
 

 
Raport kwartalny Q 1 / 2022 

zgodnie z § 60 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 29.03.2018r. (Dz. U. z 2008, poz. 757) 
dla 

emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej 

za 1 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 

 

zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według: 

MSR w walucie: zł 

 

data przekazania: 30-05-2022r. 

 
 
 

W Y B R A N E D A N E F I N A 
N S O W E 

              w tys. zł w tys. euro 

 

1 kwartał(y) 

narastająco/2022 

okres od 2022-

01-1 

Do 2022-03-31 

 

1 kwartał(y) 

narastająco/2021 

okres od 2021-

01-1 

Do 2021-03-31 

 

1 kwartał(y) 

narastająco/2022 

okres od 2022-

01-1 

Do 2022-03-31 

 

1 kwartał(y) 

narastająco/2021 

okres od 2021-

01-1 

Do 2021-03-31 

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego 

Przych.netto ze sprzed.prod.,towarów 
i materiałów 

2 721 2 078 588 446 

Zysk (strata) z działalności  
operacyjnej 

270 130 58 28 

Zysk ( strata) brutto 329 130 71 28 

Zysk ( strata) netto 267 106 58 22 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 

-1 380 -1 071 -298 -230 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej 

0 0 0 0 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej 

5 0 1 0 

Przepływy pieniężne netto, razem -1 375 -1 071 -297 -230 

Aktywa razem 14 492 13 609 3 115 2 921 

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

20 635 19 945 4 435 4 281 

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 

Zobowiązania krótkoterminowe 20 516 19 827 4 410 4 256 

Kapitał własny -6 143 -6 337 -1320 -1 360 

Kapitał zakładowy 3 282 3 282 705 704 

Liczba akcji (w szt.) 3 282 000 3 282 000 3 282 000 3 282 000 

Zysk (strata) netto na jedną akcję 
zwykłą (w zł / EUR) 

0,08 0,03 0,01 0,01 

Wartość księgowa na jedną akcję (w 
zł / EUR) 

- 1,87 -1,93 -0,40 -0,41 

 

 
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

w tys. zł wg MSR 

stan na 

koniec 

1 kwartału 

/ 2022-03-31 

stan na 

koniec 

4 kwartału 

/ 2021-12-31 

stan na 

koniec 

1 kwartału 

/ 2021-03-31 

I. Aktywa trwałe 2 602 2 641 2 695 

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 36 50 106 

- wartość firmy    

2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 063 2088 2 088 

3. Należności długoterminowe    

3.1. Od jednostek powiązanych    

3.2. Od pozostałych jednostek    

4. Inwestycje długoterminowe 501 501 501 

4.1. Nieruchomości    

4.2. Wartości niematerialne i prawne    

4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 501 501 501 

a) w jednostkach powiązanych, w tym:    

- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane 

metodą praw własności 

   

b) w pozostałych jednostkach 501 501 501 

4.4. Inne inwestycje długoterminowe    

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe    

5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 2 
 

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe    

II. Aktywa obrotowe 11 890 11 715 10 914 

1. Zapasy 8 591 7 379 7 251 



2. Należności krótkoterminowe 3 089 2 797 3 599 

2.1. Od jednostek powiązanych 2 207 2 263 1 998 

2.2. Od pozostałych jednostek  882   534 1 601 

3. Inwestycje krótkoterminowe 158 1 533 12 

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 158 1 533 12 

a) w jednostkach powiązanych    

b) w pozostałych jednostkach    

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 158 1 533 12 

3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe    

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 52 6 52 

A k t y w a r a z e m 14 492 14 356 13 609 

    

P a s y w a    

I. Kapitał własny -6 143 - 6409 -6 337 

1. Kapitał zakładowy 3 282 3 282 3 282 

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)    

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)    

4. Kapitał zapasowy    

5. Kapitał z aktualizacji wyceny    

6. Pozostałe kapitały rezerwowe    

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -9 692 - 9 724 -9 725 

8. Zysk (strata) netto 267 33 106 

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)    

