Strata netto z działalności zaniechanej  - - 

Pozycje do przekwalifikowania do rachunku 

zysków i strat w kolejnych okresach 
 - - 

Zmiana netto wartości godziwej aktywów 

finansowych dostępnych do sprzedaży 
 - - 

Zmiana netto wartości godziwej aktywów 

finansowych dostępnych do sprzedaży 

przeklasyfikowana do zysku lub 

straty bieżącego okresu 

 - - 

Efektywna część zmian wartości godziwej 

instrumentów zabezpieczających przepływy 

środków pieniężnych 

 - - 

Zmiana netto wartości godziwej instrumentów 

zabezpieczających przepływy pieniężne 

przeklasyfikowana do zysku lub straty bieżącego 

okresu 

 - - 

Podatek dochodowy związany z elementami  - - 
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pozostałych całkowitych dochodów 

Suma dochodów całkowitych  - 188 -3 879 

Suma dochodów całkowitych z działalności 

kontynuowanej 
 - 188 -3 879 

Suma dochodów całkowitych z działalności 

zaniechanej 
 - - 

 

II. Sprawozdanie z sytuacji finansowej 

 

AKTYWA NOTA 31.12.2019 31.12.2018 

Wartości niematerialne w tym: 12 -  - 

Wartość firmy 12 - - 

Pożyczki udziel. i należ. własne z wył. należ. handl. 13 - - 

Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 7 - - 

Aktywa trwałe  - - 

Należności 14 23 50 

Należności z tytułu podatku dochodowego  - - 

Inwestycje krótkoterminowe z tego:  - - 

-krótkoterminowe aktywa w jedn. Powiąż. pożyczki  - - 

-krótkoterminowe aktywa w jednostkach 

powiązanych udziały lub akcje 
15 - - 

-krótkoterminowe aktywa w pozostałych jednostk. 13 - - 

-środki pieniężne 16 2 - 

Rozliczenia międzyokresowe  3 - 

Aktywa obrotowe  28 50 

Aktywa razem  28   50 

    

PASYWA NOTA 31.12.2019 31.12.2018 

Kapitał własny  - 243 - 55 

Kapitał zakładowy 17 431 431 

Kapitał zapasowy 18 27 219 27 219 

Pozostałe kapitały rezerwowe 19 - - 

Wynik lat ubiegłych  - 27 705 -23 827 

Wynik roku bieżącego  - 188 -3 879 

Rezerwy na odroczony podatek dochodowy 7 - - 
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Zobowiązania długoterminowe 20 - 99 

Zobowiązania krótkoterminowe 21 272 7 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego  - - 

Rozliczenia międzyokresowe 23 - - 

Pasywa razem  28 50 

 

III. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

 

 

 

Kapitał 

zakładowy 

Kapitał 
zapas. ze 
sprzed. 

akcji pow. 
ceny nom. 
i z ustaw. 

podz. wyn. 

 

Akcje 

 własne 

 

Pozostałe 

kapitały 

 

Niepodzie- 

lony wynik 

finansowy 

 

Wynik 

finansowy 

bieżącego 

okresu 

 

Kapitał 

Dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2019 r. 

Kapitał 

własny na 

dzień  

1 stycznia 

2019 r. 

431 - - 27 219 -27 705 - -55 

Zmiany zasad 

(polityki) 

rach. przejście 

na MSSF 

- - - - - - - 

Korekty  

z tyt. błędów 

poprz. Okres. 

- - - - - - - 

Kapitał 

własny po 

korektach 

431 - - 27 219 - 27 705 - -55 

Emisja akcji - - - - -   

Koszt emisji 

akcji 
- - - - - - - 

Płatności w 

formie akcji 

własnych 

- - - - - - - 

Podział zysku 

netto 
- - - - - - - 

Wypłata 

dywidendy 
- - - - - - - 

Korekta - - - - - - - 
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wyniku lat 

ubiegłych 

Suma 

dochodów 

całkowitych 

- - - - - -188 -188 

Kapitał 

własny na 

dzień 

31.12.2019 r. 

431 - - 27219 -27 705 -188 -243 

Dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2018 r. 

Kapitał 

własny na 

dzień  

1 stycznia 

2018 r. 

431 - - 27 219 -23 827  3 823 

Zmiany zasad 

(polityki) 

rachunkowości 

- - - - - - - 

Korekty z tyt. 

Błędów 

podstawowych 

- - - - - - - 

Kapitał 

własny po 

korektach 

431 - - 27 219 -23 827 - 3 823 

Emisja akcji - - - - - - - 

Koszt emisji 

akcji 
- - - - - - - 

Płatności w 

formie akcji 

własnych 

- - - - - - - 

Podział zysku 

netto 
- - - - - - - 

Wypłata 

dywidendy 
- - - - - - - 

Korekta 

wyniku lat 

ubiegłych 

- - - - - - - 

Suma 

dochodów 

całkowitych 

- - - - - -3 879 -3 879 

Kapitał 

własny na 

dzień 

31.12.2018 r. 

431 - - 27 219 -23 827 -3 879 - 55 
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IV. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

 

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA 31.12.2019 31.12.2018 

Zysk / Strata brutto - 188 -1 520 

Korekty razem: 61 1 173 

Amortyzacja - - 

Odpis wartości firmy - - 

(Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych - - 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 16 15 

(Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej - -281 

Zmiana stanu rezerw - -43 

Zmiana stanu zapasów - - 

Zmiana stanu należności 27 -40 

Zmiana stanu zobowiązań 

krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 

kredytów 

21 1 619 

Wydatki na nabycie aktywów finansowych 

wycenianych w wartości godziwej przez 

wynik finansowy 

- - 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - 3 2 404 

Inne korekty/aktualizacja wartości inwestycji - - 2 500 

Gotówka z działalności operacyjnej - -346 

Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony - - 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej 
- 127 -301 

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 31.12.2019 31.12.2018 

Wpływy  1 624 

Zbycie wartości niematerialnych oraz 

rzeczowych aktywów trwałych 
- - 

Zbycie inwestycji w nieruchomości - - 

Zbycie aktywów finansowych - 1 471 

Inne wpływy inwestycyjne - 12 

Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - 142 

Wydatki  333 

Nabycie wartości niematerialnych oraz 

rzeczowych aktywów trwałych 
- - 
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Wykup dłużnych papierów wartościowych - 102 

Z tytułu innych zobowiązań finansowych - - 

Płatności zobowiązań z tytułu umów   

leasingu finansowego 
- - 

Odsetki - - 

Inne wydatki finansowe - 592 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej 
130 -989 

Przepływy pieniężne netto razem 3 -44 

Bilansowa zmiana stanu środków 

pieniężnych, w tym 
3 -44 

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 

różnic kursowych 
- - 

F. Środki pieniężne na początek okresu - 44 

G. Środki pieniężne na koniec okresu 3 - 

 

 

 

Nabycie inwestycji w nieruchomości - - 

Wydatki na aktywa finansowe - - 

Inne wydatki inwestycyjne - 333 

Przepływy pieniężne netto z 

działalności inwestycyjnej 
- 1 292 

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA 31.12.2019 31.12.2018 

Wpływy - 45 

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji 

akcji) i innych instrumentów kapitałowych 

oraz dopłat do kapitału 

- - 

Kredyty i pożyczki 130 45 

Emisja dłużnych papierów wartościowych - - 

Inne wpływy finansowe - - 

Wydatki  1 035 

Nabycie udziałów (akcji) własnych - - 

Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli - - 

Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki 

z tytułu podziału zysku 
- - 

Spłaty kredytów i pożyczek - 341 
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V. INFORMACJE OGÓLNE 

        

1. Dane jednostki: 

 

Firma Spółki SETANTA S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) 

Adres siedziby Kraków 31-559, ul. Grzegórzecka 67d lok. 26  

Telefon + 48 12 654 05 19 

Fax + 48 12 654 05 19 

Adres poczty elektronicznej ir@setantasa.pl 

Adres strony internetowej www.setantasa.pl 

Numer KRS 0000377322  

Numer Regon 142795831 

Numer NIP 108 001 02 99 

Kod LEI 25940082U6IJ0K29FS45 

Kapitał zakładowy 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 430 820,00 zł i dzieli się 

na: 

a) 1 504 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A 

b)       20 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B 

c)     325 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C 

d)     180 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D 

e)       92 600 akcji zwykłych na okaziciela serii E 

f) 2 186 600 akcji zwykłych na okaziciela serii F 

wszystkie akcje o wartości nominalnej 0,10 zł 

zdematerializowane i notowane na Rynku Głównym GPW  

 

2. Czas trwania Jednostki: 

 

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. 

 

3. Okresy prezentowane 

 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 

grudnia 2019 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2018 

roku dla sprawozdania z sytuacji finansowej za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 

roku dla sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz 

sprawozdania ze zmian w kapitale własnym. 

 

 

 

 

 

http://www.setantasa.pl/
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4. Skład organów Jednostki według stanu na dzień 31.12.2019 r.: 

 

ZARZĄD  

 

W okresie sprawozdawczym oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Zarządu 

wchodzili: 

 

Do dnia 31 stycznia 2019 roku: 

 

Zarząd  

Prezes Zarządu Łukasz Górski  

 

Od dnia 1 lutego 2019 roku i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania: 

 

Zarząd  

Prezes Zarządu January Ciszewski  

 

RADA NADZORCZA 

 

W okresie do dnia 15 stycznia 2019 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzili: 
 

Rada Nadzorcza  

Członek Rady Nadzorczej Artur Górski 

Członek Rady Nadzorczej Edward Kóska 

Członek Rady Nadzorczej Leszek Leńko 

Członek Rady Nadzorczej Maciej Fersztorowski 

Członek Rady Nadzorczej Sławomir Jarosz  

Członek Rady Nadzorczej Natalia Górska  
 
W dniu 15 stycznia 2019 r. wpłynęło do Emitenta oświadczenie Pani Natalii Górskiej o rezygnacji                    

z pełnienia przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 15 stycznia 2019 r. 

 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku i dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady 

Nadzorczej wchodzili: 

 

Rada Nadzorcza  

Członek Rady Nadzorczej Artur Górski 

Członek Rady Nadzorczej Edward Kóska 

Członek Rady Nadzorczej Leszek Leńko 

Członek Rady Nadzorczej Maciej Fersztorowski 

Członek Rady Nadzorczej Sławomir Jarosz  
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5. Biegli rewidenci: 
 
PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-305) przy 

ulicy E. Wasilewskiego 20, NIP 6762217735, REGON 356548127, KRS 0000125073, (KRBR 2696). 

