Dokument ofertowy
po aktualizacji z dnia 25.03.2021 r.

Strona 1 z 11
Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 15.01.2021 godz. 15:21:43
Numer KRS: 0000315361
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

09.10.2008

Ostatni wpis

Numer wpisu

47

Sygnatura akt

RDF/247737/20/387

Oznaczenie sądu

SYSTEM

Data dokonania wpisu

02.10.2020

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1.Oznaczenie formy prawnej

SPÓŁKA AKCYJNA

2.Numer REGON/NIP

REGON: 220677198, NIP: 9571005969

3.Firma, pod którą spółka działa

SKYCASH POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

4.Dane o wcześniejszej rejestracji

------

5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność
gospodarczą z innymi podmiotami na
podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?

NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba

kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA

2.Adres

ul. MARSZAŁKOWSKA, nr 142, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-061, poczta WARSZAWA, kraj
POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej

BOK@SKYCASH.COM

4.Adres strony internetowej

WWW.SKYCASH.PL

Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
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Rubryka 4 - Informacje o statucie
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie
statutu

1

AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 19.09.2008R. PRZEZ NOTARIUSZ MONIKĘ
KĘDZIERSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ PIOTR SOROKA, MONIKA KĘDZIERSKA, PIOTR
SKOWORODKO, IGOR SOROKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE,
REPERTORIUM A 9171/2008.

2

AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 20.04.209 ROKU PRZEZ NOTARIUSZ GRAŻYNĄ
WOJTOWICZ W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 102,
REPERTORIUM A NR 2014/2009, ZMIENIONO § 7 UST. 1 I 2 STATUTU SPÓŁKI,
PODWYŻSZONO KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI.
TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.

3

29.12.2010 R., REP. A NR 18186/2010, JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W
WARSZAWIE PRZY ULICY BRACKIEJ 18 LOKAL 5.
ZMIENIONO BRZMIENIE § 2, § 7 UST. 1 I 2, § 10 I § 15 UST. 1 STATUTU ORAZ PRZYJĘTO
TEKST JEDNOLITY STATUTU.

4

22 LIPCA 2011 R., REP. A NR 9579/2011, KRZYSZTOF ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA W
WARSZAWIE PRZY UL. BRACKIEJ 18 LOK. 5
ZMIENIONO: §7 UST. 1; §7 UST. 2; §9 UST.3.

5

AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.02.2012, REP. A NR 2210/2012, NOTARIUSZ JOANNA
DECZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI JOANNA DECZKOWSKA
NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA.
ZMIANIE ULEGŁ §7 STATUTU SPÓŁKI.

6

AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.12.2013 R., REPERTORIUM A NR 17559/2013, NOTARIUSZ
JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI JOANNA DECZKOWSKA
NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. BRACKA 18 LOK. 5, 00-028 WARSZAWA, ZMIANA §7 UST.
1 I 2 STATUTU SPÓŁKI

7

21.10.2013 R., REPERTORIUM A NR 14360/2013, ASESOR NOTARIALNY ALEKSANDRA
TEFELSKA, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI JOANNA DECZKOWSKA NOTARIUSZA
SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE,
ZMIENIONO §7 STATUTU;
21.02.2014R., REPERTORIUM A NR 2515/2014, ASESOR NOTARIALNY ALEKSANDRA TEFELSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI JOANNA DECZKOWSKA NOTARIUSZA SPÓŁKA
CYWILNA W WARSZAWIE, DOOKREŚLONO §7 UST.1 I 2 STATUTU.

8

30-07-2014R.; REPERTORIUM A NR 10617/2014; NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; DODANO §7A STATUTU

9

30.07.2014 R., REP. A NR 10617/2014, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE;
ZMIENIONO: §7 I §8 STATUTU.

10

10.10.2014 R., REP. A NR 14100/2014, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE;
ZMIENIONO: §13 UST. 1 I 2 STATUTU.

11

10.10.2014 R.; REPERTORIUM A NR 14100/2014; NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI JOANNA DECZKOWSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA
CYWILNA, UL. BRACKA 18 LOK. 5, 00-028 WARSZAWA; ZMIENIONO §7 STATUTU.
05.12.2014 R.; REPERTORIUM A NR 15857/2014; NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI JOANNA DECZKOWSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA
CYWILNA, UL. BRACKA 18 LOK. 5, 00-028 WARSZAWA; DOOKREŚLONO §7 STATUTU.

12

26.05.2015 R., REPERTORIUM A NR 5788/2015, ASESOR NOTAARIALNY SYLWIA DOLEGA,
ZASTĘPCA KRZYSZTOFA ŁASKIEGO - NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO
KANCELARIĘ NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZY ULICY BRACKIEJ NR 18 LOK. 5, ZMIANA §14
STATUTU SPÓŁKI

13

08.12.2015 R., REPERTORIUM A NR 13175/2015, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA,
PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY ULICY BRACKIEJ NR 18 LOK.
5, ZMIANA §13 I 14 STATUTU SPÓŁKI

14

08.12.2015 R., REPERTORIUM A NR 13175/2015, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA,
PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY ULICY BRACKIEJ NR 18 LOK.
5, ZMIANA § 7 STATUTU SPÓŁKI
06.04.2016 R., REPERTORIUM A NR 3200/2016, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA,
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PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY ULICY BRACKIEJ NR 18 LOK.
5, DOKREŚLENIE § 7 STATUTU SPÓŁKI
15

05.07.2016R., REP.A NR 6253/2016, ZASTĘPCA NOTARIALNY SYLWIA DOLEGA, ZASTĘPCA
NOTARIUSZA KRZYSZTOFA ŁASKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W
WARSZAWIE, PRZY UL.BRACKIEJ NR 18 LOK.5, ZMIANA §13 I §14 STATUTU SPÓŁKI

16

11.07.2017 R.; REP. A NR 7077/2017; NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 7A STATUTU.

17

18.12.2019 REP. A NR 13490/2019 NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA UL.BRACKA 18 LOK.5 WARSZAWA, ZMIANA §7 UST.1 I 2 STATUTU SPÓŁKI
11.03.2020 REP. A NR 2800/2020 NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA UL.BRACKA 18 LOK.5 WARSZAWA, ZMIANA §7 UST.1 I 2 STATUTU SPÓŁKI

Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona spółka

NIEOZNACZONY

2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor
Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do
ogłoszeń spółki

------

4.Czy statut przyznaje uprawnienia
osobiste określonym akcjonariuszom lub
tytuły uczestnictwa w dochodach lub
majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału NIE
w zysku?

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki
1.Wysokość kapitału zakładowego

12 947 650,00 ZŁ

2.Wysokość kapitału docelowego

1 335 989,00 ZŁ

3.Liczba akcji wszystkich emisji

25895300

4.Wartość nominalna akcji

0,50 ZŁ

5.Kwotowe określenie części kapitału
wpłaconego

12 947 650,00 ZŁ

6.Wartość nominalna warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego

------

Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
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Rubryka 9 - Emisja akcji
1

2

3

4

5

6

7

8

1.Nazwa serii akcji

SERIA A

2.Liczba akcji w danej serii

2241405

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

B

2.Liczba akcji w danej serii

2000000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

C

2.Liczba akcji w danej serii

1242236

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

D

2.Liczba akcji w danej serii

7299998

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

E

2.Liczba akcji w danej serii

1556361

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

F

2.Liczba akcji w danej serii

2200000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

G

2.Liczba akcji w danej serii

100000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

H

2.Liczba akcji w danej serii

3000000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
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9

10

1.Nazwa serii akcji

I

2.Liczba akcji w danej serii

2000000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

SERIA J

2.Liczba akcji w danej serii

4255300

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów

Rubryka 11
1.Czy zarząd lub rada administrująca są
upoważnieni do emisji warrantów
subskrypcyjnych?

NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY
ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

BOCHENEK

2.Imiona

PIOTR REMIGIUSZ

3.Numer PESEL/REGON

76090908999

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona

------

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

SADOWSKI

2.Imiona

ADAM

3.Numer PESEL/REGON

67052410670

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

CZŁONEK ZARZĄDU
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3

4

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona

------

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

MAZEK

2.Imiona

JAROSŁAW

3.Numer PESEL/REGON

80091714570

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

PREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona

------

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

KOT

2.Imiona

KATARZYNA

3.Numer PESEL/REGON

78083010762

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona

------

Rubryka 2 - Organ nadzoru
1

1.Nazwa organu

RADA NADZORCZA

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

3

4

1.Nazwisko

PACZUSKI

2.Imiona

ANDRZEJ ALEKSANDER

3.Numer PESEL

70100705154

1.Nazwisko

KWIATKOWSKI

2.Imiona

MACIEJ MARIA

3.Numer PESEL

69072210573

1.Nazwisko

ŁĘKARSKI

2.Imiona

KRZYSZTOF ANDRZEJ

3.Numer PESEL

71060603698

1.Nazwisko

SOCHACKI

2.Imiona

ROBERT ADAM

3.Numer PESEL

68092001190

Rubryka 3 - Prokurenci
1

1.Nazwisko

PAWELEC

2.Imiona

EWELINA AGNIESZKA
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3.Numer PESEL

88042005746

4.Rodzaj prokury

PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1.Przedmiot przeważającej działalności
przedsiębiorcy

1

64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE

2.Przedmiot pozostałej działalności
przedsiębiorcy

1

62, 01, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

2

62, 02, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI

3

62, 03, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI

4

63, 1, , PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I
PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH

5

64, 99, , POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

6

66, 19, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

7

73, 1, , REKLAMA

8

82, 2, , DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)

9

82, 9, , DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentu

Nr kolejny w
polu

Data złożenia

Za okres od do

1.Wzmianka o złożeniu
rocznego sprawozdania
finansowego

1

15.07.2009

OD 01.10.2008 DO 31.12.2008R.

2

14.02.2011

OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 31 GRUDNIA 2009 R.

3

26.04.2013

01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.

4

26.04.2013

01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.

5

23.08.2013

01.01.2012 - 31.12.2012

6

03.07.2014

OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

7

03.08.2015

OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

8

12.07.2016

OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

9

17.07.2017

OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

10

18.10.2018

OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

11

31.07.2019

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

12

02.10.2020

OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

1

*****

OD 01.10.2008 DO 31.12.2008R.

2

*****

OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 31 GRUDNIA 2009 R.

3

*****

01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.

4

*****

01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.

5

*****

01.01.2012 - 31.12.2012

6

*****

OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

7

*****

OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

8

*****

OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

2.Wzmianka o złożeniu opinii
biegłego rewidenta /
sprawozdania z badania
rocznego sprawozdania
finansowego
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9

*****

OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

10

*****

OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

11

*****

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

12

*****

OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

3.Wzmianka o złożeniu uchwały 1
lub postanowienia o
2
zatwierdzeniu rocznego
3
sprawozdania finansowego

*****

OD 01.10.2008 DO 31.12.2008R.

*****

OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 31 GRUDNIA 2009 R.

*****

01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.

4

*****

01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.

5

*****

01.01.2012 - 31.12.2012

6

*****

OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

7

*****

OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

8

*****

OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

9

*****

OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

10

*****

OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

11

*****

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

12

*****

OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

1

*****

OD 01.10.2008 DO 31.12.2008R.

2

*****

OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 31 GRUDNIA 2009 R.

3

*****

01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.

4

*****

01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.

5

*****

01.01.2012 - 31.12.2012

6

*****

OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

7

*****

OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

8

*****

OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

9

*****

OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

10

*****

OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

11

*****

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

12

*****

OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

4.Wzmianka o złożeniu
sprawozdania z działalności
podmiotu

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy,
za który należy złożyć sprawozdanie
finansowe

31.12.2008
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Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.
Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo
w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
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1.Określenie okoliczności

PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI

2.Opis sposobu połączenia, podziału lub
przekształcenia

POŁĄCZNIE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ SKYCASH
SP. Z O. O. NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ SKYCASH POLAND S.A. W ZAMIAN ZA AKCJE, KTÓRE
SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA SKYCASH POLAND S.A. WYDA UDZIAŁOWCOM SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ SKYCASH SP. Z O. O.
UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA SKYCASH POLAND S.A. O POŁĄCZENIU Z SKYCASH
SP. Z O. O. Z DNIA 22.07.2011 R. - KRZYSZTOF ŁASKI, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP.
9579/2011

Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów
przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
1

2

1.Nazwa lub firma

SKYCASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,------

2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji,
w którym podmiot był zarejestrowany

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze

0000301795

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr

*******

5.Numer REGON

220576712

1.Określenie okoliczności

PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI

2.Opis sposobu połączenia, podziału lub
przekształcenia

POŁĄCZENIE NASTĘPUJE W DRODZE PRZENIESIENIA NA SKYCASH SPÓŁĘ AKCYJNĄ
CAŁEGO MAJĄTKU SWOJEJ JEDNOOSOBOWEJ SPÓŁKI, TJ. MOBIPARKING SPÓŁKI Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
UCHWAŁA O POŁĄCZENIU ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE
WSPÓLNIKÓW MOBIPARKING SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DNIU 15
PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU.

Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów
przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
1

1.Nazwa lub firma

MOBIPARKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,------

2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji,
w którym podmiot był zarejestrowany

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze

0000410246

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr

*******

5.Numer REGON

146003838

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
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Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej
restrukturyzacji
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 15.01.2021
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl
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Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019
(w złotych polskich)

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Treść pozycji rachunku zysków i strat

nota

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

Działalność kontynuowana

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w
tym:

9.1

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

Koszty działalności operacyjnej

9.3

I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce

8 393 913,98

8 957 341,94

8 393 913,98

8 957 341,94

6 547 558,73

7 981 451,66

816 969,29

769 914,21

74 431,98

88 635,02

3 503 482,00

4 374 358,22

IV. Podatki i opłaty

76 304,34

47 685,76

V. Wynagrodzenia

1 303 909,03

1 755 147,39

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

252 367,07

361 855,77

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

520 095,02

583 855,29

1 846 355,25

975 890,28

19 561,53

47 666,58

561,5

-

Zysk (strata) na sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne

9.4

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych
Aktualizacja aktywów niefinansowych

-

Inne przychody operacyjne

34 686,00

19 000,03

12 980,58

933 380,16

181 461,23

Aktualizacja aktywów niefinansowych

362 193,14

40 191,85

Inne koszty operacyjne

571 187,02

141 269,38

932 536,62

842 095,63

109 329,04

114 858,66

105 921,22

109 255,10

Pozostałe koszty operacyjne

9.5

Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe

9.6

Odsetki
Aktualizacja wartości aktywów finansowych

3 369,38

Inne
Koszty finansowe

9.7

Odsetki

38,44

5 603,56

185 561,84

163 000,91

185 561,84

155 559,54

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0,00

1 063,52

Inne

0,00

6 377,85

856 303,82

793 953,38

Zysk (strata) brutto
Podatek bieżący

9.2

Podatek odroczony

9.2

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

Zysk (strata) netto za rok obrotowy
Całkowite dochody netto
Średnia ważona liczba akcji w okresie
Zysk podstawowy i rozwodniony przypadający na
jedną akcję

18.4

-

-

200 668,00

419 182,00

655 635,82

374 771,38

655 635,82

374 771,38

655 635,82

374 771,38

21 640 000,00

21 640 000,00

0,03

0,02

Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do danych finansowych
stanowią jego integralną część.
4

SKYCASH POLAND S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019
(w złotych polskich)

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

na dzień 31 grudnia 2019
AKTYWA

nota

Aktywa trwałe

Stan na 31/12/2018

Stan na 31/12/2019

9 530 166,31

11 771 194,01

Rzeczowe aktywa trwałe

10

47 045,58

38 745,42

Wartości niematerialne

12

8 011 842,82

9 575 645,31

13

936 247,78

2 040 955,15

935 000,00

998 570,14

0,00

0,00

535 030,13

115 848,13

25 776 967,02

23 612 670,05

14

36 724,57

31 720,30

15

4 841 753,93

1 868 682,87

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

16

20 446 271,21

21 607 721,64

Inwestycje krótkoterminowe

17

403 369,38

57 909,42

Rozliczenia międzyokresowe czynne

18

48 847,93

46 635,82

35 307 133,33

35 383 864,06

Pozostałe
aktywa
(długoterminowe)

niefinansowe

w tym kaucje
Inwestycje długoterminowe
Aktywa z tytułu podatku odroczonego

9.2

Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe należności

AKTYWA RAZEM
PASYWA

Stan na 31/12/2018

Kapitał (fundusz) własny

Stan na 31/12/2019

9 334 241,26

9 709 012,64

19.1

10 820 000,00

10 820 000,00

19.2

7 249 232,33

7 249 232,33

Udziały (akcje) własne

19.1

0

0

Pozostałe kapitały rezerwowe

19.3

392 901,87

392 901,87

Zyski zatrzymane / Niepokryte straty

19.4

-9 127 892,94

-8 753 121,56

4 473 035,86

1 821 534,24

4 473 035,86

1 821 534,24

21 499 856,21

23 853 317,18

21

21 446 364,39

23 732 042,51

Zobowiązania finansowe

20

0

0

Rozliczenia międzyokresowe

22

53 491,82

121 274,67

35 307 133,33

35 383 864,06

Kapitał (fundusz) podstawowy
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich
wartości nominalnej

Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania finansowe

20

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe zobowiązania

PASYWA RAZEM

Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do danych finansowych
stanowią jego integralną część.
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Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019
(w złotych polskich)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

za okres zakończony dnia 31 grudnia 2019
01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

650 952,16

374 771,38

5 430 483,70

7 600 710,09

816 969,29

767 573,56

PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Wynik finansowy netto (zysk/strata)
Korekty o pozycje:
1. Amortyzacja
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu aktywów niefinansowych długoterminowych
7. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i innych

622 597,76
0

-

5 603,56

-23 739,18
-1 587 934,90

3 909 318,84

5 649 538,61

1 812 642,26

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych

181 509,07

489 176,96

10.Zmiana stanu zobowiązań długoterminowych

200 180,01

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów

10. Odsetki otrzymane
11. Inne korekty
12. Inne korekty- z tyt. podatku odroczonego
13. Inne -RMK Bierne
14. Zmiana stanu zapasów

186 187,00
8 554,92
-781,12

5 004,27

6 081 435,86

7 975 481,47

Wpływy

0

350 000,00

1. Zbycie niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych

0

-

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
PRZEPŁYW Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

2. Zbycie aktywów finansowych

350 000,00

Wydatki

2 018 039,01

2 323 075,89

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych

2 018 039,01

2 323 075,89

0

-

2. Inwestycje w wartości niematerialne i prawne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

-2 018 039,01

-

1 973 075,89

PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Wpływy

0

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i dopłat do
kapitału

0

1 800 000,00

2. Kredyty i pozyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
Wydatki
1. Wykup dłużnych papierów wartościowych

1 800 000,00
0
400 000,00

4 600 000,00

0

4 000 000,00

2. Odsetki

600 000,00

3. Z tytułu innych zobowiązań finansowych (nabycie j.u.)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

400 000,00
-400 000,00

-

2 800 000,00

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM

3 663 396,85

3 202 405,58

ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

3 663 396,85

1 161 450,43

Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do danych finansowych
stanowią jego integralną część.
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SKYCASH POLAND S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019
(w złotych polskich)
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU

16 782 874,36

20 446 271,21

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU

20 446 271,21

21 607 721,64

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU O
OGRANICZONEJ MOŻLIWOŚCI DYSPONOWANIA

17 905 216,39

21 401 409,58

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres zakończony dnia 31 grudnia 2019
Wyszczególnienie

nota

Kapitał (fundusz) własny na początek roku (BO)

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

8 678 605,44

9 334 241,26

10 820 000,00

10 820 000,00

0

0

10 820 000,00

10 820 000,00

7 249 232,33

7 249 232,33

0

0

0

0

7 249 232,33

7 249 232,33

0

0

0

0

Akcje własne na koniec roku

0

0

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na
początek roku

0

0

Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

0

0

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec
okresu

0

0

Kapitał (fundusz) podstawowy na początek roku

19.1

Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie emisja akcji
b) zmniejszenie - umorzenie akcji
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec roku
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich
wartości nominalnej - stan na początek roku
Zmiana nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich
wartości nominalnej

19.2

a) zwiększenie
b) zmniejszenie
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich
wartości nominalnej - stan na koniec roku
Akcje własne na początek roku

19.1

a) zwiększenie
b) zmniejszenie - umorzenie akcji

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

392 901,87

392 901,87

Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy)
rezerwowych

0

0

a) zwiększenie

0

0

b) zmniejszenie

0

0

392 901,87

392 901,87

-10 646 286,84

-9 783 528,76

0

0

-10 646 286,84

-9 783 528,76

862 758,08

655 635,82

-9 783 528,76

-9 127 892,94

655 635,82

374 771,38

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na
koniec roku
Strata z lat ubiegłych na początek roku,
- korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po
korektach
a) zmniejszenie - zysk roku poprzedniego
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec roku
Całkowite dochody netto
a) zysk/ strata netto

19.3

655 635,82

374 771,38

Kapitał (fundusz) własny na koniec roku (BZ)

9 334 241,26

9 709 012,64

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

9 334 241,26

9 709 012,64

Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do danych finansowych
stanowią jego integralną część.
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SKYCASH POLAND S.A.
Dane finansowe za okres zakończony dnia 31 grudnia 2019
Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające
(w złotych polskich)

ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI ORAZ DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

1.

Informacje ogólne

Prezentowane Sprawozdanie Finansowe Spółki SkyCash Poland S.A. obejmuje okres 12 miesięcy zakończony
dnia 31 grudnia 2019 roku oraz dane porównawcze za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
SkyCash Poland S.A. („Spółka”, „Jednostka”) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 19 września 2008
roku. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Sienna 73.
Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000315361. Spółce nadano numer statystyczny REGON 220677198.
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:
x
pozostałe pośrednictwo pieniężne - PKD 64.19.Z,
x
działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z,
x
doradztwo w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z
x
zarządzanie urządzeniami informatycznymi – PKD 62.03.Z
x
pozostała finansowa działalność usługowa – PKD 64.99.Z
x
pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- PKD 66.19.Z.
w tym w szczególności:
x
obsługa systemu wnoszenia i monitorowania opłat za parkowanie,
x
obsługa płatności mobilnych,
x
obsługa zakupu biletów komunikacji miejskiej z wykorzystaniem elektronicznego instrumentu płatniczego;
x
sprzedaż biletów kolejowych i autobusowych
x
działalność związana z oprogramowaniem.
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki dnia 24.09.2020 roku.

2.

Skład Zarządu Spółki

W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku wchodzili:
Jarosław Mazek – Prezes Zarządu
Katarzyna Kot – Członek Zarządu
Piotr Bochenek – Członek Zarządu
Adam Sadowski – Członek Zarządu.
W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku wchodzili:
Wojciech Maryjański – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
Piotr Bochenek – Członek Zarządu
Adam Sadowski – Członek Zarządu.
W dniu 26 listopada 2018 roku Rada Nadzorcza oddelegowała Członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha
Maryjańskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na okres 3 miesięcy do dnia 25 lutego 2019 roku. W dniu 18
marca 2019 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej powołał Pana Jarosława Mazka na Prezesa Zarządu. W dniu
7 października 2019 roku na Członka Zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej powołał Katarzynę Kot.
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Dane finansowe za okres zakończony dnia 31 grudnia 2019
Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające
(w złotych polskich)

3.

Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach

3.1.

Profesjonalny osąd

W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości Zarząd dokonał następujących osądów, które mają
największy wpływ na przedstawiane wartości bilansowe aktywów i zobowiązań.

3.2.

Niepewność szacunków i założeń

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. Spółka przyjęła założenia i szacunki na temat przyszłości na
podstawie wiedzy posiadanej podczas sporządzania sprawozdania finansowego. Występujące założenia i szacunki
mogą ulec zmianie na skutek wydarzeń w przyszłości wynikających ze zmian rynkowych lub zmian nie będących
pod kontrolą Spółki. Takie zmiany są odzwierciedlane w szacunkach lub założeniach w chwili ich wystąpienia.
Regulacje dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz obciążeń
związanych z ubezpieczeniami społecznymi podlegają częstym zmianom. Te częste zmiany powodują brak
odpowiednich punktów odniesienia, niespójne interpretacje oraz nieliczne ustanowione precedensy, które
mogłyby mieć zastosowanie. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice w
opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych, zarówno pomiędzy organami państwowymi jak
i organami państwowymi i przedsiębiorstwami.
Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności (na przykład kwestie celne czy dewizowe) mogą być
przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i grzywien, a wszelkie
dodatkowe zobowiązania podatkowe, wynikające z kontroli, muszą zostać zapłacone wraz z wysokimi odsetkami.
Te warunki powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest większe niż w krajach o bardziej dojrzałym systemie
podatkowym.
W konsekwencji, kwoty prezentowane i ujawniane w sprawozdaniach finansowych mogą się zmienić
w przyszłości w wyniku ostatecznej decyzji organu kontroli podatkowej.
Wartości niematerialne
Spółka przeprowadza testy na utratę wartości niematerialnych, żeby oszacować ich wartość odzyskiwalną. Utrata
wartości może być spowodowana znacznymi, niekorzystnymi dla Spółki zmianami spowodowanymi czynnikami
technologicznymi, gospodarczymi lub prawnymi w otoczeniu, w którym Spółka działa lub na rynkach, którym
dany składnik aktywów służy.
Należności
Spółka tworzy odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu ich przeterminowania i ryzyka kredytowego.
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. Prognozy wypracowania zysku na
poziomie mniejszym niż straty podatkowe, wchodzące w skład aktywów z tytułu podatku odroczonego bądź
pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby
się nieuzasadnione.
Wartość godziwa instrumentów finansowych
Wartość godziwą instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek ustala się wykorzystując
odpowiednie techniki wyceny. Przy wyborze odpowiednich metod i założeń Spółka kieruje się profesjonalnym
osądem.
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Stawki amortyzacyjne
Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej
użyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych. Spółka
corocznie dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących
szacunków.

4.

Podstawa przygotowania danych finansowych

Niniejsze dane finansowe zostały przygotowane zgodnie z zasadą kosztu historycznego. Kwoty są przedstawione
w złotych („PLN”).
Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej
przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym. Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie
stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę w
okresie nie krótszym niż 12 miesięcy po dniu bilansowym.
Bilans sporządzony przez Zarząd Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazał skumulowaną stratę, która nie
przewyższała sumy kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego.

4.1.

Oświadczenie o zgodności

Niniejsze dane finansowe zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez UE („MSSF UE”). Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania
do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania MSSF, MSSF mające zastosowanie do
tego sprawozdania finansowego nie różnią się od MSSF UE.
MSSF UE obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości („RMSR”).
Dnia 29 czerwca 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 45 ust. 1a i
1c oraz art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości, zdecydowało o sporządzeniu statutowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 oraz lata kolejne zgodnie z
MSSF.

4.2.

Waluta sprawozdania finansowego

Walutą funkcjonalną Spółki i walutą sprawozdawczą jest złoty polski.

5.

Zmiany stosowanych zasad rachunkowości

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane przy sporządzaniu danych finansowych za okres od 1 stycznia do
31 grudnia 2019 roku są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku. W okresie sprawozdawczym zakończonym dnia 31
grudnia 2019 roku Spółka nie dokonywała zmian w stosowanych zasadach rachunkowości.

6.

Korekta błędu- w 2019 roku nie wystąpiła korekta błędu podstawowego
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7.

Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie
weszły jeszcze w życie

Efekt zastosowania nowych standardów rachunkowości i zmian polityki rachunkowości
Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego jednostkowego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. są spójne z tymi, które zastosowano przy
sporządzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2018 r., z wyjątkiem zmian opisanych poniżej.
Zastosowano takie same zasady dla okresu bieżącego i porównywalnego .


Zmiany wynikające ze zmian MSSF

Od początku roku obrotowego obowiązują następujące nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje wydane
przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) lub Komitet ds. Interpretacji
Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej.
x

MSSF 16 Leasing

Nowy standard został opublikowany w dniu 13 stycznia 2016 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później i dozwolone jest jego wcześniejsze zastosowanie (ale pod
warunkiem równoczesnego zastosowania MSSF 15). Standard zastępuje dotychczasowe regulacje dotyczące
leasingu (m.in. MSR 17) i diametralnie zmienia podejście do umów leasingowych o różnym charakterze,
nakazując leasingobiorcą wykazywanie w bilansach aktywów i zobowiązań z tytułu zawartych umów
leasingowych, niezależnie od ich rodzaju.
Wdrożenie standardu nie miało istotnego wpływu dla sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok. Spółka
zdecydowała wybrać opcję nie ujawniania aktywów oraz zobowiązań leasingowych dla leasingów o okresie
poniżej 12 miesięcy.
x

KIMSF 23 Niepewność w zakresie sposobów ujmowania podatku dochodowego

Nowa interpretacja została opublikowana w dniu 7 czerwca 2017 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Celem interpretacji jest wskazanie w jaki sposób ująć w
sprawozdaniach finansowych podatek dochodowy w przypadkach, gdy istniejące przepisy podatkowe mogą
pozostawiać pole do interpretacji i różnicy zdań pomiędzy jednostką i organami podatkowymi.
x

Zmiana w MSSF 9: Przedpłaty z ujemną rekompensatą

Zmiana w MSSF 9 została opublikowana w dniu 12 października 2017 roku i ma zastosowanie do okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Jej celem jest wskazanie zasad wyceny dla
aktywów finansowych, które mogą zostać spłacone wcześniej na podstawie warunków umownych i, formalnie,
mogłyby nie spełniać wymogów testu „płatność wyłącznie kapitału i odsetek”, co wykluczałoby ich wycenę w
zamortyzowanym koszcie lub w wartości godziwej przez inne całkowite dochody.
x

Zmiana w MSR 28: Długoterminowe udziały w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych
przedsięwzięciach

Zmiana w MSR 28 została opublikowana w dniu 12 października 2017 roku i ma zastosowanie do okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Jej celem jest wskazanie zasad wyceny dla
udziałów w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach w sytuacji, gdy nie są one wyceniane
metodą praw własności.
x

Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej (Annual Improvements 2015-2017)

W dniu 12 grudnia 2017 roku w wyniku dokonanego przeglądu MSSF wprowadzono drobne poprawki do
następujących standardów:
- MSSF 3 Połączenia jednostek, w zakresie doprecyzowania, że w momencie objęcia kontroli jednostka ponownie
wycenia posiadane udziały we wspólnym działaniu,
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- MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne, w zakresie doprecyzowania, że w momencie objęcia współkontroli

jednostka nie wycenia ponownie posiadanych udziałów we wspólnym działaniu,
- MSR 12 Podatek dochodowy, wskazując, że wszelkie podatkowe konsekwencje wypłat dywidend należy
ujmować w taki sam sposób,
- MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego, nakazując zaliczać do źródeł finansowania o charakterze ogólnym
również te kredyty i pożyczki, które pierwotnie służyły finansowaniu powstających aktywów – od momentu, gdy
aktywa są gotowe do wykorzystania zgodnie z zamierzonym celem (użytkowanie lub sprzedaż).
Mają one zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 r. lub później.
x

Zmiany w MSR 19: Zmiana, ograniczenie lub rozliczenie programu

Zmiany w MSR 19 zostały opublikowana w dniu 7 lutego 2018 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Zmiany dotyczą sposobu ponownej wyceny programów
zdefiniowanych świadczeń w przypadku, gdy ulegają one zmianie. Zmiany w standardzie oznaczają, że w
przypadku ponownej wyceny aktywa/zobowiązania netto z tytułu danego programu należy zastosować
zaktualizowane założenia w celu określenia bieżącego kosztu zatrudnienia i kosztów odsetek dla okresów po
zmianie programu. Do tej pory, MSR 19 tego nie wyjaśniał precyzyjnie.
Standardy nieobowiązujące (Nowe standardy i interpretacje)
W niniejszym sprawozdaniu finansowym Grupa nie zdecydowała o wcześniejszym zastosowaniu opublikowanych
standardów lub interpretacji przed ich datą wejścia w życie.
Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie na
dzień bilansowy:
x

MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe

Nowy standard został opublikowany w dniu 18 maja 2017 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub później. Dozwolone jest jego wcześniejsze zastosowanie (pod
warunkiem równoczesnego zastosowania MSSF 15 i MSSF 9). Standard zastępuje dotychczasowe regulacje
dotyczące umów ubezpieczeniowych (MSSF 4).
x

Zmiana w MSSF 3 Połączenia jednostek

Zmiana w MSSF 3 została opublikowana w dniu 22 października 2018 roku i ma zastosowanie do okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub później.
Celem zmiany było doprecyzowanie definicji przedsięwzięcia (ang. business) i łatwiejsze odróżnienie przejęć
„przedsięwzięć” od grup aktywów dla celów rozliczenia połączeń.
Grupa zastosuje zmieniony standard od daty wskazanej przez UE jako datę rozpoczęcia obowiązywania w prawie
unijnym tej zmiany.
x

Zmiany w MSR 1 i MSR 8: Definicja określenia „istotny”

Zmiany w MSR 1 i MSR 8 zostały opublikowane w dniu 31 października 2018 roku i mają zastosowanie do
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub później.
Celem zmian było doprecyzowanie definicji „istotności” i ułatwienie jej stosowania w praktyce.
Grupa zastosuje zmieniony standard od 1 stycznia 2020 r.
x

Reforma referencyjnych stóp procentowych (stawek referencyjnych) - Zmiany w MSSF 9, MSR 39 i MSSF
7

Zmiany w MSSF 9, MSR 39 i MSSF 7 zostały opublikowane w dniu 26 września 2019 roku i mają zastosowanie
do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub później.
Zmiany modyfikują szczegółowe wymogi rachunkowości zabezpieczeń, aby zminimalizować (wyeliminować)
potencjalne skutki niepewności związanej z reformą referencyjnych (międzybankowych) stóp procentowych.
Ponadto, jednostki będą zobowiązane do dodania dodatkowych ujawnień odnośnie tych powiązań
zabezpieczających, na które bezpośredni wpływ ma niepewność związana z reformą.
Grupa zastosuje zmieniony standard od daty wskazanej przez UE jako datę rozpoczęcia obowiązywania w prawie
unijnym tej zmiany.
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MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych
przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów,
interpretacji oraz zmian do nich, które na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji
nie zostały przyjęte do stosowania przez kraje UE:
x
x
x
x
x

MSSF 14 Regulatory Deferral Accounts opublikowany w dniu 30 stycznia 2014 roku (wstrzymany proces
przyjęcia do stosowania przez kraje UE),
MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe, opublikowany w dniu 18 maja 2017 roku,
Zmiany w MSSF 10 i MSR 28: Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką
stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem opublikowane w dniu 11 września 2014 roku
(wstrzymany proces przyjęcia do stosowania przez kraje UE),
Zmiana w MSSF 3 Połączenia jednostek opublikowana w dniu 22 października 2018 roku,
Reforma referencyjnych stóp procentowych (stawek referencyjnych) - Zmiany w MSSF 9, MSR 39 i
MSSF 7 opublikowane w dniu 26 września 2019 roku.

8.

Istotne zasady rachunkowości

8.1.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia/ kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie
oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa środków trwałych obejmuje ich cenę
nabycia powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku
do stanu zdatnego do używania. W skład kosztu wchodzi również koszt wymiany części składowych maszyn i
urządzeń w momencie poniesienia, jeśli spełnione są kryteria rozpoznania. Koszty poniesione po dacie oddania
środka trwałego do używania, takie jak koszty konserwacji i napraw, obciążają zysk lub stratę w momencie ich
poniesienia.
Cena nabycia rzeczowych aktywów trwałych przekazanych przez klientów jest ustalana w wysokości ich wartości
godziwej na dzień objęcia kontroli.
Środki trwałe w momencie ich nabycia zostają podzielone na części składowe będące pozycjami o istotnej
wartości, dla których można przyporządkować odrębny okres ekonomicznej użyteczności. Częścią składową są
również koszty generalnych remontów.
Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów.
Zgodnie z polityką rachunkowości Spółki przy ustalaniu stawki amortyzacyjnej uwzględnia się tempo postępu
techniczno-ekonomicznego oraz lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego.
Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów,
wynoszący:
Okres
Typ
Maszyny i urządzenia techniczne
Urządzenia biurowe
Środki transportu
Komputery
Inwestycje w obcych środkach trwałych

3-10
5
5-7
3
10

lat
lat
lat
lat
lat

Wartość końcowa, okres użytkowania oraz metoda amortyzacji składników aktywów podlega corocznej
weryfikacji.
Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub
w przypadku, gdy nie są spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego użytkowania takiego
składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia danego składnika aktywów z bilansu
(obliczone jako różnica pomiędzy ewentualnymi wpływami ze sprzedaży netto a wartością bilansową danej
pozycji) są ujmowane w zysku lub stracie okresu, w którym dokonano takiego usunięcia.
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8.2.

Wartości niematerialne

Wartości niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji lub wytworzone (jeżeli spełniają rozpoznania dla kosztów
prac rozwojowych) wycenia się przy początkowym ujęciu odpowiednio w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.
Cena nabycia wartości niematerialnych nabytych w transakcji połączenia jednostek jest równa ich wartości
godziwej na dzień połączenia. Po ujęciu początkowym, wartości niematerialne są wykazywane w cenie nabycia
lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Nakłady
poniesione na wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie, z wyjątkiem aktywowanych nakładów
poniesionych na prace rozwojowe, nie są aktywowane i są ujmowane w kosztach okresu, w którym zostały
poniesione.
Spółka ustala, czy okres użytkowania wartości niematerialnych jest określony czy nieokreślony.
Wartości niematerialne o określonym okresie użytkowania są amortyzowane przez okres użytkowania oraz
poddawane testom na utratę wartości każdorazowo, gdy istnieją przesłanki wskazujące na utratę ich wartości.
Okres i metoda amortyzacji wartości niematerialnych o ograniczonym okresie użytkowania są weryfikowane
przynajmniej na koniec każdego roku obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresie użytkowania lub
oczekiwanym sposobie konsumowania korzyści ekonomicznych pochodzących z danego składnika aktywów są
ujmowane poprzez zmianę odpowiednio okresu lub metody amortyzacji, i traktowane jak zmiany wartości
szacunkowych. Odpis amortyzacyjny składników wartości niematerialnych o określonym okresie użytkowania
ujmuje się w zysku lub stracie w ciężar tej kategorii, która odpowiada funkcji danego składnika wartości
niematerialnych.
Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz te, które nie są użytkowane, są corocznie
poddawane testowi na utratę wartości, w odniesieniu do poszczególnych aktywów lub na poziomie ośrodka
wypracowującego środki pieniężne.
Okresy użytkowania są poddawane corocznej weryfikacji. W 2019 roku nie dokonano istotnych zmian w
stosowanych przez Spółkę stawkach amortyzacyjnych w wartościach niematerialnych użytkowanych w 2019 roku.
Koszty prac badawczych i rozwojowych
Koszty prac badawczych są ujmowane w zysku lub stracie w momencie poniesienia. Nakłady poniesione na prace
rozwojowe wykonane w ramach danego przedsięwzięcia są przenoszone na kolejny okres, jeżeli można uznać, że
zostaną one w przyszłości odzyskane. Po początkowym ujęciu nakładów na prace rozwojowe, stosuje się model
kosztu historycznego wymagający, aby składniki aktywów były ujmowane według cen nabycia pomniejszonych
o skumulowaną amortyzację i skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Skapitalizowane
nakłady są amortyzowane przez przewidywany okres uzyskiwania przychodów ze sprzedaży z danego
przedsięwzięcia.
Podsumowanie zasad stosowanych w odniesieniu do wartości niematerialnych Spółki przedstawia się następująco:

Pozycja

Sposób wyceny i amortyzacji

Okres użytkowania

prace rozwojowe

cena nabycia, amortyzacja liniowa

3-11 lat

wartość firmy

koszt historyczny, brak amortyzacji

nieokreślony

inne wartości niematerialne

cena nabycia, amortyzacja liniowa

5 lat

Zyski lub straty wynikające z usunięcia wartości niematerialnych z bilansu są wyceniane według różnicy pomiędzy
wpływami ze sprzedaży netto a wartością bilansową danego składnika aktywów i są ujmowane w zysku lub stracie
w momencie ich usunięcia z bilansu.
Koszty prac rozwojowych prowadzone przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem
produkcji lub zastosowaniem technologii, zalicza się do aktywów niematerialnych jeśli jednostka jest w
stanie udowodnić:
x
x

możliwość, z technicznego punktu widzenia, ukończenia składnika aktywów niematerialnych tak, aby
nadawał się do użytkowania lub sprzedaży;
zamiar ukończenia składnika aktywów niematerialnych oraz jego użytkowania lub sprzedaży;
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x
x
x
x

zdolność do użytkowania lub sprzedaży składnika aktywów niematerialnych;
sposób w jaki składnik aktywów będzie wytwarzał prawdopodobne przyszłe korzyści ekonomiczne;
dostępność stosowanych środków technicznych, finansowych i innych, które mają służyć ukończeniu
prac rozwojowych oraz użytkowaniu lub sprzedaży składnika aktywów niematerialnych,
możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie.