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 635 20 765 19 946 

1. Rezerwy na zobowiązania 119 119 119 

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego    

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 13  13  13 

a) długoterminowa 13 13 13 

b) krótkoterminowa    

1.3. Pozostałe rezerwy 106 106 106 

a) długoterminowe    

b) krótkoterminowe 106 106 106 

2. Zobowiązania długoterminowe    

2.1. Wobec jednostek powiązanych    

2.2. Wobec pozostałych jednostek    

3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 516 20 646 19 827 

3.1. Wobec jednostek powiązanych 2 239 
 

3.2. Wobec pozostałych jednostek 20 514 20 407 19 827 

3.3. Fundusze specjalne    

4. Rozliczenia międzyokresowe    

4.1. Ujemna wartośc firmy    

4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe    

a) długoterminowe    

b) krótkoterminowe    

P a s y w a r a z e m 14 492 14 356 13 609 

    

Wartość księgowa - 6143 - 6409 -6 337 

Liczba akcji 3 282 000 3 282 000 3 282 000 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) - 1,87 -1,96 -1,93 

Rozwodniona liczba akcji 3 282 000 3 282 000 3 282 000 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) - 1,87 - 1,96 -1,93 

 
 
 
 
 

 

POZYCJE POZABILANSOWE 

w tys. zł wg 
MSR 

stan na koniec 1 

kwartału 

/ 2022-03-31 

stan na koniec 

4 kwartału 

/ 2021-12-31 

stan na koniec      

1 kwartału / 2021-

03-31 

1. Należności warunkowe    

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)    

- otrzymanych gwarancji i poręczeń    

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)    



- otrzymanych gwarancji i poręczeń    

2. Zobowiązania warunkowe 16 548 16 548 16 548 

1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)    

- udzielonych gwarancji i poręczeń    

- poręczenie kredytu dla Energo-Hurtu w Pekao SA    

-poręczenie umów handlowych Energo-Hurtu    

1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 16 548 16 548 16 548 

-zastaw rejestrowy na zapasach zabezpieczający kredyty 5 048 5 048 5 048 

- hipoteka na rzecz Tele-Fonika 4 500 4 500 4 500 

- hipoteka na nieruchomościach zabezpieczająca kredyty 7 000 7 000 7 000 

3. Inne (z tytułu)    

-    

Pozycje pozabilansowe, razem 16 548 16 548 16 548 

 

 

     SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

w tys. zł wg MSR 

 
1 kwartał /2022 

okres od 2022- 

01-01do  2022- 

03-31 

 
1 kwartał/2021 
okres od 2021-
01-01do 
2021-03-31 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w 

tym: 

 

2 721 

 

2 078 

- od jednostek powiązanych   

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów   

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 721 2 078 

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 160 1 671 

- do jednostek powiązanych   

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów   

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 160 1 671 

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 561 407 

IV. Koszty sprzedaży 57 24 

V. Koszty ogólnego zarządu 259 272 

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 245 111 

VII. Pozostałe przychody operacyjne 60 47 

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   

2. Dotacje   

3. Inne przychody operacyjne 60 47 

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 35 28 

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   

3. Inne koszty operacyjne 35 28 

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 270 130 

X. Przychody finansowe 89 5 

1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   

- od jednostek powiązanych   

2. Odsetki, w tym: 5 1 

- od jednostek powiązanych   

3. Zysk ze zbycia inwestycji   

4. Aktualizacja wartości inwestycji   

5. Inne 84 4 

XI. Koszty finansowe 30 3 

1. Odsetki, w tym:   

- dla jednostek powiązanych   

2. Strata ze zbycia inwestycji   

3. Aktualizacja wartości inwestycji   

4. Inne 30 3 

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 329 132 

XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)   

1. Zyski nadzwyczajne   

2. Straty nadzwyczajne   

XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 329 132 

XV. Podatek dochodowy 62 26 

a) część bieżąca 62 26 

b) część odroczona   

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   



XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych 

wycenianych metodą praw własności 

  

XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 267 106 

   

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 267 106 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 282 000 3 282 000 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,08 0,03 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 3 282 000 3 282 000 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,08 0,03 

INNE CAŁKOWITE DOCHODY   

I. Zysk (strata) netto 267 106 

II. Inne całkowite dochody, w tym:   

1. Zmiany w nadwyżce z przeszacowania   

2. Program opcji pracowniczych   

3. Zyski i straty z przeszacowania aktywów finansowych   

III. Całkowite dochody ogółem 267 106 

 

 
 
 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

w tys. zł wg 
MSR 

 
1 kwartał /2022 

okres od 2022- 

01-01 do 2022- 

03-31 

 
stan na 

koniec 

4 kwartału 

/ 2021-12-31 

 
1 kwartał 

/2021 okres 

od 2021-01-

01 do 

2021-03-31 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) - 6 409 - 6 442 -6 337 

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości    

b) korekty błędów podstawowych    

I.a. Kapitał własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu do danych 

porównywalnych 
- 6 409 - 6 442 

 

-6 337 

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 282 3 282 3 282 

1.1. Zmiany kapitału zakładowego    

a) zwiększenia (z tytułu)    

- emisji akcji (wydania udziałów)    

-    

...    

b) zmniejszenia (z tytułu)    

- umorzenia akcji (udziałów)    

-    

...    