 

6. Znaczący Akcjonariusze: 

Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Dane 

według wiedzy, jaką Zarząd posiada na dzień publikacji niniejszego sprawozdania:  
 

Akcjonariusze Liczba akcji 

Udział  

w kapitale 

zakładowym (%) 

Liczba głosów 

Udział  

w ogólnej liczbie 

głosów na WZA 

(%) 

 January Ciszewski * 1 420 806 32,98 % 1 420 806 32,98 % 

 Artur Górski  312 299 7,25 % 312 299 7,25 % 

 Pozostali 2 575 095 59,77 % 2 575 095 59,77 % 

 Razem 4 308 200 100,00 % 4 308 200 100,00 % 

 
* bezpośrednio i pośrednio poprzez JR HOLDING S.A. oraz Kuźnica Centrum Sp. z o.o.   

 

7. Spółki zależne na dzień 31.12.2019 roku i na dzień publikacji niniejszego 

sprawozdania: 

 

Nie występują. 

 

8. Spółki stowarzyszone na dzień 31.12.2019 roku i na dzień publikacji niniejszego 

sprawozdania: 

 

Nie występują. 

 

9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu … marca 

2020 roku. 

 

January Ciszewski działając jako Zarząd Spółki oświadcza, że wedle swojej wiedzy Roczne 

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2019 rok oraz dane porównywalne sporządzone zostały 

zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, 

rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie                

z działalności Setanta S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym 

opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. 
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10. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej i porównywalność sprawozdań 

finansowych 

 

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień 

zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego stwierdza się istnienie ujemnej wartości 

kapitału własnego co stanowi zagrożenie kontynuowania działalności przez Emitenta. Ryzyko to 

jest minimalizowane poprzez planowaną dalszą działalność Spółki związaną z realizacją zamierzeń 

biznesowych obecnego głównego akcjonariusza, które obecnie pełni także funkcję Prezesa Zarządu.  

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Emitent wykazuje ujemne kapitały własne w wysokości - 243 tys. zł.  

 

Uchwałą nr 7/06/2019 ZWZ Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku postanowiło o dalszym istnieniu 

Spółki akceptując obecny stan prawny oraz finansowy. Zarząd Emitenta w związku z faktem,                              

iż dotychczas prowadzona przez Spółkę działalność nie była rentowna, aby zapewnić nie tylko 

dalsze funkcjonowanie Emitenta, a przede wszystkim jego dalszy rozwój szukał możliwości 

najefektywniejszej dla Spółki działalności operacyjnej przy wykorzystaniu jej doświadczenia                         

i aktualnych możliwości. W związku z powyższym w dniu 30 września 2019 roku Zarząd Spółki 

podpisał Plan Połączenia ze spółką ALL iN! GAMES Sp. z o.o. 

 

Zgodnie z podpisanym Planem Połączenia, połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Setanta S.A. 

spółki ALL iN! GAMES w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie 

całego majątku ALL iN! GAMES na Setanta S.A. (połączenie przez przejęcie) w zamian za nowo 

emitowane akcje emisji połączeniowej, które Setanta S.A. wyda wspólnikom ALL iN! GAMES 

proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym ALL iN! GAMES. 

Połączenie nastąpi na podstawie przepisów k.s.h., dotyczących połączenia spółek kapitałowych,                      

w szczególności na podstawie art. 491-514 k.s.h. 

 

Dla celów połączenia, dokonano wyceny majątków ALL iN! GAMES i Setanta S.A. na określony dzień,                               

tj. na dzień 1 sierpnia 2019 roku. Zgodnie z otrzymanymi wycenami, wartość Setanta S.A. została 

oszacowana na kwotę 9 693 450,00 zł, z kolei wartość ALL IN! GAMES na kwotę 331 527 109,54 zł. 

W dniu 24 stycznia 2020 roku obyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Setanta S.A. oraz  

Zgromadzenie Wspólników ALL iN! GAMES. Na obu zgromadzeniach podjęto uchwały w sprawie 

połączenia podmiotów co pozwala Zarządom spółek podjęcie kolejnych kroków celem połączenia 

spółek. 

 

Aktualnie Spółka finansowana jest przez głównego akcjonariusza. Akcjonariusz ten zobowiązał się 

do finansowania Spółki do dnia połączenia z ALL IN! GAMES. W okresie pomiędzy dniem 

bilansowym, a dniem sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka otrzymała dalsze 65 tys. 

złotych pożyczek od głównego akcjonariusza. Po dacie bilansowej dla całego rynku światowego 

zaistniało również ryzyko wpływu epidemii koronawirusa na sytuację Spółki. 
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VI. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. 

 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z: 

 Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) w kształcie 

zatwierdzonym przez Unię Europejską, 

 w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami - zgodnie z wymogami ustawy z 29 

września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330) i wydanymi na jej podstawie 

przepisami wykonawczymi. 

 

MSSF obejmują Standardy i Interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych 

Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej 

Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”). 

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego. 

 

Nowe standardy, interpretacji i ich zmiany 

 

Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy 

 

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje MSSF 16 Leasing. Spółka dokonała analizy umów leasingowych. 

W wyniku analizy stwierdzono, że jedynymi umowami leasingowymi są umowy najmu powierzchni 

biurowej na czas nieoznaczony, ale w świetle zmian w działalności spełniają one kryteria 

zastosowania zwolnienia przewidzianego w standardzie dotyczącego krótkoterminowych umów 

leasingowych.  

 

Pozostałe zmiany przepisów nie miały wpływu na sprawozdanie finansowe. 

 

Standardy i interpretacja, jakie zostały opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale nie weszły 

w życie do zakończenia okresu, a który sporządzono niniejsze sprawozdanie 

 

Poniższe zatwierdzone zmiany standardów, które także weszły w życie w 2019 roku, nie mają 

zastosowania do działalności Spółki lub nie będą mieć wpływu na sprawozdanie finansowe:  

 Zmiany do MSSF 7, MSSF 9 i MSR 9 wynikające z reformy wskaźników stóp procentowych,                       

a dotyczące głównie rachunkowości zabezpieczeń oraz odnośnych ujawnień. Zmiany obowiązują 

od 1 stycznia 2020 roku lub po tej dacie. 

 Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” oraz MSR 8 „Polityki rachunkowości, 

zmiany szacunków i błędy” – obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych 

rozpoczynających się od 1 stycznia 2020 roku lub po tej dacie. Zmiany dotyczą zastosowania 

koncepcji „istotności” w procesie przygotowywania sprawozdań finansowych. 

 
Standardy i interpretacje, jakie zostały już opublikowane, lecz nie zostały zatwierdzone            

do stosowania w UE i nie weszły w życie do zakończenia okresu, za który sporządzono 

niniejsze sprawozdanie. 
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 MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności” (obowiązujący w odniesieniu do 

okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie) – Komisja 

Europejska postanowiła nie rozpoczynać procesu zatwierdzania tego tymczasowego 

standardu do stosowania na terenie UE do czasu wydania ostatecznej wersji MSSF 14. 

 Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy 

inwestorem, a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (opublikowano 

dnia 11 września 2014) - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 

dnia 1 stycznia 2016 roku lub później, przy czym termin ten został wstępnie odroczony przez 

RMSR– nie podjęto decyzji odnośnie terminu, w którym EFRAG przeprowadzi poszczególne 

etapy prac prowadzących do zatwierdzenia niniejszych zmian.  

 Zmiany do MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych” – obowiązujące w odniesieniu do 

okresów rocznych rozpoczynających się od 1 stycznia 2020 roku lub po tej dacie. Zmiany 

dotyczą uszczegółowienia definicji „kontroli”.  

 MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub po tej dacie). 

 

Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 

oraz przychodów i kosztów 

 

Instrumenty finansowe 

 

Instrumenty finansowe inne niż instrumenty pochodne 

 

Pożyczki, należności i depozyty ujmowane są w dacie powstania. Wszystkie pozostałe aktywa 

finansowe (w tym aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy) są ujmowane                      

w dniu dokonania transakcji, który jest dniem, gdy Spółka staje się stroną wzajemnego zobowiązania 

dotyczącego danego instrumentu finansowego. 

 

Spółka zaprzestaje ujmować składnik aktywów finansowych w momencie wygaśnięcia praw 

wynikających z umowy do otrzymywania przepływów pieniężnych z tego składnika aktywów lub                       

od momentu, kiedy prawa do otrzymywania przepływów pieniężnych z aktywa finansowego                              

są przekazywane w transakcji przenoszącej zasadniczo wszystkie znaczące ryzyka i korzyści 

wynikające z ich własności. Każdy udział w przekazywanym składniku aktywów finansowych, który 

jest utworzony lub pozostaje w posiadaniu Spółki jest traktowany jako składnik aktywów lub 

zobowiązanie. 

 

Aktywa i zobowiązania finansowe kompensuje się ze sobą i wykazuje w sprawozdaniu z sytuacji 

finansowej w kwocie netto, wyłącznie, jeśli Spółka posiada ważny prawnie tytuł do kompensaty 

określonych aktywów i zobowiązań finansowych lub zamierza rozliczyć daną transakcję w wartości 

netto poddanych kompensacie składników aktywów i zobowiązań finansowych lub zamierza 

jednocześnie podlegające kompensacie aktywa finansowe zrealizować, a zobowiązania finansowe 

rozliczyć. 

 

Klasyfikacja aktywów finansowych opiera się na modelu biznesowym Spółki w zakresie        

zarządzania aktywami finansowymi oraz na charakterystyce wynikających z umowy przepływów 

pieniężnych dla tego składnika aktywów. W okresach następnych po początkowym ujęciu             
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aktywa finansowe wycenia się w: 

 zamortyzowanym koszcie, 

 wartości godziwej przez rachunek innych całkowitych dochodów, 

 wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. 

 

Składnik aktywów finansowych wyceniany jest w zamortyzowanym koszcie, jeśli: 

 składnik aktywów finansowych utrzymywany jest zgodnie z modelem biznesowym, którego celem 

jest uzyskanie przepływów pieniężnych wynikających z umowy oraz, 

 warunki umowy dotyczącej składnika aktywów finansowych powodują powstawanie                                                

w określonych terminach przepływów pieniężnych, które są jedynie spłatą kwoty głównej                           

i odsetek od kwoty głównej pozostałej do spłaty. 

 

Składnik aktywów finansowych wyceniany jest w wartości godziwej przez rachunek innych 

całkowitych dochodów, jeśli: 

 składnik aktywów finansowych utrzymywany jest zgodnie z modelem biznesowym, którego celem 

jest zarówno uzyskanie przepływów pieniężnych wynikających z umowy, jak i sprzedaż 

składników aktywów finansowych oraz, 

 warunki umowy dotyczącej składnika aktywów finansowych powodują powstawanie                                           

w określonych terminach przepływów pieniężnych, które są jedynie spłatą kwoty głównej                                                  

i odsetek od kwoty głównej pozostałej do spłaty. Ponadto Spółka ma prawo do nieodwołalnego 

wyznaczenia nieprzeznaczonej do obrotu inwestycji w instrumenty kapitałowe, która na moment 

początkowego ujęcia została wyznaczona jako wyceniana przez inne całkowite dochody                                    

(w przeciwnym wypadku taka inwestycja wyceniana byłaby w wartości godziwej przez rachunek 

zysków i strat). Kwot skumulowanych w innych całkowitych dochodach nie można reklasyfikować 

do rachunku zysków i strat, nawet w momencie usunięcia ze sprawozdania z sytuacji finansowej. 