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z powyższych warunków poniesione nakłady są traktowane
jako poniesione na etapie prac badawczych i odnoszone bezpośrednio w ciężar wyniku finansowego
okresu, w którym zostały poniesione. Wszelkie nakłady przeniesione na kolejny okres są amortyzowane przez
przewidywany okres uzyskiwania przychodów ze sprzedaży danego przedsięwzięcia.
Na koniec 2018 i 2019 roku spółka przeprowadziła testy na utratę wartości, które polegały na porównaniu wartości
bilansowej z wartością odzyskiwalną. Testy te nie wykazały utraty wartości prac badawczo-rozwojowych.

8.3.

Leasing

Spółka przyjęła nowy standard MSSF 16 od wymaganej daty wejścia w życie. Efekt zastosowania zasad w zakresie
klasyfikacji, wyceny oraz utraty wartości, określonych zgodnie z wymogami nowego Standardu, Spółka ujmuje
jako korektę bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2019 r. bez korygowania okresów porównawczych. Z początkiem
2019 r. Spółka zakończyła ocenę skutków wpływu wejścia w życie tego standardu we wszystkich aspektach.
Zgodnie z wymogami MSSF 16 Spółka klasyfikuje umowy wynajmu długoterminowego jako leasing ujawniając
w sprawozdaniu finansowym aktywa z tytułu prawa do użytkowania (w pozycji sprawozdania z sytuacji
finansowej „Aktywa trwałe“) oraz zobowiązania leasingowe (w pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej
„Zobowiązania długoterminowe” i „Zobowiązania krótkoterminowe") wyceniane w wysokości wartości bieżącej
opłat leasingowych pozostających do zapłaty począwszy od 1 stycznia 2019 r.
Wartość aktywów z tytułu prawa do użytkowania została wykazana w tej samej wysokości co zobowiązania
leasingowe ze względu na brak wystąpienia zapisów umownych, które mogłyby spowodować utworzenie rezerw
na dodatkowe obciążenia, czy rezerw związanych z demontażem wynajmowanych obiektów czy przedmiotów.
Spółka zastosowała uproszczenie dopuszczone przez standard dotyczące umów leasingów krótkoterminowych (do
12 miesięcy).
Spółka ujmuje umowę leasingu jako składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania i odpowiadające mu
zobowiązanie z tytułu leasingu w dacie, gdy przedmiot leasingu jest dostępny do wykorzystania.
Zobowiązanie z tytułu leasingu zawiera bieżącą wartość następujących opłat leasingowych:
• stałe opłaty leasingowe (w tym zasadniczo stałe opłaty leasingowe) pomniejszone o wszelkie należne zachęty
leasingowe,
• zmienne opłaty leasingowe, które zależą od indeksu lub stawki,
• kwoty, których zapłaty przez leasingobiorcę oczekuje się w ramach gwarantowanej wartości końcowej,
• cenę wykonania opcji kupna, jeżeli można z wystarczającą pewnością założyć, że leasingobiorca skorzysta z tej
opcji, oraz
• kary pieniężne za wypowiedzenie leasingu, jeżeli w warunkach leasingu przewidziano, że leasingobiorca może
skorzystać z opcji wypowiedzenia leasingu.
Składniki aktywów z tytułu prawa do użytkowania są wyceniane według kosztu, obejmującego:
• kwotę początkowej wyceny zobowiązania z tytułu leasingu,
• wszelkie opłaty leasingowe zapłacone w dacie rozpoczęcia lub przed tą datą, pomniejszone o wszelkie otrzymane
zachęty leasingowe,
• wszelkie początkowe koszty bezpośrednie poniesione przez leasingobiorcę (tj. koszty krańcowe uzyskania
leasingu), oraz
• szacunek kosztów, które mają zostać poniesione przez leasingobiorcę w związku z demontażem i usunięciem
składnika aktywów, przeprowadzeniem renowacji miejsca, w którym się znajdował, jeżeli leasingobiorca zaciąga
zobowiązanie w odniesieniu do tych kosztów.
Okres leasingu ustalony został z uwzględnieniem opcji przedłużenia oraz skrócenia dostępnych
w zawartych kontraktach, jeżeli prawdopodobne jest skorzystanie z opcji. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
podlegają liniowej amortyzacji przez krótszy z dwóch okresów: okres użytkowania tego składnika aktywów lub
okres leasingu, natomiast zobowiązania z tytułu umów leasingowych podlegają wycenie metodą
zamortyzowanego kosztu
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8.4.

Wycena instrumentów finansowych do wartości godziwej

Spółka wycenia instrumenty finansowe takie jak instrumenty dostępne do sprzedaży oraz instrumenty pochodne
w wartości godziwej na każdy dzień bilansowy. Ponadto, wartości godziwe instrumentów finansowych
wycenianych wg zamortyzowanego kosztu zostały ujawnione w Nocie nr 27.1.
Wartość godziwa jest rozumiana jako cena, która byłaby otrzymana ze sprzedaży składnika aktywów, bądź
zapłacona w celu przeniesienia zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach zbycia
składnika aktywów między uczestnikami rynku na dzień wyceny w aktualnych warunkach rynkowych. Wycena
wartości godziwej opiera się na założeniu, że transakcja sprzedaży składnika aktywów lub przeniesienia
zobowiązania odbywa się albo:
-

na głównym rynku dla danego składnika aktywów bądź zobowiązania,

-

w przypadku braku głównego rynku, na najkorzystniejszym rynku dla danego składnika aktywów lub
zobowiązania.

Zarówno główny jak i najbardziej korzystny rynek muszą być dostępne dla Spółki.
Wartość godziwa składnika aktywów lub zobowiązania jest mierzona przy założeniu, że uczestnicy rynku przy
ustalaniu ceny składnika aktywów lub zobowiązania działają w swoim najlepszym interesie gospodarczym.
Wycena wartości godziwej składnika aktywów niefinansowych uwzględnia zdolność uczestnika rynku do
wytworzenia korzyści ekonomicznych poprzez jak największe i najlepsze wykorzystanie składnika aktywów lub
jego zbycie innemu uczestnikowi rynku, który zapewniłby jak największe i jak najlepsze wykorzystanie tego
składnika aktywów.
Spółka stosuje techniki wyceny, które są odpowiednie do okoliczności i w przypadku których są dostępne
dostateczne dane do wyceny wartości godziwej, przy maksymalnym wykorzystaniu odpowiednich
obserwowalnych danych wejściowych i minimalnym wykorzystaniu nieobserwowalnych danych wejściowych.
Wszystkie aktywa oraz zobowiązania, które są wyceniane do wartości godziwej lub ich wartość godziwa jest
ujawniana w sprawozdaniu finansowym są klasyfikowane w hierarchii wartości godziwej w sposób opisany
poniżej na podstawie najniższego poziomu danych wejściowych, który jest istotny dla wyceny do wartości
godziwej traktowanej jako całość:
-

Poziom 1 – Notowane (nieskorygowane) ceny rynkowe na aktywnym rynku dla identycznych aktywów lub
zobowiązań,

-

Poziom 2 – Techniki wyceny dla których najniższy poziom danych wejściowych, który jest istotny dla wyceny
do wartości godziwej jako całości jest bezpośrednio bądź pośrednio obserwowalny,

-

Poziom 3 - Techniki wyceny dla których najniższy poziom danych wejściowych, który jest istotny dla wyceny
do wartości godziwej jako całości jest nieobserwowalny.

Na każdą datę bilansową, w przypadku aktywów i zobowiązań występujących na poszczególne daty bilansowe w
sprawozdaniu finansowym Spółka ocenia, czy miały miejsce transfery między poziomami hierarchii poprzez
ponowną ocenę klasyfikacji do poszczególnych poziomów, kierując istotnością danych wejściowych z najniższego
poziomu, który jest istotny dla wyceny do wartości godziwej traktowanej jako całość.
Zarząd Spółki określa zasady i procedury dotyczące systematycznego wyceniania do wartości godziwej
wszystkich wycenianych w ten sposób składników aktywów Spółki.

8.5.

Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych

Na każdy dzień bilansowy Spółka przeprowadza testy na utratę wartości, które polegają na porównaniu wartości
bilansowej z wartością odzyskiwalną. W razie stwierdzenia, że nastąpiła utrata wartości któregoś ze składników
niefinansowych aktywów trwałych, Spółka dokonuje oszacowania wartości odzyskiwalnej danego składnika.
Wartość odzyskiwalna składnika aktywów odpowiada wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia
do sprzedaży tego składnika aktywów lub odpowiednio ośrodka wypracowującego środki pieniężne, lub jego
wartości użytkowej, zależnie od tego, która z nich jest wyższa. Wartość odzyskiwalną ustala się dla
poszczególnych aktywów, chyba że dany składnik aktywów nie generuje samodzielnie wpływów pieniężnych,
które są w większości niezależne od generowanych przez inne aktywa lub grupy aktywów. Jeśli wartość bilansowa
składnika aktywów jest wyższa niż jego wartość odzyskiwalna, ma miejsce utrata wartości i dokonuje się wówczas
16

SKYCASH POLAND S.A.
Dane finansowe za okres zakończony dnia 31 grudnia 2019
Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające
(w złotych polskich)

odpisu do ustalonej wartości odzyskiwalnej. Przy szacowaniu wartości użytkowej prognozowane przepływy
pieniężne są dyskontowane do ich wartości bieżącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej przed uwzględnieniem
skutków opodatkowania odzwierciedlającej bieżące rynkowe oszacowanie wartości pieniądza w czasie oraz
ryzyko typowe dla danego składnika aktywów. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości składników
majątkowych używanych w działalności kontynuowanej ujmuje się w rachunku wyników w kosztach jako
oddzielną pozycję.
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy występują przesłanki wskazujące na to, że odpis aktualizujący
z tytułu utraty wartości, który był ujęty w okresach poprzednich w odniesieniu do danego składnika aktywów jest
zbędny lub czy powinien zostać zmniejszony. Jeżeli takie przesłanki występują, Spółka szacuje wartość
odzyskiwalną tego składnika aktywów. Poprzednio ujęty odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ulega
odwróceniu wtedy i tylko wtedy, gdy od momentu ujęcia ostatniego odpisu aktualizującego nastąpiła zmiana
wartości szacunkowych stosowanych do ustalenia wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów. W takim
przypadku, podwyższa się wartość bilansową składnika aktywów do wysokości jego wartości odzyskiwalnej.
Podwyższona kwota nie może przekroczyć wartości bilansowej składnika aktywów, jaka zostałaby ustalona
(po uwzględnieniu umorzenia), gdyby w ubiegłych latach nie ujęto odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości
w odniesieniu do tego składnika aktywów. Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości składnika
aktywów ujmuje się niezwłocznie jako przychód. Po odwróceniu odpisu aktualizującego, w kolejnych okresach
odpis amortyzacyjny dotyczący danego składnika jest korygowany w sposób, który pozwala w ciągu pozostałego
okresu użytkowania tego składnika aktywów dokonywać systematycznego odpisania jego zweryfikowanej
wartości bilansowej pomniejszonej o wartość końcową.

8.6.

Zapasy

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia/ kosztu wytworzenia i możliwej do
uzyskania ceny sprzedaży netto.
Cena nabycia lub koszt wytworzenia każdego składnika zapasów uwzględnia wszystkie koszty zakupu, koszty
przetworzenia oraz inne koszty poniesione w trakcie doprowadzania zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu –
zarówno w odniesieniu do bieżącego, jak i poprzedniego roku – i są ustalane w następujący sposób:
x

Materiały - w cenie nabycia ustalonej metodą „pierwsze weszło-pierwsze wyszło"

x

Produkty gotowe i produkty w toku - koszt bezpośrednich materiałów i robocizny oraz odpowiedni narzut
pośrednich kosztów produkcji ustalony przy założeniu normalnego wykorzystania mocy produkcyjnych,
z wyłączeniem kosztów finansowania zewnętrznego,

x

Towary - w cenie nabycia ustalonej metodą „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”.

Ceną sprzedaży netto możliwą do uzyskania jest szacowana cena sprzedaży dokonywanej w toku zwykłej
działalności gospodarczej, pomniejszona o koszty wykończenia i szacowane koszty niezbędne do doprowadzenia
sprzedaży do skutku.

8.7.