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 282 3 282 3 282 

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu    

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy    

a) zwiększenia (z tytułu)    

-    

...    

b) zmniejszenia (z tytułu)    

-    

...    

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu    

3. Akcje (udziały) własne na początek okresu    

3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych    

a) zwiększenia (z tytułu)    

-    

...    

b) zmniejszenia (z tytułu)    

-    

...    

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu    

4. Kapitał zapasowy na początek okresu    

4.1. Zmiany kapitału zapasowego    

a) zwiększenia (z tytułu)    

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej    

- z podziału zysku (ustawowo)    

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo     minimalną 

wartość) 

   

-kapitał z aktualizacji środków trwałych    

...    



b) zmniejszenie (z tytułu)    

- pokrycia straty    

-    

...    

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu    

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu    

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny    

a) zwiększenia (z tytułu)    

-    

...    

b) zmniejszenia (z tytułu)    

- zbycia środków trwałych    

-    

...    

 

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu    

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu    

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych    

a) zwiększenia (z tytułu)    

-    

...    

b) zmniejszenia (z tytułu)    

-    

...    

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu    

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu - 9692 - 9724 -9 725 

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu    

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości    

b) korekty błędów podstawowych    

7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do 

danych porównywalnych 

   

a) zwiększenia (z tytułu)    

- podziału zysku z lat ubiegłych    

- zysk netto za I kwartał 2007    

…    

b) zmniejszenia (z tytułu)    

- przekazanie na kapitał zapasowy    

...    

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu    

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 9 692  9 724 9 725 

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości    

b) korekty błędów podstawowych    

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 

danych porównywalnych 
9 692 9 724  

9 725 

a) zwiększenia (z tytułu)    

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia    

- korekta wyniku lat ubiegłych    

...    

b) zmniejszenia (z tytułu)    

- pokrycia kapitałem zapasowym    

...    

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 9 692  9 724 9 725 

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu - 9 692 - 9 724 - 9 725 

8. Wynik netto 267 33  106 

a) zysk netto 267 33 106 

b) strata netto    

c) odpisy z zysku    

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) - 6142 - 6409 -6 337 

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 

(pokrycia straty) 
- 6142 - 6409  

-6 337 

 
 

 
 
 



 
 
 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

w tys. zł wg MSR 

 
1 kwartał 

/2022 okres 

od 2022-01-

01 do 

2022-03-31 

 
1 kwartał 

/2021 okres 

od 2021-01-

01 do 

2021-03-31 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda 

pośrednia 

  

I. Zysk (strata) netto 267 106 

II. Korekty razem - 1647 -1177 

1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw 

własności 

  

2. Amortyzacja 40 29 

3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -5 1 

4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   

5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej   

6. Zmiana stanu rezerw   

7. Zmiana stanu zapasów - 1211 -116 

8. Zmiana stanu należności - 293 -1 188 

9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 

kredytów 

-132  
143 

10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -46 -45 

11. Inne korekty   

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - 1380 -1 071 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   

I. Wpływy 0 0 

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 

trwałych 

  
 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 

prawne 

  

3. Z aktywów finansowych, w tym:   

a) w jednostkach powiązanych   

- zbycie aktywów finansowych   

- dywidendy i udziały w zyskach   

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   

 

- odsetki   

- inne wpływy z aktywów finansowych   

b) w pozostałych jednostkach   

- zbycie aktywów finansowych   

- dywidendy i udziały w zyskach   

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   

- odsetki   

- inne wpływy z aktywów finansowych   

4. Inne wpływy inwestycyjne   

II. Wydatki 0 0 

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 

aktywów 

trwałych 

 

 
 