Inwestycja taka jest pozycją niepieniężną. Jeśli pozycja jest denominowana w walucie obcej, 

różnice kursowe oraz dywidendy otrzymane również ujmowane są w innych całkowitych 

dochodach. Składnik aktywów finansowych wyceniany jest w wartości godziwej przez rachunek 

zysków i strat we wszystkich pozostałych przypadkach. 

 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy – portfel 

inwestycyjny 

 

Wycena portfela inwestycyjnego dokonywana jest na każdy dzień bilansowy. Wycena dokonywana 

jest jedną z niżej wymienionych metod: 

 zdyskontowanych skorygowanych przepływów netto (DCF), 

 skorygowanych aktywów netto. 

 

Składniki portfela inwestycyjnego notowane na rynku publicznym wyceniane są według wartości                      

z dnia poprzedzającego dzień bilansowy. 

 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie oraz depozyty bankowe                        

na żądanie o początkowym okresie zapadalności do trzech miesięcy. 
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Zobowiązania finansowe nie będące instrumentami pochodnymi 

 

Wyemitowane instrumenty dłużne oraz zobowiązania podporządkowane są ujmowane przez Spółkę 

na dzień ich powstania. Wszystkie pozostałe zobowiązania finansowe, w tym zobowiązania 

wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, są ujmowane na dzień zawarcia transakcji, 

który jest dniem, w którym Spółka staje się stroną umowy zobowiązującej do wydania instrumentu 

finansowego. 

 

Spółka wyłącza z ksiąg zobowiązanie finansowe, kiedy zobowiązanie zostanie spłacone, umorzone 

lub ulegnie przedawnieniu. 

 

Aktywa i zobowiązania finansowe kompensuje się ze sobą i wykazuje w sprawozdaniu z sytuacji 

finansowej w kwocie netto, wyłącznie, jeśli Spółka posiada ważny prawnie tytuł do kompensaty 

określonych aktywów i zobowiązań finansowych lub zamierza rozliczyć daną transakcję w wartości 

netto poddanych kompensacie składników aktywów i zobowiązań finansowych lub zamierza 

jednocześnie podlegające kompensacie aktywa finansowe zrealizować, a zobowiązania finansowe 

rozliczyć. 

 

Spółka klasyfikuje zobowiązania finansowe nie będące instrumentami pochodnymi do kategorii 

innych zobowiązań finansowych. Tego typu zobowiązania finansowe początkowo ujmowane                               

są w wartości godziwej powiększonej o dające się bezpośrednio przyporządkować koszty 

transakcyjne. Po początkowym ujęciu zobowiązania te wyceniane są według zamortyzowanego 

kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej. 

 

Do innych zobowiązań finansowych zalicza się kredyty, pożyczki i inne instrumenty dłużne, kredyty 

w rachunku bieżącym, zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania. Kredyty w rachunku 

bieżącym, które muszą zostać spłacone na żądanie banku i stanowią element zarządzania gotówką 

Spółki są zaliczane do środków pieniężnych i ich ekwiwalentów dla celów sporządzenia rachunku 

przepływów pieniężnych. 

 

Kapitał własny Akcje zwykłe 

 

Akcje zwykłe ujmuje się w kapitale własnym. Koszty bezpośrednio związane z emisją akcji zwykłych, 

skorygowane o wpływ podatków, pomniejszają wartość kapitału. 

 

Wartości niematerialne 

 

Wartość firmy 

 

Wartość firmy, która powstaje w związku z przejęciem jednostek zależnych jest ujmowana jako 

składnik wartości niematerialnych. 

Wycena po początkowym ujęciu 

 

Po początkowym ujęciu wartość firmy jest wykazywana według ceny nabycia pomniejszonej                                 

o skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. W przypadku inwestycji wycenianych 

metodą praw własności, wartość firmy jest ujęta w wartości bilansowej inwestycji, a odpisu 
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aktualizującego z tytułu utraty wartości tej inwestycji nie alokuje się do żadnego składnika aktywów, 

w tym również do wartości firmy, która stanowi część wartości tej inwestycji. 

 

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów 

 

Utrata wartości aktywów finansowych – polityka rachunkowości stosowana począwszy od dnia 1 

stycznia 2018 roku Spółka dokonuje oceny oczekiwanych strat kredytowych (ang. expected credit 

losses, „ECL”) związanych z instrumentami dłużnymi z wycenianymi według zamortyzowanego 

kosztu i wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody, niezależnie od tego, czy wystąpiły 

przesłanki utraty wartości. 

 

W przypadku należności z tytułu dostaw i usług, Spółka stosuje uproszczone podejście i wycenia 

odpis na oczekiwane straty kredytowe w kwocie równej oczekiwanym stratom kredytowym w całym 

okresie życia przy użyciu macierzy rezerw. Spółka wykorzystuje swoje dane historyczne dotyczące 

strat kredytowych, skorygowane w stosownych przypadkach o wpływ informacji dotyczących 

przyszłości. W przypadku pozostałych aktywów finansowych, Spółka wycenia odpis na oczekiwane 

straty kredytowe w kwocie równej 12-miesięcznym oczekiwanym stratom kredytowym. Jeżeli 

ryzyko kredytowe związane z danym instrumentem finansowym znacznie wzrosło od momentu 

początkowego ujęcia, Spółka wycenia odpis na oczekiwane straty kredytowe z tytułu instrumentu 

finansowego w kwocie równej oczekiwanym stratom kredytowym w całym okresie życia. 

 

Ponadto, w przypadku inwestycji w instrumenty kapitałowe, za obiektywną przesłankę utraty 

wartości aktywów finansowych uważa się znaczący lub przedłużający się spadek wartości godziwej 

takiej inwestycji poniżej ceny jej nabycia. 

 

Pożyczki udzielone i należności oraz inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności 

 

Utrata wartości w odniesieniu do aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego 

kosztu szacowana jest jako różnica między ich wartością księgową, a wartością bieżącą 

oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu pierwotnej 

efektywnej stopy procentowej. Wszelkie straty ujmowane są w zysku lub stracie bieżącego okresu                       

i stanowią odpis aktualizujący wartość pożyczek udzielonych i należności oraz inwestycji 

utrzymywanych do terminu wymagalności, przy czym Spółka kontynuuje naliczanie odsetek                              

od zaktualizowanych aktywów. Jeżeli późniejsze okoliczności (np. dokonanie płatności przez 

dłużnika) świadczą o ustaniu przesłanek powodujących powstanie utraty wartości, wówczas 

odwrócenie odpisu aktualizującego ujmowane jest w zysku lub stracie bieżącego okresu. 

 

Rezerwy 

 

Rezerwy ujmuje się, gdy na Spółce ciąży wynikający z przeszłych zdarzeń obecny prawny                                     

lub zwyczajowo oczekiwany obowiązek, którego wartość można wiarygodnie oszacować                                           

i prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku wiązać się będzie z wypływem korzyści 

ekonomicznych. Rezerwy są ustalane poprzez dyskontowanie oczekiwanych przyszłych przepływów 

pieniężnych z zastosowaniem stopy przed opodatkowaniem, która odzwierciedla bieżącą, rynkową 

wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko związane z danym zobowiązaniem. Odwracanie dyskonta 

ujmowane jest jako koszt finansowy. 
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Umowy rodzące obciążenia 

 

Rezerwa na umowy rodzące obciążenia ujmowana jest w przypadku, gdy spodziewane przez Spółkę 

korzyści ekonomiczne z umowy są niższe niż nieuniknione koszty wypełnienia obowiązków 

umownych. Rezerwa jest wyceniana w wysokości wartości bieżącej niższej z kwot: oczekiwanych 

kosztów związanych z odstąpieniem od umowy lub oczekiwanych kosztów netto kontynuowania 

umowy.  

 

Przed ustaleniem rezerwy, Spółka ujmuje wszelkie odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 

aktywów związanych z daną umową. 

 

Leasing 

 

Wszystkie transakcje leasingu skutkują uzyskaniem przez leasingobiorcę prawa do użytkowania 

aktywa oraz zobowiązania z tytułu obowiązku zapłaty.  

 

Spółka stosuje zwolnienie dla umów leasingowych o krótkim okresie. 

 

Przychody 

 

Świadczenie usług 

 

Przychody ze świadczenia usług są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu w proporcji                            

do stopnia wykonania świadczenia na dzień sprawozdawczy. Zgodnie z MSSF 15. 

 

Przychody i koszty finansowe 

 

Przychody finansowe obejmują przychody odsetkowe związane z zainwestowanymi przez Spółkę 

środkami (w tym od aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży), należne dywidendy, zyski                       

ze zbycia aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży. 

 

Dywidendę ujmuje się w zysku lub stracie bieżącego okresu na dzień, kiedy Spółka nabywa prawo 

do jej otrzymania, a w przypadku papierów wartościowych notowanych na giełdzie - zazwyczaj                         

w pierwszym dniu notowania tych instrumentów bez prawa do dywidendy. 

 

Koszty finansowe obejmują koszty odsetkowe związane z finansowaniem zewnętrznym, odwracanie 

dyskonta od ujętych rezerw i płatności warunkowych, straty na sprzedaży aktywów finansowych 

dostępnych do sprzedaży, dywidendy z uprzywilejowanych udziałów zaklasyfikowanych                                           

do zobowiązań. Koszty finansowania zewnętrznego nie dające się bezpośrednio przypisać                             

do nabycia, wytworzenia, budowy lub produkcji określonych aktywów są ujmowane w zysku lub 

stracie bieżącego okresu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. 

 

Zyski i straty z tytułu różnic kursowych wykazuje się w kwocie netto jako przychody finansowe                         

lub koszty finansowe, zależnie od ich łącznej pozycji netto. 
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Podatek dochodowy 

 

Podatek dochodowy obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Bieżący i odroczony podatek 

dochodowy ujmowany jest w zysku lub stracie bieżącego okresu, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dotyczy 

połączenia jednostek oraz pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym lub jako inne całkowite 

dochody. 

 

Podatek bieżący jest to oczekiwana kwota zobowiązań lub należności z tytułu podatku od dochodu 

do opodatkowania za dany rok, ustalona z zastosowaniem stawek podatkowych obowiązujących 

prawnie lub faktycznie na dzień sprawozdawczy oraz korekty zobowiązania podatkowego 

dotyczącego lat poprzednich. Zobowiązanie z tytułu podatku bieżącego obejmuje również wszelkie 

zobowiązania podatkowe będące efektem wypłaty dywidendy. 