Aktywa finansowe

Aktywa finansowe dzielone są na następujące kategorie:
x

aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,

x

aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,

x

pożyczki i należności,

x

aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są to notowane na aktywnym rynku aktywa finansowe
niebędące instrumentami pochodnymi, o określonych lub możliwych do określenia płatnościach oraz ustalonym
terminie wymagalności, które Spółka w zamierza i ma możliwość utrzymać w posiadaniu do tego czasu, inne niż:
x

wyznaczone przy początkowym ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,

x

wyznaczone jako dostępne do sprzedaży,

x

spełniające definicję pożyczek i należności.
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Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy
użyciu metody efektywnej stopy procentowej. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
kwalifikowane są jako aktywa długoterminowe, jeżeli ich zapadalność przekracza 12 miesięcy od dnia
bilansowego.
Składnikiem aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy jest składnik
spełniający jeden z poniższych warunków:
a)

jest klasyfikowany jako przeznaczony do obrotu. Składniki aktywów finansowych kwalifikuje się jako
przeznaczone do obrotu, jeśli są:
x

nabyte głównie w celu sprzedaży w krótkim terminie,

x

częścią portfela określonych instrumentów finansowych zarządzanych łącznie i co do których istnieje
prawdopodobieństwo uzyskania zysku w krótkim terminie,

x

instrumentami pochodnymi, z wyłączeniem instrumentów pochodnych będących elementem
rachunkowości zabezpieczeń oraz umów gwarancji finansowych,

b) został zgodnie z MSR 39 wyznaczony do tej kategorii w momencie początkowego ujęcia.
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości godziwej
uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy bez uwzględnienia kosztów transakcji sprzedaży. Zmiany
wartości tych instrumentów finansowych ujmowane są w rachunku zysków i strat jako  ȋ
  ä  Ȍ   ȋ   ä  Ȍ .
Jeżeli kontrakt zawiera jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, cały kontrakt może zostać
zakwalifikowany do kategorii aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy.
Nie dotyczy to przypadków, gdy wbudowany instrument pochodny nie wpływa istotnie na przepływy pieniężne z
kontraktu lub jest rzeczą oczywistą bez przeprowadzania lub po pobieżnej analizie, że gdyby podobny hybrydowy
instrument byłby najpierw rozważany, to oddzielenie wbudowanego instrumentu pochodnego byłoby zabronione.
Aktywa finansowe mogą być przy pierwotnym ujęciu wyznaczone do kategorii wycenianych w wartości godziwej
przez wynik finansowy, jeżeli poniższe kryteria są spełnione: (i) taka kwalifikacja eliminuje lub znacząco obniża
niespójność w zakresie ujmowania lub wyceny (niedopasowanie księgowe); lub (ii) aktywa są częścią grupy
aktywów finansowych, które są zarządzane i oceniane w oparciu o wartość godziwą, zgodnie z udokumentowaną
strategią zarządzania ryzykiem; lub (iii) aktywa finansowe zawierają wbudowane instrumenty pochodne, które
powinny być oddzielnie ujmowane.
Pożyczki i należności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych
do ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza się je do aktywów obrotowych, o ile termin
ich wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Pożyczki udzielone i należności o terminie
wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do aktywów trwałych.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są to aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, które
zostały zaklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży lub nienależące do żadnej z wcześniej wymienionych trzech
kategorii aktywów. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są ujmowane według wartości godziwej,
powiększonej o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia lub emisji składnika
aktywów finansowych. W przypadku braku notowań giełdowych na aktywnym rynku i braku możliwości
wiarygodnego określenia ich wartości godziwej metodami alternatywnymi, aktywa finansowe dostępne do
sprzedaży wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej o odpis z tytułu utraty wartości. Dodatnią i ujemną różnicę
pomiędzy wartością godziwą aktywów dostępnych do sprzedaży (jeśli istnieje cena rynkowa ustalona na
aktywnym rynku regulowanym albo których wartość godziwa może być ustalona w inny wiarygodny sposób) a
ich ceną nabycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony ujmuje się w innych całkowitych dochodach. Spadek
wartości aktywów dostępnych do sprzedaży spowodowany utratą wartości ujmuje się jako koszt finansowy.
Nabycie i sprzedaż aktywów finansowych rozpoznawane są na dzień dokonania transakcji. W momencie
początkowego ujęcia składnik aktywów finansowych wycenia się w wartości godziwej, powiększonej,
w przypadku składnika aktywów niekwalifikowanego jako wyceniany w wartości godziwej przez wynik
finansowy, o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia.
Składnik aktywów finansowych zostanie usunięty z bilansu, gdy Spółka traci kontrolę nad prawami umownymi
składającymi się na dany instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku sprzedaży instrumentu lub
gdy wszystkie przepływy środków pieniężnych przypisane danemu instrumentowi przechodzą na niezależną
stronę trzecią.
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8.8.

Utrata wartości aktywów finansowych

Na każdy dzień bilansowy Spółka oceni, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości składnika aktywów
finansowych lub grupy aktywów finansowych.

8.8.1

Aktywa ujmowane według zamortyzowanego kosztu

Jeżeli zaistnieją obiektywne przesłanki na to, że zostanie poniesiona strata z tytułu utraty wartości pożyczek
udzielonych i należności wycenianych według zamortyzowanego kosztu, to kwota odpisu aktualizującego z tytułu
utraty wartości będzie równać się różnicy pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych
a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych (z wyłączeniem przyszłych strat z tytułu
nieściągnięcia należności, które nie zostały jeszcze poniesione), zdyskontowanych z zastosowaniem pierwotnej
(tj. ustalonej przy początkowym ujęciu) efektywnej stopy procentowej. Wartość bilansową składnika aktywów
zostanie obniżona poprzez zastosowanie rachunku odpisów aktualizujących. Kwotę straty Spółka ujmie w zysku
lub stracie.
Spółka będzie oceniać najpierw, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości poszczególnych aktywów
finansowych, które indywidualnie będą znaczące, a także przesłanki utraty wartości aktywów finansowych, które
indywidualnie nie będą znaczące. Jeżeli z przeprowadzonej analizy wynikać będzie, że nie istnieją obiektywne
przesłanki utraty wartości indywidualnie ocenianego składnika aktywów finansowych, niezależnie od tego, czy
jest on znaczący, czy też nie, to Spółka włączy ten składnik do grupy aktywów finansowych o podobnej
charakterystyce ryzyka kredytowego i łącznie oceni pod kątem utraty wartości. Aktywa, które indywidualnie będą
oceniane pod kątem utraty wartości i dla których zostanie ujęty odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości lub
uzna się, że dotychczasowy odpis nie ulegnie zmianie, nie będą brane pod uwagę przy łącznej ocenie grupy
aktywów pod kątem utraty wartości.
Jeżeli w następnym okresie odpis z tytułu utraty wartości zmniejszył się, a zmniejszenie to można w obiektywny
sposób powiązać ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu, to uprzednio ujęty odpis odwraca się. Późniejsze
odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości ujmuje się w zysku lub stracie w zakresie, w jakim na
dzień odwrócenia wartość bilansowa składnika aktywów nie przewyższa jego zamortyzowanego kosztu.

8.8.2

Aktywa finansowe wykazywane według kosztu

Jeżeli wystąpią obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości nienotowanego instrumentu kapitałowego,
który nie jest wykazywany według wartości godziwej, gdyż jego wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić,
albo instrumentu pochodnego, który jest powiązany i musi zostać rozliczony poprzez dostawę takiego
nienotowanego instrumentu kapitałowego, to kwotę odpisu z tytułu utraty wartości ustala się jako różnicę
pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych oraz wartością bieżącą oszacowanych przyszłych
przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy zastosowaniu bieżącej rynkowej stopy zwrotu dla podobnych
aktywów finansowych. Obecnie Spółka nie wykazuje żadnych aktywów finansowych wykazywanych według
kosztu.

8.8.3

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Jeżeli wystąpią obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości składnika aktywów finansowych dostępnego
do sprzedaży, to kwota stanowiąca różnicę pomiędzy ceną nabycia tego składnika aktywów (pomniejszona o
wszelkie spłaty kapitału i amortyzację) i jego bieżącą wartością godziwą, pomniejszoną o wszelkie odpisy z tytułu
utraty wartości tego składnika uprzednio ujęte w zysku lub stracie, zostanie wyksięgowana z kapitału własnego i
przekwalifikowana do zysku lub straty. Nie można ujmować w zysku lub stracie odwrócenia odpisu z tytułu utraty
wartości instrumentów kapitałowych kwalifikowanych jako dostępne do sprzedaży. Jeżeli w następnym okresie
wartość godziwa instrumentu dłużnego dostępnego do sprzedaży wzrośnie, a wzrost ten może być obiektywnie
łączony ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu z tytułu utraty wartości w zysku lub stracie, to kwotę
odwracanego odpisu ujmuje się w zysku lub stracie.
Obecnie Spółka nie posiada żadnych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.

8.9.

Wbudowane instrumenty pochodne

Wbudowane instrumenty pochodne są oddzielane od umów i traktowane jak instrumenty pochodne, jeżeli
wszystkie z następujących warunków są spełnione:

19

SKYCASH POLAND S.A.
Dane finansowe za okres zakończony dnia 31 grudnia 2019
Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające
(w złotych polskich)

x

charakter ekonomiczny i ryzyko wbudowanego instrumentu nie są ściśle związane z ekonomicznym
charakterem i ryzykiem umowy, w którą dany instrument jest wbudowany;

x

samodzielny instrument z identycznymi warunkami realizacji jak instrument wbudowany spełniałby
definicję instrumentu pochodnego;

x

instrument hybrydowy (złożony) nie jest wykazywany w wartości godziwej, a zmiany jego wartości
godziwej nie są ujmowane w zysku lub stracie.

Wbudowane instrumenty pochodne są wykazywane w podobny sposób jak samodzielne instrumenty pochodne,
które nie są uznane za instrumenty zabezpieczające.
Zakres, w którym zgodnie z MSR 39 cechy ekonomiczne i ryzyko właściwe dla wbudowanego instrumentu
pochodnego w walucie obcej są ściśle powiązane z cechami ekonomicznymi i ryzykiem właściwym dla umowy
zasadniczej (głównego kontraktu) obejmuje również sytuacje, gdy waluta umowy zasadniczej jest walutą
zwyczajową dla kontraktów zakupu lub sprzedaży pozycji niefinansowych na rynku dla danej transakcji.
Oceny, czy dany wbudowany instrument pochodny podlega wydzieleniu Spółka będzie dokonywać na moment
jego początkowego ujęcia. Obecnie Spółka nie posiada wbudowanych instrumentów pochodnych.

8.10. Pochodne instrumenty finansowe i zabezpieczenia
Obecnie spółka nie korzysta z instrumentów pochodnych w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem związanym
ze zmianami stóp procentowych i kursów wymiany walut, takich jak kontrakty walutowe typu forward oraz
kontrakty na zamianę stóp procentowych (swapy procentowe).

8.11. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Należności z tytułu dostaw i usług są ujmowane i wykazywane według kwot pierwotnie zafakturowanych,
z uwzględnieniem odpisu na wątpliwe należności. Odpis na należności oszacowywany jest wtedy, gdy ściągnięcie
pełnej kwoty należności przestało być prawdopodobne.
W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wartość należności jest ustalana poprzez
zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu
stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie. Jeżeli
zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie należności w związku z upływem czasu
jest ujmowane jako przychody finansowe.
Pozostałe należności obejmują w szczególności zaliczki przekazane z tytułu przyszłych zakupów rzeczowych
aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych. Zaliczki są prezentowane zgodnie z charakterem aktywów, do
jakich się odnoszą – odpowiednio jako aktywa trwałe lub obrotowe. Jako aktywa niepieniężne zaliczki nie
podlegają dyskontowaniu.
Należności budżetowe prezentowane są w ramach pozostałych aktywów niefinansowych, z wyjątkiem należności
z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, które stanowią w bilansie odrębną pozycję.
Spółka stosuje nowy model w zakresie ustalania odpisów aktualizujących tj. model oczekiwanych strat
kredytowych, wprowadzony przez MSSF 9

8.12. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe wykazane w bilansie obejmują środki pieniężne w banku i w kasie oraz
lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nieprzekraczającym trzech miesięcy.
Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku przepływów pieniężnych składa się z
określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych o niespłacone kredyty w
rachunkach bieżących w sytuacji, gdy kredyty w rachunkach bieżących stanowią element zarządzania środkami
pieniężnymi Spółki, a nie źródło finansowania.

8.13. Kapitały
Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na poczet kapitału. W
kapitałach rezerwowych prezentowane są akcje opłacone, ale niewpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.
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8.14. Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne
W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne są ujmowane według
wartości godziwej, pomniejszonej o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki.
Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty, pożyczki i papiery dłużne są wyceniane według
zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu
zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki oraz dyskonta lub
premie uzyskane w związku z zobowiązaniem.
Przychody i koszty są ujmowane w zysku lub stracie z chwilą usunięcia zobowiązania z bilansu, a także w wyniku
rozliczenia metodą efektywnej stopy procentowej.

8.15. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy obejmują zobowiązania
finansowe przeznaczone do obrotu oraz zobowiązania finansowe pierwotnie zakwalifikowane do kategorii
wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy. Zobowiązania finansowe są klasyfikowane jako
przeznaczone do obrotu, jeżeli zostały nabyte dla celów sprzedaży w niedalekiej przyszłości. Instrumenty
pochodne, włączając wydzielone instrumenty wbudowane, są również klasyfikowane jako przeznaczone do
obrotu, chyba że są uznane za efektywne instrumenty zabezpieczające. Zobowiązania finansowe mogą być przy
pierwotnym ujęciu zakwalifikowane do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, jeżeli
poniższe kryteria są spełnione: (i) taka kwalifikacja eliminuje lub znacząco obniża niespójność traktowania, gdy
zarówno wycena jak i zasady rozpoznawania strat lub zysków podlegają innym regulacjom; lub (ii) zobowiązania
są częścią grupy zobowiązań finansowych, które są zarządzanie i oceniane w oparciu o wartość godziwą, zgodnie
z udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem; lub (iii) zobowiązania finansowe zawierają wbudowane
instrumenty pochodne, które powinny być oddzielnie ujmowane. Na dzień 31 grudnia 2018 roku żadne
zobowiązania finansowe nie zostały zakwalifikowanie do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik
finansowy.
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości
godziwej, uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy bez uwzględnienia kosztów transakcji
sprzedaży. Zmiany w wartości godziwej tych instrumentów są ujmowane w zysku lub stracie jako koszty lub
przychody finansowe.
Zobowiązania finansowe niebędące instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik
finansowy, są wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej.
Spółka wyłącza ze swojego bilansu zobowiązanie finansowe, gdy zobowiązanie wygasło – to znaczy, kiedy
obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł. Zastąpienie dotychczasowego
instrumentu dłużnego przez instrument o zasadniczo różnych warunkach dokonywane pomiędzy tymi samymi
podmiotami Spółka ujmuje jako wygaśniecie pierwotnego zobowiązania finansowego i ujęcie nowego
zobowiązania finansowego. Podobnie znaczące modyfikacje warunków umowy dotyczącej istniejącego
zobowiązania finansowego Spółka ujmuje jako wygaśniecie pierwotnego i ujęcie nowego zobowiązania
finansowego. Powstająca z tytułu zamiany różnice odnośnych wartości bilansowych wykazuje się w zysku lub
stracie.
Pozostałe zobowiązania niefinansowe obejmują w szczególności zobowiązania wobec urzędu skarbowego z tytułu
podatku od towarów i usług, zobowiązania wobec ZUS oraz zobowiązania wobec użytkowników systemu
SkyCash. Pozostałe zobowiązania niefinansowe ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty.