 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   

3. Na aktywa finansowe, w tym:   

a) w jednostkach powiązanych   

- nabycie aktywów finansowych   

-  udzielone pożyczki długoterminowe   

b) w pozostałych jednostkach   

- nabycie aktywów finansowych   

-  udzielone pożyczki długoterminowe   

4. Inne wydatki inwestycyjne   

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)   

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   

I. Wpływy 5 0 

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów 

kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

  

2. Kredyty i pożyczki   

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych   

4. Inne wpływy finansowe 5 0 

II. Wydatki 0 0 



1. Nabycie akcji (udziałów) własnych   

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   

3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 
  

4. Spłaty kredytów i pożyczek   

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych   

6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych   

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   

8. Odsetki   

9. Inne wydatki finansowe  0 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 5 0 

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) - 1375 - 1 071 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - 1375 - 1 071 

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   

F. Środki pieniężne na początek okresu 1 533 1 083 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 158 12 

- o ograniczonej możliwości dysponowania   

 

Główny Księgowy Prezes Zarządu 

 
Marcin Pertkiewicz 

Berater M.Pertkiewicz, M.Gąciarz Sp.j. 

Waldemar Madura 

 

 

 

Tarnów, dnia 27-05-2022r. 



 

 

 

 

INFORMACJA DODATKOWA 

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KW 2022 R. 

AMPLI S.A. w upadłości układowej 

 
1. Nazwa (firma) i siedziba, wskazanie właściwego sądu rejestracyjnego i nr  rejestru oraz 

    podstawowy przedmiot działalności emitenta wg PKD. 

 

Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest sprzedaż hurtowa i detaliczna 

towarów z branży elektrycznej i energetycznej sklasyfikowana według PKD 2007 jako 

„sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana” 4690Z. 

Przedsiębiorstwo „AMPLI” z/s w Tarnowie powstało 26 listopada 1990 roku, początkowo 

jako spółka cywilna. W grudniu 1994 roku jej Wspólnicy powołali do życia Spółkę Akcyjną 

AMPLI, która przejmowała stopniowo jej działalność oraz otwierała nowe hurtownie, 

generując zyski i zwiększając majątek Spółki. 

14 października 1997 roku akcje AMPLI zostały wprowadzone na rynek wolny Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie. 

AMPLI S.A. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23.10.2001 roku 

pod numerem 0000054838, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia 

w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS. 

W ewidencji statystycznej i podatkowej posiada następujące symbole identyfikacyjne: 

− statystyczny numer w systemie REGON 850328892, 

− numer identyfikacji podatkowej NIP 873-10-04-844. 

 

Po ponad 20 latach działalności Spółki na rynku, problemy finansowe zmusiły Zarząd do 

złożenia w lipcu 2014 roku w Sądzie Rejonowym w Tarnowie wniosku o ogłoszenie upadłości 

z możliwością zawarcia układu. Sąd przychylił się do tego wniosku i w dniu 

29 lipca 2014 roku została ogłoszona upadłość z możliwością zawarcia układu. 

Spółce pozostawiono Zarząd własny i wyznaczono Nadzorcę Sądowego, który czuwa nad 

jej bieżącą działalnością. 

 

2. Wskazanie czasu trwania emitenta. 

 

Czas trwania Emitenta jest nieoznaczony. 

 

   3. Wskazanie okresów za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i   

       porównywalne dane finansowe. 

 

Prezentowane sprawozdanie finansowe zawiera dane na dzień 31.03.2022 r., 31.12.2021 r. 

i 31.03.2021 r. odnośnie bilansu oraz dane za okres I kwartału 2022 r. oraz I kwartału 2021r. 

w przypadku pozostałych sprawozdań. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Rachunkowości / Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, 

obowiązującymi w dniu sporządzenia sprawozdania. Dane zaprezentowano odpowiednio do 

MSR 34 Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa. 

 

  4. Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta. 

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej jest jednoosobowy, 

funkcję Prezesa pełni Pan Waldemar Madura.



           Spółkę nadzoruje 5-osobowa Rada Nadzorcza, która działa w następującym składzie: 

− Przewodniczący: Pan Artur Kostyrzewski 

−  Członkowie: Pani Małgorzata Kostyrzewska, Pani Katarzyna Madura,     

                           Pani Monika Ogorzelec, Pan Piotr Stuchły 

Mandaty Członków Zarządu i Rady Nadzorczej są przyznawane na okres trzyletni i wygasną 

najpóźniej w dniu, w którym WZA zatwierdzi sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023. 