 

Podatek odroczony ujmuje się w związku z różnicami przejściowymi pomiędzy wartością bilansową 

aktywów i zobowiązań i ich wartością ustalaną dla celów podatkowych. Odroczony podatek 

dochodowy nie jest ujmowany w przypadku: 

 różnic przejściowych wynikających z początkowego ujęcia aktywów lub zobowiązań 

pochodzących z transakcji, która nie jest połączeniem jednostek gospodarczych i nie wpływa ani 

na zysk lub stratę bieżącego okresu ani na dochód do opodatkowania; 

 różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych i współkontrolowanych 

w zakresie, w którym nie jest prawdopodobne, że zostaną one zbyte w dającej się przewidzieć 

przyszłości; 

 różnic przejściowych powstałych w związku z początkowym ujęciem wartości firmy. 

 

Podatek odroczony jest wyceniany z zastosowaniem stawek podatkowych, które według 

przewidywań będą stosowane wtedy, gdy przejściowe różnice odwrócą się, przy tym za podstawę 

przyjmowane są przepisy podatkowe obowiązujące prawnie lub faktycznie do dnia 

sprawozdawczego. 

 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz zobowiązania z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego są kompensowane, jeżeli Spółka posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł 

prawny do przeprowadzania kompensaty 

bieżących zobowiązań i aktywów podatkowych i pod warunkiem, że aktywa i zobowiązania z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego dotyczą podatku dochodowego nałożonego przez tą samą 

władzę podatkową na tego samego podatnika lub na różnych podatników, którzy zamierzają 

rozliczyć zobowiązania i należności z tytułu podatku dochodowego w kwocie netto lub jednocześnie 

zrealizować należności i rozliczyć zobowiązanie. 

 

Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, służący przeniesieniu nierozliczonej 

straty podatkowej i niewykorzystanej ulgi podatkowej oraz ujemnymi różnicami przejściowymi, 

ujmuje się w zakresie, w którym jest prawdopodobne, że będzie dostępny przyszły dochód do 

opodatkowania, który pozwoli na ich odpisanie. 

 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego podlegają ocenie na każdy dzień sprawozdawczy i obniża się 

je w zakresie, w jakim nie jest prawdopodobne zrealizowanie związanych z nimi korzyści w podatku 

dochodowym. 
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Działalność zaniechana 

 

Działalność zaniechana jest częścią działalności Spółki, która stanowi odrębną ważną dziedzinę 

działalności lub geograficzny obszar działalności, którą zbyto lub przeznaczono do sprzedaży lub 

wydania, albo jest to jednostka zależna nabyta wyłącznie w celu odsprzedaży.  

 

Klasyfikacji do działalności zaniechanej dokonuje się na skutek zbycia lub wtedy, gdy działalność 

spełnia kryteria zaklasyfikowania jako przeznaczonej do sprzedaży. W przypadku, gdy działalność 

jest zaklasyfikowana jako zaniechana, dane porównawcze do sprawozdania z całkowitych dochodów                        

są przekształcane tak, jakby działalność została zaniechana na początku okresu porównawczego. 

 

Zysk na jedną akcję 

 

Spółka prezentuje podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję dla akcji zwykłych. Podstawowy 

zysk na jedną akcję jest wyliczany przez podzielenie zysku lub straty przypadającej posiadaczom akcji 

zwykłych przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w roku, skorygowaną o posiadane przez Spółkę 

akcje własne.  

 

Rozwodniony zysk na jedną akcję jest wyliczany przez podzielenie skorygowanego zysku lub straty 

przypadającej dla posiadaczy akcji zwykłych przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych 

skorygowaną o posiadane akcje własne oraz o efekty rozwadniające potencjalnych akcji, które 

obejmują obligacje zamienne na akcje, a także opcje na akcje przyznane pracownikom. 

 

Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji 

 

Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym wycenia się w walucie podstawowego środowiska 

gospodarczego, w którym Spółka prowadzi działalność („waluta funkcjonalna”). Sprawozdanie 

finansowe prezentowane jest w złotych polskich (PLN), który jest walutą funkcjonalną i walutą 

prezentacji Spółki. 

 

Transakcje i salda 

 

Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu 

obowiązującego w dniu transakcji.  

 

Zyski i straty kursowe z rozliczenia tych transakcji oraz wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań 

pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w rachunku zysków i strat, o ile nie odracza się 

ich w kapitale własnym, gdy kwalifikują się do uznania za zabezpieczenie przepływów pieniężnych                   

i zabezpieczenie udziałów w aktywach netto. 

 

Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach 

 

Profesjonalny osąd 

 

W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej, 

największe znaczenie, oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa. 



str. 21 

2

1 

Sprawozdanie finansowe za 2019 r. 
 
Kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej. Noty stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 

 

   

Niepewność szacunków 

 

Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności 

występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości 

bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku finansowym. 

 

Wycena należności budżetowych 

 

W związku z postępowaniami budżetowymi Spółka dokonała oceny odzyskiwalności naliczonego 

podatku od towarów i usług. W rezultacie dokonała odpisów na tę część należności, która dotyczy 

działalności prowadzonej, dla które odliczenia VAT były ograniczone. Pozostałe saldo należności                      

z tytułu VAT dotyczy już zabezpieczenia przyszłej działalności opodatkowanej tym podatkiem. 

 

Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego 

 

Spółka rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu,                                       

że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. 

Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować,                                          

że założenie to stałoby się nieuzasadnione. 

 

Gwarancje finansowe 

 

Ze względu na treść ekonomiczną transakcji opisaną w nocie 37 Spółka nie dokonała wyceny 

gwarancji finansowych zgodnie z MSSF 9. 

 

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości 

 

W roku 2019 nie dokonano zmian zasad/polityki rachunkowości. Wdrożono jedynie nowe MSSF          

co opisano wcześniej. 

 

VII.   DODATKOWE NOTY I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

Jeśli pozycja jest niewypełniona to oznacza, że jest równa zero lub nie występuje 

 

Nota 1. ZYSK STRATA Z AKTUALIZACJI PORTFELA INWESTYCYJNEGO 

 

Zysk/strata z aktualizacji portfela inwestycyjnego przedstawia się następująco: 

 

 
01.01.2019 - 

31.12.2019 

01.01.2018 - 

31.12.2018 

Stan udziałów i akcji na początek okresu - 2 625 

Zmiana stanu portfela - - 

Wycena godziwa udziałów i akcji na dzień bilansowy - - 

Zysk/strata z aktualizacji portfela inwestycji - -2 625 

 

Metody i techniki wyceny udziałów do wartości godziwej opisano w nocie 15. 



str. 22 

2

2 

Sprawozdanie finansowe za 2019 r. 
 
Kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej. Noty stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 

 

   

Nota 2. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 

 

Zgodnie z MSSF  15 przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług,                                       

po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług, rabaty i upusty są rozpoznawane w momencie,           

gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z ich własności zostały przeniesione na kupującego. 

W 2019 nie wystąpiły te przychody. 

 

Inne przychody operacyjne Spółki prezentują się następująco: 

 

 
01.01.2019 -

31.12.2019 

01.01.2018 -

31.12.2018 

Działalność kontynuowana - - 

Przychody ze sprzedaży usług - - 

Przychody z tytułu odsetek od pożyczek - - 

Przychody z tytułu zbycia udziałów - - 

SUMA pozostałych przychodów operacyjnych - - 

 

Przychody z działalności zaniechanej nie wystąpiły. 

 

Nota 3. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 

 

 
01.01.2019 -

31.12.2019 

01.01.2018 -

31.12.2018 

Amortyzacja - - 

Zużycie materiałów i energii - - 

Usługi obce 114 187 

Podatki i opłaty 16 48 

Wynagrodzenia 2 257 

Pozostałe koszty - 18 

Razem koszty według rodzaju 132 510 

Nota 4. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI 

 

W działalności Spółki nie można wyodrębnić segmentów operacyjnych. Emitent posiada jeden 

segment działalności operacyjnej i nie opisuje innych, ponieważ ich nie posiada. 

 

Nota 5. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE 

 

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 
01.01.2019 -

31.12.2019 

01.01.2018 -

31.12.2018 

Pozostałe 4 - 

RAZEM 4 - 
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POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 
01.01.2019 -

31.12.2019 

01.01.2018 -

31.12.2018 

Pozostałe 42 53 

RAZEM 42  53 

 

Nota 6. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE 

 

PRZYCHODY FINANSOWE 
01.01.2019 -

31.12.2019 

01.01.2018 -

31.12.2018 

Przychody z tytułu odsetek - 16 

Przychody z tytułu dywidendy / inne - 1 427 

RAZEM - 1 443 

 

KOSZTY FINANSOWE 
01.01.2019 -

31.12.2019 

01.01.2018 -

31.12.2018 

Koszty z tytułu odsetek i inne 16 1 230  

RAZEM 16 1 230 

 

Przychody z tytułu odsetek dotyczą udzielonych pożyczek zakwalifikowanych do inwestycji 

długoterminowych oraz należności. 

 

Koszty odsetek dotyczą odsetek od pożyczek długoterminowych, weksli i obligacji. 

 

Nota 7. PODATEK DOCHODOWY I ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY 

 

Główne składniki obciążenia podatkowego za lata zakończone 31 grudnia 2019 i 31 grudnia 2018 

roku przedstawiają się następująco: 

 

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W 

SPRAWOZDANIU Z 

CAŁKOWITYH DOCHODÓW 

01.01.2019 -

31.12.2019 

01.01.2018 -

31.12.2018 

Bieżący podatek dochodowy - - 

Dotyczący roku obrotowego - - 

Korekty dotyczące lat ubiegłych - - 

Odroczony podatek dochodowy - 2 359 

Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic 

Przejściowych 
- 

 

2 359 

Związany z obniżeniem stawek podatku dochodowego - - 

Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku 

zysków i strat 
- 2 359 
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Wykazany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów podatek odroczony stanowi różnicę między 

stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresów 

sprawozdawczych. 

 

BIEŻĄCY PODATEK 

DOCHODOWY 

01.01.2019 -

31.12.2019 

01.01.2018 -

31.12.2018 

Zysk przed opodatkowaniem - 188 - 1 520 

Kwoty, które zwiększają podstawę 

opodatkowania 
70 1 300 

Kwoty, które zmniejszają podstawę 

opodatkowania 
- 15 

Dochód do opodatkowania - 118 - 235 

Odliczenia od dochodu - darowizna, strata - - 

Podstawa opodatkowania - - 

Podatek dochodowy przy zastosowaniu 

stawki 15% w roku 2018 oraz 9% w roku 

2019 

- - 

Efektywna stawka podatku (udział 

obciążenia podatkowego dochodowego 

wykazanego w rachunku zysków i strat  

w zysku przed opodatkowaniem) 

- - 

 

Nota 8. DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA 
 

Nie wystąpiła. 
 

Nota 9. ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ 
 

Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres 

przypadającego na zwykłych akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji 

zwykłych występujących w ciągu okresu.  

Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres 

przypadającego na zwykłych akcjonariuszy (po potrąceniu odsetek od umarzalnych akcji 

uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe) przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji 

zwykłych występujących w ciągu okresu (skorygowaną o wpływ opcji rozwadniających oraz 

rozwadniających umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe). 
 