8.16. Rezerwy
Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany)
wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobnym jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje
konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego
zobowiązania. Jeżeli Spółka spodziewa się, że koszty objęte rezerwą zostaną zwrócone, na przykład na mocy
umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wtedy, gdy
jest rzeczą praktycznie pewną, że zwrot ten rzeczywiście nastąpi. Koszty dotyczące danej rezerwy są wykazane w
rachunku zysków i strat po pomniejszeniu o wszelkie zwroty.
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W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez
zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu
stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz
ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. Jeżeli zastosowana została metoda polegająca na
dyskontowaniu, zwiększenie rezerwy w związku z upływem czasu jest ujmowane jako koszty finansowe.

8.17. Świadczenia pracownicze
Zgodnie z regulacjami w zakresie prawa pracy pracownicy maja prawo do nagród jubileuszowych oraz odpraw
emerytalnych. Nagrody jubileuszowe są wypłacane pracownikom po przepracowaniu określonej liczby lat.
Odprawy emerytalne są wypłacane jednorazowo, w momencie przejścia na emeryturę. Wysokość odpraw
emerytalnych i nagród jubileuszowych zależy od stażu pracy oraz średniego wynagrodzenia pracownika. Co do
zasady rezerwę tworzy się na przyszłe zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w
celu przyporządkowania kosztów do okresów, których dotyczą. Według MSR 19 nagrody jubileuszowe są innymi
długoterminowymi świadczeniami pracowniczymi, natomiast odprawy emerytalne są programami określonych
świadczeń po okresie zatrudnienia.
Obecnie Spółka nie wypłaca jednak i nie planuje wypłacać nagród jubileuszowych. Z tego względu nie jest
również tworzona rezerwa na ten rodzaj wypłat.

8.18. Przychody
Spółka osiąga przychody poprzez wykorzystanie systemu płatności komórkowych, który bazuje na Internecie jako
protokole transferu danych. System jest niezależny od operatorów komórkowych. Stanowi on rodzaj mobilnej
elektronicznej portmonetki (e-wallet) pozwalającej w sposób przedpłacony (pre-paid) dokonywać płatności za
nabywane produkty bądź usługi.
System służy między innymi do zakupu biletów zarówno autobusowych jak i kolejowych, biletów do kina oraz
wniesienia opłat parkingowych przez wykorzystanie telefonów komórkowych, a Spółka osiąga przychód z tytułu
prowizji płaconych głównie przez dostawców usług – urzędy miejskie w przypadku parkingów, przewoźników w
przypadku biletów oraz kina, a także użytkowników – z tytułu wypłat z bankomatów, przelewów między
użytkownikami.
Spółka generuje przychód na transakcjach zakupu biletów autobusowych i kolejowych. Przychodem jest wartość
dyskonta pomiędzy ceną za którą Spółka kupi bilet po rabacie, jaki udziela dostawca zgodnie z zawartymi
umowami, a ceną za którą bilet zostanie sprzedany. Przychód rozpoznany przez spółkę wyrażony jest w wartości
netto.
Kolejnymi obszarami uzyskiwania przychodów przez Spółkę są abonamenty oraz usługi wdrożeniowe i
marketingowe. Abonamenty wiążą się z obsługą korporacji posiadających duże floty samochodowe w zakresie
opłat parkingowych, a usługi wdrożeniowe polegają na wykorzystaniu przez banki platformy SkyCash jako
własnego sposobu wejścia na rynek płatności mobilnych.
Poza zastosowaniem mobilnej elektronicznej portmonetki Spółka umożliwia „podpięcie” karty powiązanej z
kontem osobistym bądź karty kredytowej. Spółka osiąga przychody z tytułu prowizji na transakcjach z
wykorzystaniem tych kart.
Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści
ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób.
Przychody są rozpoznawane w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej, po pomniejszeniu o podatek
od towarów i usług (VAT) oraz rabaty. Przy ujmowaniu przychodów obowiązują również kryteria przedstawione
poniżej.
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8.18.1 Sprzedaż towarów i produktów
Przychody są ujmowane, w wartości netto. Zgodnie z MSR 18 w przypadku jeżeli nie jest narażona na znaczące
ryzyko i korzyści związane ze sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, działa w formie agenta i rozpoznaje
przychody w wartości netto. Jedną z cech wskazujących na to, że jednostka funkcjonuje jako agent, jest fakt, że
kwota, którą zarabia, czyli opłata za transakcję lub określony procent należnej kwoty na rzecz klienta została z
góry ustalona.

8.18.2 Świadczenie usług
Przychody z tytułu świadczenia usług są ujmowane na podstawie stopnia zaawansowania ich realizacji.
Jeżeli wyniku kontraktu nie można wiarygodnie oszacować, wówczas przychody uzyskiwane z tytułu tego
kontraktu są ujmowane tylko do wysokości poniesionych kosztów, które Spółka spodziewa się odzyskać.

8.18.3 Odsetki
Przychody z tytułu odsetek są ujmowane sukcesywnie w miarę ich naliczania (z uwzględnieniem metody
efektywnej stopy procentowej, stanowiącej stopę dyskontującą przyszłe wpływy pieniężne przez szacowany okres
życia instrumentów finansowych) w stosunku do wartości bilansowej netto danego składnika aktywów
finansowych.

8.19. Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej
Transakcje wyrażone w walutach innych niż PLN są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu
obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.
Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż PLN są przeliczane na
złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego średniego
kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe
ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych lub, w przypadkach określonych
zasadami (polityką) rachunkowości, kapitalizowane w wartości aktywów. Aktywa i zobowiązania niepieniężne
ujmowane według kosztu historycznego wyrażonego w walucie obcej są wykazywane po kursie historycznym z
dnia transakcji. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według wartości godziwej wyrażonej w walucie
obcej są przeliczane po kursie z dnia dokonania wyceny do wartości godziwej. Zyski lub straty wynikające z
przeliczenia aktywów i zobowiązań niepieniężnych ujmowanych w wartości godziwej są ujmowane zgodnie z
ujęciem zysku lub straty z tytułu zmiany wartości godziwej (czyli odpowiednio w pozostałych całkowitych
dochodach lub w zysku lub stracie w zależności od tego gdzie ujmowana jest zmiana wartości godziwej).
Dla potrzeb wyceny w sprawozdaniu finansowym zostały przyjęte następujące kursy:
Tabela NBP nr 252/A/NBP/2018 z dnia 31.12.2018 - EUR

31.12.2018
4,3000

31.12.2019
n/d

Tabela NBP nr 252/A/NBP/2018 z dnia 31.12.2018 - GBP

4,7895

n/d

Tabela NBP nr 251/A/NBP/2019 z dnia 31.12.2019 - EUR

n/d

4,2585

Tabela NBP nr 251/A/NBP/2019 z dnia 31.12.2019 - GBP

n/d

4,9971

8.20. Podatki
8.20.1 Podatek bieżący
Zobowiązania i należności z tytułu bieżącego podatku za okres bieżący i okresy poprzednie wycenia się
w wysokości kwot przewidywanej zapłaty na rzecz organów podatkowych (podlegających zwrotowi od organów
podatkowych) z zastosowaniem stawek podatkowych i przepisów podatkowych, które prawnie lub faktycznie już
obowiązywały na dzień bilansowy.
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8.20.2 Podatek odroczony
Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, podatek odroczony jest obliczany metodą zobowiązań bilansowych
w stosunku do różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów
i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Rezerwa na podatek odroczony ujmowana jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych
x

z wyjątkiem sytuacji, gdy rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku początkowego ujęcia
wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie
stanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie mającej wpływu ani na zysk lub stratę
brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz

x

w przypadku dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub
stowarzyszonych i udziałów we wspólnych przedsięwzięciach – z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy
odwracania się różnic przejściowych podlegają kontroli inwestora i gdy prawdopodobne jest, iż w dającej
się przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu.

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych,
jak również niewykorzystanych ulg podatkowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na
następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania,
który pozwoli wykorzystać ww. różnice, aktywa i straty
x

z wyjątkiem sytuacji, gdy aktywa z tytułu odroczonego podatku dotyczące ujemnych różnic
przejściowych powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy
transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani na zysk
lub stratę brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz

x

w przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych lub
stowarzyszonych oraz udziałów we wspólnych przedsięwzięciach, składnik aktywów z tytułu
odroczonego podatku jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne,
iż w dającej się przewidzieć przyszłości ww. różnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie
dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych.

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy
i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania
wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego. Nieujęty składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlega ponownej ocenie
na każdy dzień bilansowy i jest ujmowany do wysokości odzwierciedlającej prawdopodobieństwo osiągnięcia
w przyszłości dochodów do opodatkowania, które pozwolą na odzyskanie tego składnika aktywów.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są
z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik
aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy
podatkowe) obowiązujące na dzień bilansowy lub takie, których obowiązywanie w przyszłości jest pewne na dzień
bilansowy.
Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujmowanych poza zyskiem lub stratą jest ujmowany poza zyskiem lub
stratą: w innych całkowitych dochodach dotyczący pozycji ujętych w innych całkowitych dochodach lub
bezpośrednio w kapitale własnym dotyczący pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym.
Spółka kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytułu odroczonego
podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do
przeprowadzenia kompensat należności ze zobowiązaniami z tytułu bieżącego podatku i odroczony podatek
dochodowy ma związek z tym samym podatnikiem i tym samym organem podatkowym.

8.20.3 Podatek od towarów i usług
Przychody, koszty, aktywa i zobowiązania są ujmowane po pomniejszeniu o wartość podatku od towarów i usług,
z wyjątkiem:
x

gdy podatek od towarów i usług zapłacony przy zakupie aktywów lub usług nie jest możliwy do
odzyskania od organów podatkowych; wtedy jest on ujmowany odpowiednio jako część ceny nabycia
składnika aktywów lub jako część pozycji kosztowej oraz
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x

należności i zobowiązań, które są wykazywane z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług.

Kwota netto podatku od towarów i usług możliwa do odzyskania lub należna do zapłaty na rzecz organów
podatkowych jest ujęta w bilansie jako część należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności lub
zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań.

8.21. Zysk netto na akcję
Rozwodniony zysk netto na akcję dla każdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto za dany okres
przez średnią ważoną liczbę akcji oraz instrumentów pochodnych rozwadniających liczbę akcji w danym okresie
sprawozdawczym.

8.22. Transakcje rozliczane w instrumentach kapitałowych
Koszt transakcji rozliczanych z pracownikami w instrumentach kapitałowych jest wyceniany przez odniesienie do
wartości godziwej na dzień przyznania praw. Wartość godziwa ustalana jest przez niezależnego rzeczoznawcę w
oparciu o model Blacka – Scholesa – Mertona (BSM). Przy wycenie transakcji rozliczanych w instrumentach
kapitałowych uwzględniane są rynkowe i nabycia uprawnień (związane z ceną akcji Spółki) oraz warunki inne niż
warunki nabycia uprawnień.
Koszt transakcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych jest ujmowany wraz z odpowiadającym mu wzrostem
wartości kapitału własnego.

8.23. 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
sprawozdawczy przypadającego na zwykłych akcjonariuszy przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji
zwykłych występujących w ciągu okresu skorygowaną o średnią ważoną akcji zwykłych, które zostałyby
wyemitowane na konwersji wszystkich rozwadniających potencjalnych instrumentów kapitałowych w akcje
zwykłe.
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Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące zysku oraz akcji, które posłużyły do wyliczenia podstawowego
i rozwodnionego zysku na jedną akcję:
01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

655 635,82

374 771,38

0

0

Zysk) netto przypadająca na zwykłych akcjonariuszy, zastosowany
do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję

655 635,82

374 771,38

Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do
obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję

21 640 000,00

21 640 000,00

- Opcje na akcje

0

0

- Umarzalne akcje uprzywilejowane

0

0

21 640 000,00

21 640 000,00

Wynik netto (PLN)
Zysk netto z działalności kontynuowanej
Strata na działalności zaniechanej

Liczba akcji

Wpływ rozwodnienia:

Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do
obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

0,03

0,02

Podstawowy i rozwodniony zysk / (strata) przypadający na akcję (PLN)

9.

Przychody i koszty

9.1.

Struktura rzeczowa i terytorialna sprzedaży

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży była następująca:
Rodzaj działalności

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

Prowizje z tytułu pośrednictwa finansowego

1 747 651,12

1 790 177,41

Usługi związane z obsługą systemu parkowania

2 345 216,79

2 885 318,98

Usługi sprzedaży biletów

2 748 297,29

2 583 641,13

Pozostałe, w tym:

1 552 748,79

1 387 010,73

357 125,73

398 263,30

- informatyczne
- usługi doładowania telefonii komórkowej

2 083,60

-

- inne

1 193 539,45

1 299 941,12

Przychody netto ze sprzedaży, razem

8 393 913,98

8 957 341,94

MSSF 15 zawiera wskazówki pomocne przy ustaleniu, czy Spółka pełni rolę pośrednika (agenta), czy też
zleceniodawcy. Zgodnie z MSSF 15, który wszedł w życie 1.01.2018 roku przychody z tytułu prowizji za
pośrednictwo finansowe w wysokości 1 790 177,41 PLN oraz prowizja z tytułu pośrednictwa związanego z
usługami parkowania w kwocie 978 957,55 PLN są prezentowane w wartości netto.
W wartościach netto prezentowane są Usługi sprzedaży biletów, których wartość brutto wynosi 44 125 181,08
PLN. Koszt poniesiony w związku ze sprzedażą biletów wynosi 43 375 738,73 PLN. Na usługi sprzedaży biletów
składa się sprzedaż biletów oraz prowizje związane z ich sprzedażą, a na koszty – koszty zakupów biletów oraz
prowizje związane z ich zakupem.
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Struktura terytorialna sprzedaży usług prezentuje się w następujący sposób:
(w złotych)
- kraj
- zagranica
Razem przychody ze usług

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

7 751 013,98

7 830 665,69

642 900,00

1 126 676,25

8 393 913,98

8 957 341,94
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9.2.