 

  5. Dane łączne i skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 

W skład przedsiębiorstwa Emitenta nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne 

sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe. 

Emitent nie ma obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

Aktualnie Spółka posiada akcje Branżowej Organizacji Odzysku S.A. Z/s w Tarnowie w 

ilości 4 842 sztuk, o cenie nominalnej 100 zł, co stanowi 19,37% kapitału Spółki i tyleż 

samo głosów na WZA. 

 

6. Wskazanie czy w okresie sprawozdawczym nastąpiło połączenie Spółek. 

 

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiło połączenie Spółek. 

 

7. Założenie kontynuacji działalności. 

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

przez Emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości, chociaż występuje ryzyko zagrożenia 

kontynuacji działalności ze względu na ogłoszenie przez Sąd Rejonowy w Tarnowie w dniu 

29.07.2014r. upadłości z możliwością zawarcia układu dla AMPLI S.A. 

 

8. Informacja o wynikach działalności zaniechanej lub przewidzianej do zaniechania. 

 

W okresie sprawozdawczym Spółka prowadziła działalność statutową w zakresie handlu 

towarami elektrycznymi i energetycznymi na terenie kraju, stacjonarnie w siedzibie Spółki 

oraz w terenie poprzez przedstawicieli handlowych. 

 

9. Zasady (polityka) rachunkowości. 

 

Nie uległy zmianie zasady rachunkowości i metody wyceny aktywów i pasywów stosowane 

przez Spółkę. Omówiono je w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2021 rok, przekazanym 

do publicznej wiadomości w dniu 29.04.2022r. 

 

10. Sezonowość lub cykliczność działalności. 

 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła sezonowość lub cykliczność działalności 

Emitenta. 

 

11. Zdarzenia nietypowe wpływające na wartość pozycji sprawozdania finansowego. 

 

Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące koronawirusa. 

W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny 

wpływ nabrał dynamiki. Chociaż w chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego 

sytuacja ta wciąż się zmienia, do tej pory kierownictwo jednostki nie odnotowało 

zauważalnego wpływu na sprzedaż lub łańcuch dostaw jednostki. Jednak nie można 

przewidzieć przyszłych skutków.



Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe 

kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla jednostki. Nie odnotowano również 

negatywnych skutków wojny w Ukrainie. 

 

12. Zmiany wartości szacunkowych. 

 

Nie wystąpiły zmiany wartości szacunkowych kwot, które mają istotny wpływ na bieżący 

okres sprawozdawczy. 

 

13. Emisje, wykup i spłaty papierów wartościowych. 

 

Nie wystąpiły. 

 

14. Dywidendy. 

 

Nie deklarowano i nie wypłacono dywidendy. 

 

15. Segmenty działalności. 

 

Segment działalności jest wyodrębnioną częścią Spółki, dostarczająca produktów lub usług 

(segment branżowy) bądź dostarczającą produktów i usług w określonym środowisku 

ekonomicznym (segment geograficzny), który podlega ryzykom i czerpie korzyści odmienne 

niż inne segmenty. 

Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej AMPLI S.A. w upadłości układowej 

jest sprzedaż towarów z branży elektrycznej i energetycznej na rynku krajowym. 

Podstawowym wzorem sprawozdawczości AMPLI S.A. w upadłości układowej Stosowanym 

do segmentów działalności jest segment geograficzny oparty o kryterium lokalizacji 

sprzedaży. 

AMPLI S.A. w upadłości układowej według kryterium sprzedawanych towarów i obszarów 

geograficznych w ramach których następuje sprzedaż jest jednolita (towary elektryczne i 

energetyczne na rynku krajowym), dlatego też w sprawozdaniu finansowym nie wykazuje 

się danych finansowych dotyczących segmentów działalności. 

 

16. Istotne zdarzenia po okresie sprawozdawczym nie ujęte w sprawozdaniu za dany okres 

                śródroczny. 

 

Nie wystąpiły istotne zdarzenia po okresie sprawozdawczym, które wymagałyby ujęcia 

w sprawozdaniu finansowym za ten okres. 

 

17. Zmiany struktury jednostki w okresie sprawozdawczym. 

 

W I kwartale 2022 roku nie zmieniła się struktura Spółki. 

 

17. Zmiany zobowiązań i aktywów warunkowych. 

 

Zmiany te obrazuje tabela „Pozycje pozabilansowe” zamieszczona pod „Sprawozdaniem 

z sytuacji finansowej”. 