Działalność kontynuowana i zaniechana 
 

Wyliczenie zysku na jedną akcję zostało oparte na następujących informacjach: 
 

 
01.01.2019 -

31.12.2019 

01.01.2018 -

31.12.2018 

Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej - 188 -3 879 

Strata na działalności zaniechanej - - 
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Zysk/strata wykazany dla potrzeb wyliczenia wart. 

Podstaw. zysku przypadającego na jedną akcję 
- 188 -3 879 

Efekt rozwodnienia: - - 

- odsetki od umarzalnych akcji uprzywilejowanych 

zamiennych na akcje zwykłe 
- - 

- odsetki od obligacji zamiennych na akcje - - 

Zysk/strata wykazany dla potrzeb wyliczenia wart. 

rozwodn. zysku przypadającego na jedną akcję 
- 188 -3 879 

 

Liczba wyemitowanych akcji: 

 

 
01.01.2019 -

31.12.2019 

01.01.2018 -

31.12.2018 

Średnia ważona liczba akcji wykazana dla potrzeb 

wyliczen. wart. podstaw. zysku na jedną akcję w szt. 
4 308 200                 4 308 200 

Efekt rozwodnienia liczby akcji zwykłych - - 

- obligacje zamienne na akcje - - 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych dla potrzeb 

wyliczen. wart. rozwod. zysku na jedną akcję w szt. 
4 308 200                  4 308 200 

 

W okresie między dniem bilansowym, a dniem sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego 

nie wystąpiły żadne inne transakcje dotyczące akcji zwykłych lub potencjalnych akcji zwykłych. 

 

Nota 10. DYWIDENDY ZAPROPONOWANE LUB UCHWALONE DO DNIA ZATWIERDZENIA 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie wypłacała dywidend. 

 

Nota 11. WARTOŚĆ GODZIWA 

 

Emitent nie posiada udziałów ani akcji w żadnych spółkach. 

 

Nota 12. WARTOŚCI NIEMATERIALNE 

 

Emitent nie posiada wartości niematerialnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 28 

2

8 

Sprawozdanie finansowe za 2019 r. 
 
Kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej. Noty stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 

 

   

Nota 13. POŻYCZKI UDZIELONE ORAZ POŻYCZKI OTRZYMANE I NALEŻNOŚCI WŁASNE                                     

Z WYŁĄCZENIEM NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH 

 

POŻYCZKI UDZIELONE 31.12.2019 31.12.2018 

Pożyczki udzielone, w tym: -  - 

Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu 

wymagalności 
- - 

Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą - - 

Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne - - 

Należności leasingowe długoterminowe - - 

Pożyczki udzielone osobie fizycznej (członek rady 

nadzorczej i zarząd) 
- - 

Inne - - 

RAZEM - - 

POŻYCZKI OTRZYMANE 31.12.2019 31.12.2018 

Pożyczki otrzymane, w tym: 245  99 

Od osób fizycznych                               245 - 

Inne - - 

RAZEM 245 99 

 

Nota 14. NALEŻNOŚCI 

 

Wyszczególnienie 31.12.2019 31.12.2018 

Należności handlowe - - 

- od jednostek powiązanych - - 

- od pozostałych jednostek - - 

Odpisy aktualizujące (wartość dodatnia) - - 

Należności handlowe brutto - - 

Pozostałe należności 23 50 

Należności podatkowe - - 

Odpisy aktualizujące pozostałe należn. (wart. dodat.) - - 

Należności brutto 23 50 
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Nota 15. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE – PORTFEL INWESTYCYJNY 

 

Emitent nie posiada udziałów ani akcji w żadnych spółkach. 

 

Zmiana stanu portfela inwestycyjnego 

 

Wyszczególnienie 31.12.2019 31.12.2018 

Stan na początek okresu - 2 625 

Zwiększenia w okresie sprawozdawczym, z tytułu: - - 

- połączenia jednostek gospodarczych - - 

- zakupu jednostki - - 

- wycena do wartości godziwej - - 

Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym, z tytułu: - - 

- sprzedaż jednostki stowarzyszonej - - 

- zbycie udziałów - -2 625 

Stan na koniec okresu - - 

 

Na dzień 31.12.2019 r. Spółka utrzymywała instrumenty finansowe wykazywane w wartości 

godziwej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Spółka stosuje poniższą hierarchię dla określania                          

i wykazywania wartości godziwej instrumentów finansowych według metody wyceny: 
 

Poziom 1 - ceny notowane (nieskorygowane) na aktywnym rynku dla identycznych aktywów oraz 

zobowiązań 

Poziom 2 - pozostałe metody, dla których pośrednio bądź bezpośrednio są uwzględniane wszystkie 

czynniki mające istotny wpływ na wykazywaną wartość godziwą 

Poziom 3 - metody oparte na czynnikach mających istotny wpływ na wykazywaną wartość godziwą, 

które nie są oparte na możliwych do zaobserwowania danych rynkowych 
 

Poziom hierarchii wartości godziwej, do którego następuje klasyfikacja wyceny wartości godziwej, 

ustala się na podstawie danych wejściowych najniższego poziomu, które są istotne dla całości 

pomiaru wartości godziwej. W tym celu istotność danych wejściowych do wyceny ocenia się poprzez 

odniesienie do całości wyceny wartości godziwej. Jeżeli przy wycenie wartości godziwej 

wykorzystuje się obserwowalne dane wejściowe, które wymagają istotnych korekt na podstawie 

danych nieobserwowalnych, wycena taka ma charakter wyceny zaliczanej do Poziomu 3. Ocena tego, 

czy określone dane wejściowe przyjęte do wyceny mają istotne znaczenie dla całości wyceny wartości 

godziwej wymaga osądu uwzględniającego czynniki specyficzne dla danego składnika aktywów lub 

zobowiązań. 
 

W okresie zakończonym 31.12.2019 r. nie miały miejsca przesunięcia między poziomami 1 i 2 

hierarchii wartości godziwej, ani też żaden z instrumentów nie został przesunięty z/do poziomu 3 

hierarchii wartości godziwej. 
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Nota 16. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 

 

 31.12.2019 31.12.2018 

Środki pieniężne kasie i na rachunkach bankowych 3 - 

Rachunek bankowy 3 - 

Inne środki pieniężne - - 

Inne aktywa pieniężne - - 

Środki pieniężne w banku i w kasie przypisane 

działalności zaniechanej 
- - 

Razem -3 - 

 

Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których 

wysokość zależy od stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. 

 

Nota 17. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

 

Wyszczególnienie 31.12.2019 31.12.2018 

Liczba akcji (sztuki) 4 308 200 4 308 200 

Wartość nominalna akcji (w złotych) - 0,10 

Kapitał zakładowy (w złotych) 430 820 430 820 

 

Kapitał zakładowy – struktura 

 

Seria / 

emisja 

rodzaj 

akcji 

Rodzaj 

uprzywi-

lejowani

a akcji 

Rodzaj 

ograni- 

czenia 

praw do 

akcji 

Liczba 

akcji 

Wartość 

jedno- 

stkowa 

Skumu- 

lowana wart. 

serii / 

emisji wg 

wart. nom. 

 

Sposób 

pokrycia 

kapitału 

 

Data 

rejestracji 

A - - 1 504 000 0,10 150 400 Wkład pieniężny Luty 2014 

B - - 20 000 0,10 152 400 Wkład pieniężny Lipiec 2011 

C - - 325 000 0,10 184 900 Wkład pieniężny Lipiec 2011 

D - - 180 000 0,10 202 900 Wkład pieniężny Lipiec 2011 

E - - 92 600 0,10 212 160 Wkład pieniężny Lipiec 2011 

F - - 2 186 600 0,10 430 820 

Akcje zostały 

objęte i opłacone z 

wykorz. konstr. 

potrąc. wierzytel. 

 Luty 2014 
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 Kapitał zakładowy – struktura cd. 
 

Akcjonariusze 
Liczba 

akcji 

Udział  

w kapitale 

zakładowym (%) 

Liczba 

głosów 

Udział  

w ogólnej liczbie 

głosów na WZA (%) 

 January Ciszewski * 1 420 806 32,98 % 1 420 806 32,98 % 

 Artur Górski  312 299 7,25 % 312 299 7,25 % 

 Pozostali 2 575 095 59,77 % 2 575 095 59,77 % 

 Razem 4 308 200 100,00 % 4 308 200 100,00 % 
  

   * bezpośrednio i pośrednio poprzez JR HOLDING S.A. oraz Kuźnica Centrum Sp. z o.o.  

 

Zmiana stanu kapitału zakładowego 
 

Wyszczególnienie 2019 2018 

Kapitał na początek okresu 431  431 

Zwiększenia, z tytułu: - - 

- rejestracja podwyższenia kapitału - - 

Zmniejszenia, z tytułu: - - 

- hiperinflacja - - 

Kapitał na koniec okresu 431  431 

 

Wszystkie wyemitowane akcje posiadają wartość nominalną wynoszącą 0,10 zł i zostały w pełni 

opłacone. 

Na kapitał zakładowy nie składały się żadne akcje emitowane w ramach kapitału docelowego. 

Spółka nie podjęła uchwały o emisji akcji w ramach kapitału docelowego. 
 

Nota 18. KAPITAŁ ZAPASOWY ZE SPRZEDAŻY AKCJI POWYŻEJ CENY NOMINALNEJ 
 

Kapitał zapasowy został utworzony z nadwyżki wartości emisyjnej nad nominalną w kwocie                  

17 885 tys. zł, podziału zysku z 2014 w kwocie 9 334 tys. zł. 
 

Nota 19. POZOSTAŁE KAPITAŁY 
 

Wyszczególnienie 31.12.2019 31.12.2018 

Kapitał zapasowy 27 219 27 219 

Kapitał z aktualizacji wyceny - - 

Pozostały kapitał rezerwowy - - 

RAZEM 27 219 27 219 
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Nota 20. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 

 

Wyszczególnienie 31.12.2019 31.12.2018 

Wobec jednostek powiązanych - - 

- pożyczki od jednostek powiązanych - - 

- weksle od jednostek powiązanych - - 

Wobec pozostałych jednostek w tym: - 99 

- kredyty i pożyczki - 99 

- pozostałe zobowiązania finansowe - - 

Razem - 99 

 

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 

 

Wyszczególnienie 31.12.2019 31.12.2018 

Kredyty w rachunku bieżącym - - 

Kredyty bankowe - - 

Pożyczki od pozostałych jednostek - 99 

Pożyczki od jednostek powiązanych 245 - 

Suma kredytów i pożyczek 245 99 

 

Struktura zapadalności kredytów i pożyczek 

 

Wyszczególnienie 31.12.2019 31.12.2018 

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 245 - 

Kredyty i pożyczki długoterminowe - - 

- płatne powyżej 1 roku do 3 lat - - 

- płatne powyżej 3 lat do 5 lat - 99 

- płatne powyżej 5 lat - - 

Kredyty i pożyczki razem - 99 
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Kredyty i pożyczki – stan na 31.12.2019 od pozostałych jednostek 

 

Nie występują.  