Podatek dochodowy

Uzgodnienia zysku brutto do podstawy opodatkowania przedstawia się następująco:

Zysk/strata brutto po korektach

Przychody niezaliczane do przychodów podatkowych (-)
Niezrealizowane różnice kursowe

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

856 303,82

793 953,38

31 538,44

33 414,00

38,44

0

Odsetki naliczone od lokaty pieniężnej otrzymane w 2018 roku

0

0

Przychód z rozliczenia VAT od proporcji sprzedaży mieszanej

0

Rozwiązane rezerwy na koszty z 2018 roku

Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (+)
- odsetki naliczone od obligacji
- wycena jednostke uczestnictwa
- odsetki niezapłacone od kontrahentów

-

1 272,00

31 500,00

34 686,00

936 133,96

347 291,64

200 180,01

126 964,14

0

1 063,52

0

6 973,58

- reprezentacja

6 811,71

1 071,08

- pozostałe koszty operacyjne

4 569,67

6 924,92

- odpis aktualizujący na należności

362 193,14

40 191,85

- rezerwa na urlopy

28 491,82

50 782,85

- rezerwa na koszty

25 000,00

17 000,00

0

15 260,38

115 337,98

42 605,08

-składki członkowskie

0

16 920,00

- naliczone odsetki od pożyczek

0

21 534,24

72 651,53

0,00

0

600 000,00

- zapłacone odsetki od obligacji

0

600 000,00

- rozwiązanie rezerwy na koszty roku

0

0

- wynagrodzenia na urlopy pomniejszające rezerwę urlopową

0

0

Przychody roku poprzedniego uznane za przychody podatkowe w
roku bieżącym

0

0

Pozostałe

0

0

-40 291,70

-8 017,81

-40 291,70

-8 017,81

- pozostałe koszty
- kary umowne

- koszt z rozliczenia VAT według proporcji sprzedaży mieszanej
Wydatki roku poprzedniego uznane za koszty uzyskania przychodu w roku
bieżącym (-)

Inne różnice (+/-)
- różnica pomiędzy amortyzacją bilansową i podatkową prac
rozwojowych
Dochód/strata

1 599 709,54

515 848,83

Rozliczenie straty z roku 2012

0

0

Rozliczenie straty z roku 2013

1 243 431,74

0

Rozliczenie straty z roku 2014

356 277,80

515 848,83

Dochód do opodatkowania

0

0

Podatek 19%

0

0
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Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych czy składek
na ubezpieczenia społeczne podlegają częstym zmianom, wskutek czego niejednokrotnie brak jest odniesienia do
utrwalonych regulacji bądź precedensów prawnych. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które
powodują różnice w opiniach co do interpretacji j przepisów podatkowych zarówno między organami
państwowymi, jak i między organami państwowymi i przedsiębiorstwami.
Na rezerwy/ aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego składają się różnice z następujących tytułów:
01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

801 278,61

773 684,45

-

17 254,00

38,44

-

Podstawa naliczenia rezerwy z tytułu podatku odroczonego

801 317,05

790 938,00

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego (19%)

152 250,00

150 278,22

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wartości niematerialne i prawne - różnica pomiędzy wartością bilansową i
podatkową
- przychód z rozliczenia VAT od proporcji sprzedaży mieszanej
- przychody z tytułu niezrealizowanych różnic kursowych

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- naliczone odsetki od wyemitowanych obligacji

-

-odsetki naliczone od zobowiązań z tytułu pozyczek

-

- aktualizacja wartości inwestycji

21 534,24
1 063,52

- opis aktualizuajćy nalezności

40 191,85

- niewykorzystane straty podatkowe:

- Rezerwa na przyszłe koszty opłacone , w tym badanie sprawozdania
finansowego
- Korekta podatku VAT za bieżący rok w związku z uaktualnieniem
współczynnika sprzedaży mieszanej
- Rezerwa z tytułu niewykorzystanych urlopów
- Niezrealizowane różnice kursowe - wycena środków walutowych na
rachunkach bankowych
- niezapłacone noty odsetkowe od dostawcy
Podstawa naliczenia rezerwy z tytułu podatku odroczonego
Aktywa z tytułu podatku odroczonego (19%)
Łączne aktywa z tytułu podatku odroczonego (Aktywa - rezerwa)
Odpis aktualizujący wartość aktywów z tytułu podatku odroczonego
Aktywa netto z tytułu podatku odroczonego

2013

656 185,68

-

2014

1 533 403,84

2015

1 173 993,16

1 173 993,16

25 000,00

42 000,00

-

-

28 491,82

79 274,67

30,11

-

-

42 605,08

3 617 264,51

1 400 662,52

687 280

266 125,88

535 030

115 848

-

-

535 030

115 848
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Rok zakończony

Rok zakończony

31 grudnia 2018

31 grudnia 2019

Zysk/(strata) brutto przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

856 303,82

793 953,38

Zysk/(strata) brutto przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

856 303,82

793 953,38

Zysk/(strata) brutto przed opodatkowaniem

856 303,82

793 953,38

200 668

419 182,00

17%

53%

488 912,50

47 150,06

Podatek wykazany w SF
Efektywna stawka przed korektami
Trwałe różnice
- odsetki budżetowe
- reprezentacja
-składki członkowskie
- pozostałe koszty operacyjne
- odpis aktualizujący na należności
- kary umowne

-

-

6 811,71

1 071,08

-

16 920,00

4 569,67

22 185,30

362 192,14
115 337,98

6 973,68

200 668

419 182,00

1 345 216,32

841 103,44

15%

50%

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

816 969,29

769 914,21

74 431,98

88 635,02

3 503 482,00

4 374 358,22

Wpływ zdarzeń dotyczące podatku dochodowego z lat ubiegłych
Podatek dochodowy po zmianach
Podatek wynikający z przychodów nie będących podstawą opodatkowania, w tym:
Wynik skorygowany o trwałe różnice
Efektywna stawka podatkowa

9.3.

Koszty w układzie rodzajowym

Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty

76 304,34

47 685,76

Wynagrodzenia

1 303 909,03

1 755 147,39

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

252 367,07

361 855,77

Pozostałe koszty rodzajowe

520 095,02

583 855,29

6 547 558,73

7 981 451,66

Koszty według rodzaju, razem
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9.4.

Pozostałe przychody operacyjne

- Rozwiązanie rezerw na pozostałe koszty
- Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
- Zysk ze sprzedaży środków trwałych
- Inne

Pozostałe przychody operacyjne, razem

9.5.

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

19 000,00

-

0

34 686,00

561,5

-

0,03

12 980,58

19 561,53

47 666,58

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

362 192,14

-

Pozostałe koszty operacyjne

- Spisane salda należności
- Odpis aktualizujący należności
- Nieumorzona wartość sprzedanych środków trwałych

40 191,85
-

-

- Kary umowne

115 337,98

42 605,08

- Zakończenie projektów niewdrożonych

451 279,37

39 000,00

0,00

52 484,98

4 570,67

7 179,32

933 380,16

181 461,23

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

105 921,22

109 255,10

-

-

- Koszt z rozliczenia VAT według proporcji sprzedaży mieszanej
- Inne

Pozostałe koszty operacyjne, razem

9.6.

Przychody finansowe

- Odsetki otrzymane
- Odsetki naliczone
- Aktualizacja wartości inwestycji

3 369,38

-

- Zysk ze zbycia inwestycji

-

5 603,56

- Dodatnie różnice kursowe

38,44

Pozostałe przychody finansowe, razem

109 329,04

114 858,66
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9.7.

Koszty finansowe

- Odsetki naliczone od obligacji

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

185 561,84

126 964,14

-Odsetki od pożyczek

21 534,24

- Odsetki budżetowe

-

-

- Odsetki od zobowiązań handlowych

-

7 061,16

- Ujemne różnice kursowe*

-

6 377,85

- Inne

-

1 063,52

185 561,84

163 000,91

Pozostałe koszty finansowe, razem

*Pozycja „różnice kursowe” w kosztach finansowych obejmuje nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad
dodatnimi.

9.8.

Zysk na sprzedaży środków trwałych

- Nieumorzona wartość sprzedanego środka trwałego

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

0,00

0,00

- Zbycie wartości niematerialnych oraz środków trwałych

561,50

0,00

Zysk na sprzedaży środków trwałych, razem

561,50

0,00

9.9.

Koszty świadczeń pracowniczych
01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

1 303 909,03

1 755 147,39

Koszty ubezpieczeń społecznych

175 462,85

239 852,08

Koszty świadczeń emerytalnych

0

-

Inne świadczenia po okresie zatrudnienia

0

-

Koszty z tytułu programu płatności w formie akcji

0

-

76 904,22

122 003,69

1 556 276,10

2 117 003,16

Wynagrodzenia

Pozostałe koszty świadczeń pracowniczych
Koszty świadczeń pracowniczych ogółem, w tym:
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9.10. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe
2018 BO
rezerwa na usługi księgowe

utworzenie

odwrócenie

wykorzystanie BZ

9 000,00

-9 000,00

0

rezerwa na przygotowanie badania sprawozdania
finansowego

10 000,00

-10 000,00

0

rezerwa na badanie sprawozdania finansowego

12 500,00

25 000,00

-12 500,00

25 000,00

rezerwa urlopowa

13 436,90

15 054,92

28 491,82

44 936,90

53 491,82

2019 BO

utworzenie

odwrócenie wykorzystanie

BZ

rezerwa na badanie sprawozdania finansowego

25 000,00

42 000,00

-25 000,00

42 000,00

rezerwa urlopowa

28 491,82

50 782,85

rezerwa na koszty

0,00

-

53 491,82

-

-

79 274,67
121 274,67
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10.

Rzeczowe aktywa trwałe

Wartość brutto na dzień
01.01.2019
Zwiększenia, w tym:
- nabycie

17 209,36

11 538,50

201 189,45

2 340,65

0,00

0,00

2 340,65

2 340,65

0,00

0,00

2 340,65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

174 782,24

17 209,36

11 538,50

133 916,01

17 209,36

10 640,81

0,00

3 018,50
0,00

10 640,81

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

144 556,82

17 209,36

3 018,50

38 525,58

-

8 520,00

30 225,42

-

8 520,00

- sprzedaż
- likwidacja

Zmniejszenia, w tym:
- sprzedaż
- likwidacja
Umorzenie na dzień
31.12.2019
Wartość księgowa netto na
dzień 01.01.2019
Wartość księgowa netto na
dzień 31.12.2019

- nabycie
Zmniejszenia, w tym:
- sprzedaż
0 - likwidacja
Wartość brutto na dzień
31.12.2018
Umorzenie na dzień
01.01.2018
Zwiększenia, w tym:
- odpis amortyzacyjny za
rok
Zmniejszenia, w tym:
- sprzedaż
- likwidacja
Umorzenie na dzień
31.12.2018
Wartość księgowa netto na
dzień 01.01.2018
Wartość księgowa netto na
dzień 31.12.2018

Inwestycje w
obcych
środkach
trwałych

Pozostałe środki
trwałe

Urządzenia techniczne i
maszyny
Wartość brutto na dzień
01.01.2018
Zwiększenia, w tym:

Razem

172 441,59

Zmniejszenia, w tym:

Wartość brutto na dzień
31.12.2019
Umorzenie na dzień
01.01.2019
Zwiększenia, w tym:
- odpis amortyzacyjny za
rok

Inwestycje w
obcych
środkach
trwałych

Pozostałe środki
trwałe

Urządzenia techniczne i
maszyny

203 530,10
154 143,87
10 640,81
10 640,81
164 784,68

47 045,58
38 745,42

Razem

172 441,59

17 209,36

11 538,50

201 189,45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

172 441,59

17 209,36

11 538,50

201 189,45

124436,61

16 017,69

1 953,50

142 407,80

9 479,40

1 191,67

1 065,00

11 736,07

9 479,40

1 191,67

1 065,00

11 736,07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 916,01

17 209,36

3 018,50

154 143,87

48 004,98

1 191,67

9 585,00

58 781,65

38 525,58

-

8 520,00

47 045,58
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11.

Leasing

11.1. Zobowiązania z tytułu leasingu – Spółka jako leasingobiorca
Dnia 04 września 2013 roku Spółka zawarła umowę podnajmu powierzchni biurowej w budynku Rondo 1 w
Warszawie. Wynajmującym jest spółka Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (TFI) z siedzibą w
Warszawie, która jest najemcą powierzchni biurowej na 29 piętrze biurowca położonego w Warszawie przy ul.
Rondo ONZ 1 na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 14 czerwca 2013 z podmiotem Rondo Property
Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Umowa została zakończona z dniem 31 sierpnia 2018 roku,
Od 01 września 2018 roku Spółka wynajmuje powierzchnię przy ul. Sienna 73 w Warszawie na podstawie umowy
najmu z Opera Dom Maklerski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Umowa została zawarta do dnia 28 sierpnia
2020 roku.
Koszty z tytułu leasingu
Opera TFI S.A.
Opera Dom Maklerski Sp. z o.o.

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

250 300,13

-

90 967,35

393 513,84

-

-

341 267,48

393 513,84

inne
Razem

Suma przyszłych minimalnych opłat leasingowych z tytułu leasingu operacyjnego
Do jednego roku

253 645,68

Później niż 1 rok

-

Nie później niż 5 lat

-

Później niż 5 lat

-

Razem

253 645,68

11.2. Należności z tytułu leasingu – Spółka jako leasingodawca- spółka nie występuje
jako leasingodawca.
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12.