 

18. Udzielone kredyty, pożyczki, gwarancje i inne umowy zobowiązujące. 

 

W okresie sprawozdawczym Spółka nie udzielała gwarancji, poręczeń, pożyczek i kredytów 

zarówno podmiotom powiązanym jak i obcym oraz Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, 

jak również osobom powiązanym z nimi kapitałowo, rodzinnie lub w jakikolwiek inny 

sposób.



19. Istotne zdarzenia z lat ubiegłych. 

 

W sprawozdaniu finansowym za bieżący okres nie ujęto zdarzeń dotyczących lat ubiegłych 

ponieważ takie nie wystąpiły. 
 

20. Błędy podstawowe. 

 

Nie wystąpiły korekty błędów podstawowych. 

 

21. Kapitał akcyjny. 

 

Kapitał akcyjny Emitenta składa się z 3 282 000 szt. akcji o cenie nominalnej 1 zł. 

Na dzień 31.03.2022 r główni akcjonariusze Spółki to: 

- Pan Waldemar Madura, który posiada 494000szt akcji imiennych uprzywilejowanych, tak że 

jednej akcji odpowiada 5 głosów na WZA stanowiących 15,05% kapitału zakładowego, 

uprawniających do wykonania 2470000 głosów na WZA co daje mu  34,8% udziału w ogólniej liczbie 

głosów na WZA 

- Pan Artur Kostyrzewski, który posiada 460000szt akcji imiennych uprzywilejowanych, tak 

że jednej akcji odpowiada 5 głosów na WZA stanowiących 14,01% kapitału zakładowego, 

uprawniających do wykonania 2300000 głosów na WZA co daje mu  32,4% udziału w ogólniej 

liczbie głosów na WZA 

- Pan Marek Moskal,  który posiada 380.813 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 

11,6%  kapitału zakładowego, uprawniających do wykonania 380.813 głosów na WZA, co 

daje mu 5,36 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA . 

 

Nie posiadamy informacji o innych znaczących akcjonariuszach posiadających powyżej 5% 

głosów na WZA. Informacja ta nie uległa zmianie od ostatnio publikowanej w rocznym 

sprawozdaniu finansowym za 2021 rok. 

 

22. Postępowania sądowe. 

 

Na dzień 31.03.2022r. toczyły się 2 postępowanie sądowe z powództwa AMPLI S.A. na łączną kwotę 

814 290 zł, prowadzone w związku z wniesieniem przez AMPLI S.A. skargi pauliańskiej, w której 

wartość przedmiotu sporu wynosiła 814 290. zł. 

 
Według stanu na dzień 31.03.2022r. przeciwko Spółce nie toczyło się żadne postępowanie sądowe. 

 

23. Prognozy finansowe. 

 

Nie publikowano prognozy wyników finansowych za I kwartał 2022 r. 

24. Wskazanie średnich kursów wymiany złotego w stosunku do EURO ustalanych przez 

               NBP w okresach objętych sprawozdaniem. 

Kurs wymiany złotego na EURO w okresach 

sprawozdawczych 

31.03.2022r. 31.03.2021r. 

Kurs na ostatni dzień okresu sprawozdawczego 4,6525 4,6603 

Kurs średni w okresie sprawozdawczym 4,6253 4,5493 

Kurs najwyższy w okresie sprawozdawczym 4,9647 4,6603 

Kurs najniższy w okresie sprawozdawczym 4,4879 4,4773 



Przeliczenia wybranych danych finansowych na EURO dokonano: 

pozycje bilansu wg średniego kursu EURO z dnia 31.03.2022r. - 4,6525 PLN, na dzień 

31.03.2021r. - 4,6603 PLN 

pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wg średniej 

arytmetycznej średnich kursów NBP na ostatni dzień każdego miesiąca, dla okresu 

sprawozdawczego 2022r. wg kursu 4,6253 PLN, 2021 r. wg kursu 4,5493 PLN. 

 

25. Konsolidacja sprawozdań finansowych. 

 

Emitent nie dokonuje konsolidacji sprawozdań finansowych. 