 

Struktura walutowa kredytów i pożyczek 
 

Wyszczególnienie 

31.12.2019 31.12.2018 

wartość  

w walucie 

wartość 

w PLN 

wartość 

w walucie 

wartość 

w PLN 

PLN  245  99 

Kredyty i pożyczki razem x 245 X 99 
 

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 
 

Wyszczególnienie 31.12.2019 31.12.2018 

Zobowiązania leasingowe                                     - - 

Obligacje - - 

Razem zobowiązania finansowe - - 
 

Inne zobowiązania długoterminowe – struktura zapadalności 
 

Nie występują. 
 

Nota 21. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 
 

 31.12.2019 31.12.2018 

Zobowiązania handlowe                             15                                   6 

- wobec jednostek powiązanych - - 

- wobec pozostałych jednostek                             15                                    6 

Zobowiązania podatkowe - - 

Zobowiązania pożyczek i kredytów      245 99 

Pozostałe zobowiązania 12 1 

Razem zobowiązania krótkoterminowe 272 106 
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Zobowiązania handlowe – struktura przeterminowania 
 

Wyszczególnienie Razem 
Nieprzeter-

minowane 

Przeterminowane, lecz ściągalne 

< 60 

dni 

61-90 

dni 

91-180 

Dni 

181-360 

dni 

> 360  

dni 

  31.12.2019 -                      15 - - - - - 

wobec jedn. pow. - - - - - - - 

wobec jedn. poz. -                      15 - - - - - 

31.12.2018 - - - - - - - 

wobec jedn. pow. - - - - - - - 

wobec jedn. poz. - - - - - - - 

Nota 22. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE 

 

Spółka nie posiada zobowiązań warunkowych. 

 

Nota 23. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW 

 

 31.12.2019 31.12.2018 

Dotacje - - 

Przychody przyszłych okresów - - 

Inne - - 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: - - 

- długoterminowe - - 

- krótkoterminowe - - 

 

Nota 24. CELE I ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM 

 

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Spółka, należą pożyczki, środki 

pieniężne i lokaty krótkoterminowe. Głównym celem tych instrumentów finansowych jest 

pozyskanie środków finansowych na działalność Spółki. Spółka posiada też inne instrumenty 

finansowe, takie jak należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio 

w toku prowadzonej przez nią działalności. 

 

Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Spółki obejmują ryzyko stopy 

procentowej, ryzyko związane z płynnością oraz ryzyko kredytowe. Zarząd weryfikuje i uzgadnia 

zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka. Spółka monitoruje również ryzyko cen 

rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych przez nią instrumentów finansowych. 
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Nota 25. INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH 

  

Wartości godziwe poszczególnych klas instrumentów finansowych 

 

Poniższa tabela przedstawia porównanie wartości bilansowych i wartości godziwych wszystkich 

instrumentów finansowych Spółki, w podziale na poszczególne klasy i kategorie aktywów                                         

i zobowiązań. 

 

AKTYWA FINANSOWE 

Wartość 

bilansowa 

Wartość 

godziwa Kategoria instrumentu 

finansowego 31.12. 

2019 

31.12. 

2018 

 31.12. 

2019 

31.12. 

2018 

Aktywa finansowe dostępne 

do sprzedaży 

(długoterminowe), w tym: 

- - - - - 

- Pożyczki udzielone - - - - 
aktywa wycenione według 

zamortyzowanego kosztu 

Należności z tytułu dostaw i 

usług oraz pozostałe 

należności 

- - - - 
aktywa wycenione według 

zamortyzowanego kosztu 

Pozostałe aktywa finansowe 

(krótkoterminowe), w 

tym: 

- - - - - 

- krótkoterminowe aktywa w 

jednostkach 

powiązanych udziały lub akcje 

- - - - 

Aktywa wyceniane w 

wartości godziwej przez 

wynik finansowy 

- Pożyczki udzielone - - - - 
aktywa wycenione według 

zamortyzowanego kosztu 

Środki pieniężne i ich 

ekwiwalenty, w tym: 
- - - -  

- środki pieniężne - - - - 
aktywa wycenione według 

zamortyzowanego kosztu 
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ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 

Wartość 

bilansowa 

Wartość 

godziwa 
Kategoria 

instrumentu 

finansowego 
31.12. 

2019 

31.12. 

2018 

 31.12. 

2019 

31.12. 

2018 

Oprocentowane kredyty 

bankowe i pożyczki, w tym: 
         245 99          245 99  

- długoterminowe oprocentowane 

wg stałej stopy procentowej 
- - - - 

zobowiązania 

finansowe wycenione 

wg zamortyzowanego 

kosztu 

- zobowiązania wekslowe - - - - 

zobowiązania 

finansowe wycenione 

wg zamortyzowanego 

kosztu 

Zobowiązania z tytułu dostaw i 

usług oraz pozostałe 

zobowiązania 

27 7 27 7 

zobowiązania 

finansowe wycenione 

wg zamortyzowanego 

kosztu 

Zobowiązania z tytułu obligacji - - - - 

zobowiązania 

finansowe wycenione 

wg zamortyzowanego 

kosztu 

Nota 26. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM 

 

Głównym celem zarządzania kapitałem Spółki jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego                                   

i bezpiecznych wskaźników kapitałowych, które wspierałyby działalność operacyjną Spółki                                        

i zwiększały wartość dla jej akcjonariuszy. Spółka zarządza strukturą kapitałową i w wyniku zmian 

warunków ekonomicznych wprowadza do niej zmiany. W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2019 

roku i 31 grudnia 2018 roku nie wprowadzono żadnych zmian do celów, zasad i procesów 

obowiązujących w tym obszarze. 

 

Nota 27. INFORMACJE O PODMIOTACH POWIĄZANYCH 

 

Jednostkami powiązanymi ze Spółką są: Zarząd, Rada Nadzorcza Spółki oraz znaczący inwestor –      

Pan January Ciszewski wraz z kontrolowanymi przez Niego podmiotami. 

Transakcjami z jednostkami powiązanymi w 2019 i 2018 roku są udzielone pożyczki przez Pana 

Januarego Ciszewskiego o wartości bilansowej odpowiednio 245 tys. zł na koniec 2019 rok oraz             

99 tys. zł na koniec 2018 roku. 

 

Nota 28. WYNAGRODZENIA WYŻSZEJ KADRY KIEROWNICZEJ I RADY NADZORCZEJ 

 

Wynagrodzenie kadry kierowniczej Spółki 

 

Wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki 
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Świadczenia wypłacane Członkom Zarządu 

 

 
01.01.2019 -

31.12.2019 

01.01.2018 -

31.12.2018 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 

(wynagrodzenia i narzuty) 
2 486 

Nagrody jubileuszowe - - 

Świadczenia po okresie zatrudnienia - - 

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy - - 

Świadczenia pracownicze w formie akcji własnych - - 

Pozostałe świadczenia długoterminowe - - 

Wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej - 25 

Razem 2 511 

 

Wynagrodzenia Rady Nadzorczej 
 

Lp. imię i nazwisko 2019 2018 

1 Piotr Boliński - 0,2 

2 Konrad Szwedziński - 0,2 

3 Jakub Duszak - 0,2 

4 Piotr Rudnik - 0,2 

5 James Martin Wills - - 

6 Agata Slaby-Bolińska - 1,4 

7 Anna Gębala - 5,8 

8 Adrian Kowalik - 1,9 

9 Monika Sieniawska - 4,9 

10 Paweł Łossowski - 0,4 

11 Tomasz Łuczyński - 0,4 

12 Mirosław Sobczyński - 0,4 

13 Cezary Nowosad - 4,2 

14 Damian Dec - 4,0 

15 Ewa Głos - 0,5 

16 Andrzej Okoń  - 0,5 

17 Artur Górski - - 

18 Edward Kóska - - 
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19 Leszek Leńko - - 

20 Maciej Fersztorowski - - 

21 Sławomir Jarosz - - 

22 Natalia Górska - - 

 razem 0 25,2 

 

Komitet Audytu stanowią wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, zgodnie z Uchwałą nr 8/06/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Rady 

Nadzorczej organem do pełnienia funkcji Komitetu Audytu, w której to uchwale Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 128 ust. 4 pkt 4 ustawy o biegłych o biegłych 

rewidentach i firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, pozytywnie oceniło przesłanki 

wskazane w przedmiotowej podstawie prawnej oraz realizując zadania powstałe na skutek zmian                           

w otoczeniu prawnym, ustanowiło Radę Nadzorczą organem do pełnienia funkcji Komitetu Audytu                            

i powierzyło całej Radzie Nadzorczej pełnienie funkcji Komitetu Audytu w Spółce w celu 

wykonywania obowiązków komitetu audytu określonych w ww. ustawie, ustawie z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014. 

 

Wynagrodzenia Zarządu 

 

lp imię i nazwisko 2019 2018 

1 Piotr Boliński - 220 

2 Konrad Szwedziński - 146 

3 Conall McGuire - 84 

4 Marcin Borowik - 18 

5 Łukasz Górski 2 18 

6 January Ciszewski - - 

 razem 2 486 

 

Nota 29. ZATRUDNIENIE 

 

Spółka nie zatrudniała pracowników. 

 

Nota 30. SPRAWY SĄDOWE 

 

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Spółka toczy spór z Urzędem Skarbowym o prawo 

zwrotu Vat-u naliczonego. Opis sprawy: 

Decyzją z dnia 12 grudnia 2018 roku Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego 

określił dla Spółki: 

 kwotę różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust 1 ustawy o VAT, do przeniesienia                                      
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na następny okres rozliczeniowy za IV 2016 r. oraz I kwartał 2017 r; 

 kwotę różnicy podatku, o której mowa art.  87 ust 1 ustawy o VAT, do zwrotu na rachunek 

bankowy podatnika za II i III kwartał 2017 r.; 

 kwotę podatku, o której mowa w art. 108 ust 1. Ustawy o podatku od towarów i usług                                    

za grudzień 2016 r, styczeń 2017 r., oraz czerwiec 2017 r.; 

 ustalił dodatkowe zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art.112b ust 1 ustawy o VAT,      

za IV kwartał 2016 r oraz I, II, III kwartał 2017 r. 

Od powyższej decyzji Spółka wniosła o odwołanie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej                              

w Warszawie, który wydał decyzję o uchyleniu I instancji w części dotyczącej ustalenia dodatkowego 

zobowiązania podatkowego za IV kwartał 2016 i umorzył postępowania podatkowe w tym zakresie 

oraz utrzymał w mocy decyzję pierwszej instancji w pozostałej części. Powyższa decyzja została 

zaskarżona do Wojewódzkiego Sąd u Administracyjnego w Warszawie w części niekorzystnej dla 

Spółki. Na skutek złożonej skargi Sąd uchylił decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej                                      

w Warszawie w zaskarżonej części. wg stanu na luty 2020 wyrok jest nieprawomocny. 

 

Nota 31. ROZLICZENIA PODATKOWE 

 

Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom (na przykład sprawy 

celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów administracyjnych, które uprawnione 

są do nakładania wysokich kar i sankcji. Brak odniesienia do utrwalonych regulacji prawnych                         

w Polsce powoduje występowanie w obowiązujących przepisach niejasności i niespójności. Często 

występujące różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno     

wewnątrz organów państwowych, jak i pomiędzy organami państwowymi i przedsiębiorstwami, 

powodują powstawanie obszarów niepewności i konfliktów. Zjawiska te powodują, że ryzyko 

podatkowe w Polsce jest znacząco wyższe niż istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym 

systemie podatkowym. 

Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od końca 

roku, w którym nastąpiła zapłata podatku. W wyniku przeprowadzanych kontroli dotychczasowe 

rozliczenia podatkowe Spółki mogą zostać powiększone o dodatkowe zobowiązania podatkowe. 

Zdaniem Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku utworzono odpowiednie rezerwy na rozpoznane                         

i policzalne ryzyko podatkowe.

 

Nota 32. ZDARZENIA PO DACIE BILANSU 

 

 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką ALL IN! GAMES spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 

 

W dniu 7 stycznia 2020 roku Zarząd Setanta Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent" 

albo "Spółka Przejmująca"), działając na podstawie art. 504 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych 

(zwanej dalej "K.s.h."), zawiadomił po raz drugi akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia 

Setanta Spółki Akcyjnej, jako Spółki Przejmującej, ze spółką ALL IN! GAMES spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: os. Złotego Wieku nr 89, 31-618 Kraków, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000332655, NIP 6793012052, REGON 120961666 (dalej: "Spółka 

Przejmowana"). 
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Połączenie następuje na zasadach określonych w uzgodnionym przez Zarząd Spółki Przejmującej                        

z Zarządem Spółki Przejmowanej planie połączenia z dnia 30 września 2019 roku (zwanym dalej 

"Planem Połączenia"), ogłoszonym w dniu 30 września 2019 roku zgodnie z art. 500 § 21 K.s.h.,                 

tj. poprzez bezpłatne udostępnienie Planu Połączenia, począwszy od dnia 30 września 2019 roku 

na stronach internetowych łączących się spółek, pod adresami: 

 przez Emitenta na stronie internetowej: http://www.setantasa.pl/pl/plan-polaczenia-all-in-games/ 

 przez Spółkę Przejmowaną na stronie internetowej: https://www.allingames.com/investor-relations.html  

 

Plan Połączenia został udostępniony również w drodze załącznika do opublikowanego przez 

Emitenta raportu bieżącego ESPI nr 17/2019 z dnia 30 września 2019 r. 

 

Ponadto, Emitent poinformował, że w dniach od 23 grudnia 2019 roku do dnia złożenia wniosku                      

o zarejestrowanie połączenia (składanym do właściwego sądu rejestrowego po odbyciu Walnego 

Zgromadzenia Emitenta, na którym powzięta zostanie uchwała o połączeniu), nie krócej jednak niż 

do dnia 31 stycznia 2020 roku, akcjonariusze Spółki Przejmującej, na wskazanych powyżej stronach 

internetowych mogą zapoznać się z dokumentami wskazanymi w art. 505 § 1 K.s.h., tj.: 

 Planem Połączenia z dnia 30 września 2019 roku; 

 projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie połączenia 

Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, wraz z wyrażeniem zgody na Plan Połączenia 

spółek; 

 projektem uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej                               

w sprawie połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą, wraz z wyrażeniem zgody 

na Plan Połączenia spółek; 

 wyceną wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2019 roku; 

 wyceną wartości 100% akcji Spółki Przejmującej na dzień 1 sierpnia 2019 roku; 

 ustaleniem wartości przedsiębiorstwa Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2019 roku; 

 oświadczeniem Zarządu Spółki Przejmowanej, zawierającym informację o stanie księgowym 

Spółki Przejmowanej sporządzonym dla celów połączenia na dzień 1 sierpnia 2019 roku, przy 

wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny; 

 sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządu z działalności łączących się spółek 

(tj. Emitenta oraz Spółki Przejmowanej) za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami                                     

i raportami biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzane; 

 opinią biegłego rewidenta z badania Planu Połączenia. 

 

Na podstawie art. 499 K.s.h., w związku z tym, że Emitent, jako spółka publiczna, zgodnie                                             

z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych                         

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia 

akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie jest wymagane sporządzenie przez Spółkę 

Przejmującą informacji o jej stanie księgowym sporządzonej dla celów połączenia (o której mowa 

w art. 499 § 2 ust. 4 K.s.h.), a tym samym nie została ona sporządzona i dołączona do Planu 

Połączenia. 

 

Z uwagi na fakt, że ogłoszenie Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w trybie 

przewidzianym przez postanowienia art. 500 § 2 K.s.h. nie jest konieczne, stosownie                                         

do postanowień art. 500 § 21 K.s.h., w treści pierwszego zawiadomienia o zamiarze połączenia 

Emitent nie zamieszcza informacji, o której mowa w art. 504§ 2 ust. 1 K.s.h. 
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Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nastąpi w sposób wskazany w art.492 § 1 

ust. 1 K.s.h., tj. w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na 

Spółkę Przejmującą, w zamian za akcje Emitenta nowej serii G, które zostaną wydane wspólnikom 

Spółki Przejmowanej. 

 

Opublikowane zawiadomienie było drugim zawiadomieniem o zamiarze połączenia i dokonane 

było w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń Emitenta, tj. w trybie art. 4021 § 

1 K.s.h., poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Emitenta oraz w sposób określony dla 

przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach 

publicznych, tj. w drodze niniejszego raportu bieżącego. Po raz pierwszy akcjonariusze zostali 

zawiadomieni o zamiarze połączenia raportem bieżącym ESPI nr 29/2019 z dnia 23 grudnia 2019 

roku, w trybie analogicznym. 

 

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazał, że w pierwszym zawiadomieniu o zamiarze połączenia                         

z dnia 23 grudnia 2019 roku, zwołał na dzień 24 stycznia 2020 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się w Krakowie: w Hotelu Double Tree by Hilton 

Kraków, ul. Dąbska 5, 31-572 Kraków. Zarząd Emitenta przedstawił następujący porządek obrad 

Walnego Zgromadzenia: 

 Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 

 Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 

 Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego 

zdolności do podejmowania ważnych uchwał, 

 Przyjęcie porządku obrad, 

 Przedstawienie istotnych elementów Planu Połączenia, opinii biegłego z badania Planu 

Połączenia oraz sprawozdania Zarządu Spółki uzasadniającego połączenie, 

 Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Setanta Spółki Akcyjnej ze spółką All in! Games spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wyrażenia zgody na proponowane 

zmiany statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji akcji serii G i ubiegania się                                                 

o wprowadzenie i dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym, 

 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na ustawie                                    

o rachunkowości. 

 Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

 

Prawo uczestnictwa w NWZ Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami na 16 (szesnaście) dni 

przed dniem NWZ, czyli w Dniu Rejestracji. 

 

Wszystkie akcje Spółki są zdematerializowane.  

 

Uprawnionymi do udziału w NWZ będą akcjonariusze, którzy w Dniu Rejestracji na rachunku 

papierów wartościowych będą mieli zapisane akcje Spółki i zażądają od podmiotu prowadzącego 

rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego 

zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ. Żądanie to może być złożone nie wcześniej                              

niż w pierwszym dniu roboczym po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ, czyli 24 grudnia 2019r. i nie 

później niż w pierwszym dniu po Dniu Rejestracji, czyli 9 stycznia 2020 r. 
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W załączeniu do opublikowanego raportu Zarząd Emitenta przekazał ogłoszenie o zwołaniu 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta dokonane zgodnie z art. 4022 K.s.h. oraz projekty 

uchwał, które były przedmiotem obrad Zgromadzenia. 

 

 Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 

 

W dniu 16 stycznia 2020 roku Zarząd spółki Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował,                           

że tego samego dnia do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć 

na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcji na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone 

przez Pana Edwarda Kóska - pełniącego obowiązki zarządcze w Spółce (Członek Rady Nadzorczej). 

W załączeniu do opublikowanego raportu Zarząd przekazał otrzymane przez Spółkę 

zawiadomienie. 

 

 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku 

 

W dniu 17 stycznia 2020 roku Zarząd spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował,                      

iż w 2020 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach: 

 raport roczny za rok 2019 - w dniu 31 marca 2020 roku, 

 raport kwartalny za I kwartał 2020 roku - w dniu 24 maja 2020 roku, 

 raport półroczny za rok 2020 - w dniu 30 września 2020 roku, 

 raport kwartalny za III kwartał 2020 roku - w dniu 29 listopada 2020 roku. 

Jednocześnie Zarząd Spółki poinformował, iż zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 

przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 

("Rozporządzenie"), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za II i IV kwartał roku 

obrotowego 2020. 

 

 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 stycznia 

2020r. 

 

W dniu 24 stycznia 2020 roku Zarząd Setanta Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie opublikował 

treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 

24 stycznia 2020 roku w Krakowie. 

Jednocześnie Zarząd Spółki poinformował, że Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia 

jednego z punktów porządku obrad - nie wybrano komisji skrutacyjnej. Ponadto, niemiało miejsca 

niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad. Nie zgłoszono także sprzeciwów do protokołu                   

dla żadnej z uchwał. 

 

 Podjęcie przez ALL IN! Games sp. z o.o. uchwały w sprawie połączenia z Emitentem 

 

W dniu 24 stycznia 2020 roku Zarząd Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, iż otrzymał 

informację od spółki All iN! Games sp. z o.o. (z którą jest w trakcie połączenia; dalej: "ALLIN!")                           

o podjęciu w dniu 24 stycznia 2020 r. przez Zgromadzenie Wspólników ALLIN! uchwały w sprawie 

połączenia ze Spółką. Tym samym, oraz w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne 
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Zgromadzenie Spółki w dniu 24 stycznia 2020 r. uchwały w sprawie połączenia z ALLIN! a przez                     

to wyrażenia przez akcjonariuszy Spółki i udziałowców ALLIN! woli połączenia, Zarząd Spółki 

podejmie wraz z Zarządem ALLIN! kolejne kroki celem połączenia obu spółek. 

 

 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu Spółki w dn. 24.01.2020 r. 

 

W dniu 28 stycznia 2020 roku Zarząd Spółki Setanta Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 

przekazał w załączeniu do opublikowanego raportu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 

5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24.01.2020 roku. 

 

 Informacja w zakresie sprzedaży gry wydawanej przez All in! Games Sp. z o.o. 