 

26. Zdarzenia wpływające na wynik finansowy Spółki. 

 

Aktualnie Spółka realizuje założone cele, czyli program naprawczy polegający na imporcie 

i dystrybucji źródeł światła i opraw oświetleniowych pod marką własną, zgodnie z 

przedstawionym w połowie 2014 roku planem ale przyszłość Spółki zależy głównie od 

ustosunkowania się Wierzycieli do przekazanych przez Spółkę propozycji układowych. W 

dniu 22.04.2022 odbyło się zgromadzenie wierzycieli na którym odbyło się głosowanie nad 

przedstawionymi wierzycielom propozycjami układowymi. Zdecydowaną większością 

wierzyciele przyjęli propozycje zaś sędzia komisarz wydał postanowienie o zawarciu układu. 

W dniu 20.05.2022 Sąd Rejonowy w Tarnowie wydał postanowienie o zakończeniu procesu 

upadłości z możliwością zawarcia układu z wierzycielami, na dzień publikacji niniejszego 

sprawozdania Spółka oczekuje na uprawomocnienie się tego postanowienia. 

Spółka realizuje konsekwentnie przyjęty w połowie 2014 roku plan naprawczy polegający 

na zbudowaniu całkowicie nowej tożsamości i identyfikacji na rynku hurtowej dystrybucji 

materiałów elektrycznych: oświetlenia i aparatury. 
Ze względu na  posiadane doświadczenie oraz  dążenie do wyspecjalizowania się w rynku  

inwestycyjnym w ofercie pojawiła się aparatura elektryczna oraz oprawy LED. W roku  2022 

planujemy dalszy rozwój oferty aparatury, osprzętu ARGO oraz produktów do instalacji 

fotowoltaicznych. 

Niezbędnym warunkiem do zwiększenia sprzedaży jest dobrze zorganizowana sieć 

przedstawicieli handlowych. Obecnie zatrudnieni przedstawiciele handlowi pokrywają 

zasięgiem swojego działania praktycznie cały obszar kraju. Pomimo dużej konkurencji 

systematycznie pozyskujemy nowych klientów z rynku hurtowego oraz inwestorów 

planujących modernizację oświetlenia lub inwestycje w nowych obiektach. 

Marża za pierwszy kwartał 2022 roku wynosiła 25,96%, dla porównania w analogicznym 

okresie ubiegłego roku było 19,55%. 

Po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu z dnia 20.05.2022 Spółka przystąpi do realizacji 

zawartego z wierzycielami układu. Spłata pierwszej transzy zobowiązań przewidywana jest na 

koniec bieżącego roku. Niestety wszystkie prognozy odnośnie sytuacji gospodarczej na 

najbliższy rok nie są pozytywne. Wysoka i wciąż wzrastająca inflacja, spowolnienie w 

gospodarce i do tego bardzo niestabilny polski złoty oznaczają ciężki okres, również dla 

Spółki. Kluczem do sukcesu jest dalszy systematyczny wzrost sprzedaży, stała kontrola 

kosztów oraz zapewnienie odpowiednich stanów magazynowych aby uniknąć przerw w 

dostawach do klientów. Ostatni okres pokazał, że często nie cena jest najważniejszym 

czynnikiem wpływającym na decyzję kupującego ale możliwość uzyskania szybkiej dostawy. 

Nie bez znaczenia jest to, że kupujący widzi dostępność do towaru w sposób ciągły a nie w 

rwanych, trudnych do przewidzenia okresach, a więc ma zapewniony komfort realizacji 

inwestycji bez kosztownych przerw. Na korzyść Spółki przemawia również to, że firmy coraz 

częściej poszukują tańszych zamienników o dobrej jakości. Dzięki dobrze rozwiniętej sieci 

przedstawicieli handlowych i wieloletniej współpracy możemy szybko poznawać i 

odpowiadać na zmieniające się potrzeby klientów. Blisko dwudziestoletnia obecność na rynku, 

dobra opinia o jakości, polskie certyfikaty i rozpoznawalna marka to nasze atuty. Fakt  wyjścia 



z upadłości będzie kolejnym argumentem na korzyść Spółki. Umocni wizerunek stabilnego i 

wiarygodnego partnera. Ten niefinansowy aspekt współpracy jest szczególnie ważny w 

trudnych czasach kiedy wymagane jest wzajemne zaufanie, wsparcia i nieszablonowe, 

elastyczne działanie. 

 
 

Główny Księgowy                                                          Prezes Zarządu 

 

Marcin Pertkiewicz                                                       Waldemar Madura      
 Berater M.Pertkiewicz, M.Gąciarz Sp.j. 

 

Tarnów, 27-05-2022  r. 
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