 

W dniu 7 lutego 2020 roku Zarząd Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie w nawiązaniu do raportu ESPI 

nr 25/2019 z dn. 18 listopada 2019 r. (w którym Emitent poinformował o wprowadzeniu                                      

do sprzedaży gry wydawanej przez spółkę All in! Games sp. z o.o., z którą jest w trakcie połączenia) 

informuje, poinformował, iż otrzymał drogą e-mailową od Zarządu spółki All in! Games Sp. z o.o.        

z siedzibą w Krakowie (dalej: "All in! Games") informację, że sprzedaż gry Tools Up! która ukazała 

się w dniu 3 grudnia 2019 r., a dla której All in! Games jest wydawcą osiągnęła do dnia 7 lutego 2020 

r. sprzedaż na poziomie 60 000 egzemplarzy co pozwoliło na pokrycie poniesionych nakładów                        

na produkcję oraz marketing gry.  

 

Jednocześnie Emitent poinformował, iż zgodnie z informacjami uzyskanymi od Zarządu All in! 

Games, w 2020 roku All in! Games w dalszym ciągu zamierza wspierać rozwój i sprzedaż gry 

poprzez działalność wydawniczą dodatków oraz wydanie gry w dystrybucji tradycyjnej (pudełka) 

na wszystkich platformach na całym świecie. Planowana premiera gry na konsoli Playstation 4                

na rynku japońskim nastąpi w miesiącu marcu br. All in! Games działając we współpracy z firmą 

Tencent oczekuje na decyzję o dopuszczeniu gry do sprzedaży na platformie Nintendo Switch                   

na rynku chińskim od Państwowej Administracji Prasy, Publikacji, Radia, Filmu i Telewizji 

(SAPPRFT). Szacunkowa sprzedaż gry w związku z podejmowanymi działaniami oraz aktualnym 

tempem sprzedaży powinna przekroczyć liczbę 400 000 egzemplarzy do końca 2020 r.                                  

na wszystkich platformach i rynkach.  

 

Zarząd Setanta S.A. przekazał tą informację dotyczącą All in! Games z uwagi na fakt, iż Emitent jest 

w trakcie procesu połączenia z All in! Games, tym samym informacja ta jest istotna dla rozwoju                               

i strategii działania Emitenta, jak również jego wyników finansowych, które m.in. będą wynikały                    

ze sprzedaży gry "Tools Up!". 

 

 Zawarcie umów wydawniczych przez All in! Games Sp. z o.o. 

 

W dniu 2 marca 2020 roku Zarząd Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie powziął informację                                     

od Zarządu spółki All in! Games Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: "All in! Games", "Spółka")                      

o zawarciu w dniu 28 lutego 2020 r. dwóch istotnych umów wydawniczych:  

1. Umowa zawarta przez Spółkę z Quantum Soup Studios Limited z siedzibą w Wrexham, Walia 

("Partner") na podstawie, której Spółka będzie odpowiedzialna za marketing oraz wydanie 

nowego, nieogłoszonego IP, bazującego na licencji Muminki ("Gra1") na platformach PC, 

Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, PS4 i PS5. 
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Premiera Gry1 planowana jest na Q2 2021 r. Dokładny termin premiery pełnej wersji Gry1 zostanie 

podany osobnym raportem bieżącym.  

 

2. Umowa zawarta przez Spółkę z Failcore Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Partner")                                      

na podstawie, której Spółka będzie odpowiedzialna za marketing oraz wydanie nowego, 

nieogłoszonego IP ("Gra2") na platformach PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox One Series X, 

PS4 i PS5. 

Premiera Gry2 planowana jest na Q3 2021 r. Dokładny termin premiery pełnej wersji Gry2 zostanie 

podany osobnym raportem bieżącym.  

 

Zarząd Setanta S.A. przekazał niniejszą informację dotyczącą All in! Games z uwagi na fakt,                                  

iż Emitent jest w trakcie procesu połączenia z All in! Games, tym samym informacja ta jest istotna 

dla rozwoju i strategii działania Emitenta, jak również jego sytuacji finansowej i majątkowej oraz 

może mieć potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta 

notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

 

Nota 33. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTEM DOKONUJĄCYM BADANIA 

SPRAWOZDANIA 

 

Wynagrodzenie wypłacone lub należne za rok 

obrotowy 

 01.01.2019  

-31.12.2019 

 01.01.2018 

-31.12.2018 

- za badanie rocznego sprawozdania finansowego  

i skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
12 12 

- za inne usługi poświadczające, w tym przegląd 

sprawozdania finansowego i skonsolidowanego 
- - 

- za usługi doradztwa podatkowego - - 

- za pozostałe usługi - - 

RAZEM 12 12 

 

Nota 34. KOREKTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH 

 

Nie dotyczy. 

 

Nota 35.  ZMIANA KLASYFIKACJI AKTYWÓW FINANSOWYCH W WYNIKU ZMIANY CELU LUB 

WYKORZYSTANIA, 

 

Nie dotyczy. 

 

Nota 36. NIESPŁACENIE KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB O NARUSZENIU ISTOTNYCH 

POSTANOWIEŃ UMOWY KREDYTU LUB POŻYCZKI, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH NIE 

PODJĘTO ŻADNYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH DO KOŃCA OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 

 

Nie dotyczy. 
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Nota 37. UDZIELONE PORĘCZENIA 

 

W 2019 roku Spółka zawarła 4 umowy poręczeń spłaty pożyczek zaciągniętych przez ALL IN GAMES 

sp z o.o.  (z którą Spółka jest w trakcie połączenia) na następujących warunkach:  

 Dwie Umowy Poręczenia z 7 sierpnia 2019 roku, mocą których spółka poręczyła spłatę 

zaciągniętych w dniach 20 maja 2019 r. oraz 6 sierpnia 2019 r. przez ALL IN GAMES sp z o.o. 

pożyczek w łącznej wysokości 2 mln zł. Dodatkowo odnośnie pożyczki z dnia 20 maja 2019 r.                             

(1 mln zł) Spółka zobowiązała się do ustanowienia poręczenia na wekslu in blanco                                      

z wystawienia pożyczkobiorcy. 

 Umowa Poręczenia z dnia 24 września 2019 roku mocą której, spółka poręczyła spłatę 

zaciągniętej w dniu 16 kwietnia 2019 r. przez ALL IN GAMES sp z o.o. pożyczki w wysokości                 

1 mln zł, aneksowanej w dniu 8 listopada 2019 roku do kwoty 2 mln zł. W przypadku gdy 

pożyczkobiorca w terminie nie dokona spłaty udzielonej pożyczki, Emitent dokona tejże spłaty 

w terminie 14 dni od zawiadomienia. 

 Umowa Poręczenia z dnia 8 listopada 2019 roku mocą której, spółka poręczyła spłatę 

zaciągniętej w dniu 8 listopada 2019 r. przez ALL IN GAMES sp z o.o. pożyczki w wysokości                    

2 mln zł. W przypadku gdy pożyczkobiorca w terminie nie dokona spłaty udzielonej pożyczki, 

Emitent dokona tejże spłaty w terminie14 dni od zawiadomienia. 

 Umowa Poręczenia z dnia 16 grudnia 2019 roku mocą której, spółka poręczyła spłatę 

zaciągniętej w dniu 16 grudnia 2019 r. przez ALL IN GAMES sp z o.o. pożyczki w wysokości                     

500 tys. zł. W przypadku gdy pożyczkobiorca w terminie nie dokona spłaty udzielonej pożyczki, 

Emitent dokona tejże spłaty w terminie14 dni od zawiadomienia. 

Spółka nie jest w stanie rzetelnie wycenić udzielone poręczenia co jest wymagane przez MSSF 9,            

gdyż biorąc pod uwagę sytuację finansową spółki poręczenie jest w treści ekonomicznej 

gwarancją doprowadzenia do połączenia się Spółki z ALL IN GAMES sp z o.o. Po połączeniu 

zobowiązania z tytułu pożyczek zostaną zamienione na akcje nowej serii Emitenta, w związku tym 

poręczenie będzie bezprzedmiotowe.   

 

Nota 38. EMISJA, WYKUP I SPŁATA NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW 

WARTOŚCIOWYCH 

 

Nie dotyczy. 

 

Nota 39. LEASING 

 

Spółka w trakcie roku obrotowego posiadała krótkoterminowe umowy leasingowe i w związku                    

z tym skorzystała ze zwolnienia przewidzianego przez MSSF 16.5-6. Koszty ujęte w 2019 roku                       

w związku  z krótkoterminowymi umowami najmu wyniosły w 2019 roku 5 878,49 złotych. 

 

Nota 40. Pandemia COVID-19  

 

Aktualnie Zarząd Setanta S.A. nie odnotowuje istotnych skutków związanych z wpływem pandemii 

koronawirusa COVID-19 na bieżącą działalność jednostki. Natomiast sytuacja na rynkach 

finansowych znajduje odbicie w wycenach akcji Setanta S.A. jako Emitenta, której akcje są notowane 

na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Także może znaleźć                 

to odzwierciedlenie w działalności spółki, z którą Setanta S.A. znajduje się w trakcie procesu 
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połączenia tj. All in! Games Sp. z o.o. – wydawnictwa gier komputerowych, liczącego się uczestnika 

na tym rynku, które ma w swoim portfolio wachlarz różnorodnych projektów przeznaczonych                  

na konsole i komputery osobiste. Dzięki dynamicznej pracy zespołu pozyskiwane są kolejne tytuły,     

a dzięki wsparciu All in! Games Sp. z o.o. gry te otrzymają niezbędne finansowanie dalszej produkcji, 

profesjonalną kampanię reklamową, kontakt z influencerami, obecność na najważniejszych 

wydarzeniach branżowych na świecie, a także premierę na wszystkich największych rynkach 

jednocześnie. 

 

Setanta S.A. a po fuzji All in! Games S.A. w dalszym ciągu zamierza wspierać rozwój i sprzedaż 

promowanych gier poprzez działalność wydawniczą dodatków oraz wydanie gier w dystrybucji 

tradycyjnej (pudełka) na wszystkich platformach na całym świecie.  

 

Na obecnym etapie pandemii nie ma podstaw by stwierdzić, że będzie ona miała wpływ na realizację 

planów Setanta S.A. ani All in! Games Sp. z o.o. lub znaczący wpływ na sytuację finansową obu spółek, 

chyba że epidemia ta odbije się w dłuższym okresie czasu na rynkach kapitałowych, co na dzień 

dzisiejszy trudno jednoznacznie stwierdzić.  

 

Równocześnie Emitent na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się 

skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 i wpływ pandemii na działalność jednostki.  

 

Emitent wskazuje, że w wyniku szerzenia się na całym świecie i również w Polsce pandemii 

koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COV obecnie spółki upatrują ryzyka również                

w możliwym zaostrzeniu polityki fiskalnej państwa, będącym konsekwencją wydatków 

budżetowych dokonywanych w reakcji na następstwa pandemii. 

 

 

Kraków, dnia 30 marca 2020 r. 

 

 

Prezes Zarządu       Osoba sporządzająca sprawozdanie 

January Ciszewski      Bogusław Cora 
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