Wartości niematerialne

Koszty prac
rozwojowych1)

Nakłady na
WNiP w
budowie

Wartość firmy2)

Inne

Razem

Wartość brutto na dzień 01.01.2019

5 320 402,17

3 381 684,75

2 331 557,67

693 107,04

11 726 751,63

Zwiększenia, w tym:

1 784 283,40

2 362 075,89

0

0

4 146 359,29

1 784 283,40

2 362 075,89

0

0

4 146 359,29

0

1 823 283,40

0

0

1 823 283,40

- nabycie
Zmniejszenia, w tym:
- sprzedaż

0

0

0

0

0

- likwidacja

0

39 000,00

0

0

39 000,00

- przeniesienie na WNiP

0

1 784 283,40

0

0

1 784 283,40

Wartość brutto na dzień 31.12.2019

7 104 685,57

3 920 477,24

2 331 557,67

693 107,04

14 049 827,52

Umorzenie i odpisy aktualizujące na
dzień 01.01.2019

2 633 804,66

0

496 756,59

584 347,56

3 714 908,81

718 494,45

0

0

40 778,95

759 273,40

718 494,45

0

0

40 778,95

759 273,40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zwiększenia, w tym:
- odpis amortyzacyjny za rok
Zmniejszenia, w tym:
- sprzedaż
- likwidacja
Umorzenie na dzień 31.12.2019
Wartość księgowa netto na dzień
01.01.2019
Wartość księgowa netto na dzień
31.12.2019

0

0

0

0

0

3 352 299,11

0

496 756,59

625 126,51

4 474 182,81

2 686 597,51

3 381 684,75

1 834 801,08

108 759,48

8 011 842,82

3 752 386,46

3 920 477,24

1 834 801,08

67 980,53

9 575 645,31

Wartość firmy2)

Inne

Razem

Koszty prac
rozwojowych1)

Wartość brutto na dzień 01.01.2018
Zwiększenia, w tym:
- nabycie
Zmniejszenia, w tym:
- sprzedaż
- likwidacja
- przeniesienie na WNiP

Nakłady na
WNiP w
budowie

5 465 496,65

1 211 310,90

2 331 557,67

693 107,04

9 701 472,26

305 925,75

2 476 299,60

0

0

2 782 225,35

305 925,75

2 476 299,60

0

0

2 782 225,35

451 020,23

305 925,75

0

0

756 945,98

0

0

0

0

0

451 020,23

0

0

0

451 020,23

0

305 925,75

0

0

305 925,75

Wartość brutto na dzień 31.12.2018

5 320 402,17

3 381 684,75

2 331 557,67

693 107,04

11 726 751,63

Umorzenie i odpisy aktualizujące na
dzień 01.01.2018

1 882 267,24

0

496 756,59

530 651,76

2 909 675,59

751 537,42

0

0

53 695,80

805 233,22

751 537,42

0

0

53 695,80

805 233,22

0

0

0

0

0

- sprzedaż

0

0

0

0

0

- likwidacja

0

0

0

0

0

Zwiększenia, w tym:
- odpis amortyzacyjny za rok
Zmniejszenia, w tym:
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Umorzenie na dzień 31.12.2018
Wartość księgowa netto na dzień
01.01.2018
Wartość księgowa netto na dzień
31.12.2018

1
2

2 633 804,66

0

496 756,59

584 347,56

3 714 908,81

3 583 229,41

1 211 310,90

1 834 801,08

162 455,28

6 791 796,67

2 686 597,51

3 381 684,75

1 834 801,08

108 759,48

8 011 842,82

Wytworzone we własnym zakresie
Powstała w wyniku połączenia spółek

Wartość firmy powstała w wyniku połączenia jednostek:
x

SkyCash Sp. z o.o.

x

mobiParking Sp. z o.o.
Wartość firmy powstała w wyniku połączenia w 2011 roku ze SkyCash Sp. z o.o.
Wartość firmy powstała w wyniku połączenia w 2012 roku z MobiParking Sp. z
o.o.

1 094 222,45

Razem wartość firmy

1 834 801,08

740 578,63

Spółka na koniec 2019 i 2018 roku przeprowadziła testy na utratę wartości firmy, które polegały na porównaniu
wartości odzyskiwalnej z wartością bilansową. Wartość odzyskiwalna została określona dla jednostek
generujących środki pieniężne w oparciu o szacunki dotyczące przyszłych przepływów pieniężnych oraz stopy
dyskontowej.
W „Teście na trwałą utratę wartości aktywów w postaci wartości firmy Mobiparking Sp. z o.o” oszacowana
została stopa dyskontowa dla wycenianego aktywa poprzez analizę średniego ważonego kosztu kapitału firmy
SkyCash (WACC). WACC zawiera obecny koszt zaciągnięcia przez firmę długu oraz koszt kapitału własnego na
podstawie empirycznych dowodów rynkowych. Koszty poszczególnych kapitałów są następnie ważone w
zależności od średniego w branży sposobu finansowania działalności.

12.1. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych
Spółka nie stwierdziła konieczności dokonania odpisów aktualizujących wartość środków trwałych na dzień
sporządzenia danych finansowych za rok 2019 i 2018.

13.

Pozostałe aktywa niefinansowe (długoterminowe)

Pozostałe aktywa niefinansowe długoterminowe
- rozliczenia międzyokresowe czynne- domeny

31.12.2018

31.12.2019

1 247,78

519,69

- gwarancje

1 000 000,00

- kaucje

935 000,00

1 040 435,46

Razem

936 247,78

2 040 955,15

31.12.2018

31.12.2019

14.

Zapasy

Zapasy:
- zakup produktów SEDOC

1552,39

1 552,39

Zakup biletów dla miasta Białystok

35 172,18

30 167,91

Zapasy:

36 724,57

31 720,3
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15.

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

31.12.2018

31.12.2019

- z tytułu dostaw i usług

1 438 580,26

1 477 231,80

- pozostałe

3 403 173,67

391 451,07

4 841 753,93

1 868 682,87

31.12.2018

31.12.2019

1 438 580,26

1 477 231,80

1 438 580,26

1 477 231,80

44 280,00

84 471,85

1 482 860,26

1 561 703,65

31.12.2018

31.12.2019

Razem

15.1. Należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu dostaw i usług
- wobec jednostek pozostałych
Należności netto z tytułu dostaw i usług
Odpis aktualizujący należności
Należności brutto z tytułu dostaw i usług

Ruch na odpisie aktualizującym należności prezentuje się następująco:
Wartości w PLN
Odpis aktualizujący należności
Stan na początek okresu

44 280,00

44 280,00

Zwiększenie - zawiązanie odpisu

-

40 191,85

Zmniejszenie- rozwiązanie odpisu

-

-

44 280,00

84 471,85

31.12.2018

31.12.2019

Należności brutto razem

1 416 645,82

1 561 703,75

- należności na które nie utworzono odpisu

1 372 365,82

1 477 231,80

w tym należności przeterminowane powyżej roku

-

91 971,50

- przeterminowane brutto na które utworzono odpis

44 280,00

84 471,95

31.12.2018

31.12.2019

1 376 577,20

-

-

-

Stan na koniec okresu

Należności z tytułu dostaw i usług

15.2. Pozostałe należności
Pozostałe aktywa niefinansowe krótkoterminowe:
- kaucje
- gwarancje bankowe
- z tytułu podatku od towarów i usług

297 921,72

2 914,83

- podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie

226 340,40

141 201,25

627,51

16 354,44

1 501706,84

230 980,55

3 403 173, 67

391 451,07

- należności od pracowników
- pozostałe
Pozostałe aktywa niefinansowe krótkoterminowe:
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16.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy od
stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne
okresy, od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Spółki na środki
pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych. Wartość godziwa środków
pieniężnych i ich ekwiwalentów na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 21 607 721,64 PLN (31 grudnia 2018
roku: 20 446 271,21 PLN).
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka nie dysponowała niewykorzystanymi przyznanymi środkami kredytowymi.
Środki pieniężne na dzień bilansowy o ograniczonej możliwości dysponowania wykazane w Rachunku
przepływów pieniężnych dotyczą środków, którymi dysponują użytkownicy aplikacji Skycash, jak również środki
przeznaczone lub zabezpieczone na poczet promocji oferowanych użytkownikom Skycash i wynoszą
21 401 409,58 zł.
Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku z przepływów pieniężnych składało się z
następujących pozycji:

Środki pieniężne w banku i w kasie
Lokaty krótkoterminowe
Środki pieniężne w drodze
Razem:

17.

31.12.2019

20 418 175,32

21 607 721,64

-

-

28 095,89

-

20 446 271,21

21 607 721,64

31.12.2018

31.12.2019

400 000,00

55 603,56

3 369,38

2 305,86

403 369,38

57 909,42

31.12.2018

31.12.2019

48 847,93

46 635,82

48 847,93

46 635,82

Inwestycje krótkoterminowe

jednostki uczestnictwa NOVO FIO
jednostki uczestnictwa- wycena NOVO FIO
Inwestycje krótkoterminowe

18.

31.12.2018

Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne:
- pozostałe - koszty przyszłych okresów
Rozliczenia międzyokresowe czynne:
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19.

Kapitał podstawowy i kapitały zapasowe/ rezerwowe

19.1. Kapitał podstawowy
31.12.2018
ilość akcji
Kapitał akcyjny

31.12.2019
wartość

ilość

wartość

PLN

PLN

akcje zwykłe serii A o wartości nominalnej
0,5 PLN każda

2 241 405

1 120 702,50

2 241 405

1 120 702,50

akcje zwykłe serii B o wartości nominalnej
0,5 PLN każda

2 000 000

1 000 000,00

2 000 000

1 000 000,00

akcje zwykłe serii C o wartości nominalnej
0,5 PLN każda

1 242 236

621 118,00

1 242 236

621 118,00

akcje zwykłe serii D o wartości nominalnej
0,5 PLN każda

7 299 998

3 649 999,00

7 299 998

3 649 999,00

akcje zwykłe serii E o wartości nominalnej
0,5 PLN każda

1 556 361

778 180,50

1 556 361

778 180,50

akcje zwykłe serii F o wartości nominalnej
0,5 PLN każda

2 200 000

1 100 000,00

2 200 000

1 100 000,00

akcje zwykłe serii G o wartości nominalnej
0,5 PLN każda

100 000

50 000,00

100 000

50 000,00

akcje zwykłe serii H o wartości nominalnej
0,5 PLN każda

3 000 000

1 500 000,00

3 000 000

1 500 000,00

akcje zwykłe serii I o wartości nominalnej
0,5 PLN każda

2 000 000

1 000 000,00

2 000 000

1 000 000,00

21 640 000

10 820 000,00

21 640 000

10 820 000,00

Razem

Ilość

Wartość

Akcje własne
Na dzień 1 stycznia 2018 roku

0

0,00

Na dzień 31 grudnia 2018 roku

0

0,00

Na dzień 1 stycznia 2019 roku

0

0,00

Na dzień 31 grudnia 2019 roku

0

0,00

Ilość

Wartość

Akcje zwykłe wyemitowane i w pełni opłacone
Na dzień 1 stycznia 2018 roku

21.640.000

10 820 000,00

Na dzień 31 grudnia 2018 roku

21.640.000

10 820 000,00

Na dzień 1 stycznia 2019 roku

21.640.000

10 820 000,00

Na dzień 31 grudnia 2019 roku

21.640.000

10 820 000,00

19.1.1 Wartość nominalna akcji
Wszystkie wyemitowane akcje posiadają wartość nominalną wynoszącą 0,5 PLN i zostały w pełni opłacone.

19.1.2 Prawa akcjonariuszy
Akcje serii A , B, C, D, E, F, G, H i I nie są uprzywilejowane co do głosu i na jedną akcję przypada jeden głos.
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19.1.3 Akcjonariusze o znaczącym udziale
31.12.2018
Akcjonariusz

Liczba akcji

31.12.2019

Udział w
kapitale

Liczba akcji

Udział w
kapitale

Opera MP Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty

5 248 000

24,25%

5 248 000

24,25%

Opera Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny Otwarty

4 835 000

22,34%

4 835 000

22,34%

NOVO Fundusz Inwestycyjny
Otwarty

2 163 405

10,00%

2 163 405

10,00%

Optimum Fundusz Inwestycyjny
Otwarty

2 000 000

9,24%

2 000 000

9,24%

Opera NGO Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny Otwarty

1 700 000

7,86%

1 700 000

7,86%

1 431 200

6,61%

1 431 200

6,61%

1 057 477

4,89%

1 057 477

4,89%

OPERA Za 3 Grosze Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty

345 000

1,59%

345 000

1,59%

Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty

100 000

0,46%

100 000

0,46%

2 759 918

12,75%

2 759 918

12,75%

21 640 000

100,00%

21 640 000

100,00%

DM Inwestycje Sp. z o.o.
Opera Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty

Pozostali
Razem

19.2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
Wartości w PLN
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
Stan na początek okresu

31.12.2018

31.12.2019

7 249 232,33

7 249 232,33

0,00

0,00

- z emisji akcji powyżej wartości nominalnej

0,00

0,00

- ze sprzedaży akcji własnych

0,00

0,00

Zwiększenie

Zmniejszenie
Stan na koniec okresu

0,00

0,00

7 249 232,33

7 249 232,33

19.3. Pozostałe kapitały rezerwowe
Wartości w PLN

31.12.2018

31.12.2019

Kapitał rezerwowy
Stan na początek okresu
Zwiększenie

392 901,87

392 901,87

0,00

0,00

- z emisji akcji niezarejestrowanych w KRS na dzień bilansowy

0,00

0,00

- z wyceny opcji managerskich

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zmniejszenie:
- rejestracja podwyższenia kapitału
podstawowego
- rejestracja umorzenie akcji własnych)
Stan na koniec okresu

0,00

0,00

392 901,87

392 901,87
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19.4. Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty i ograniczenia w wypłacie dywidendy
Niepodzielony wynik nie obejmuje kwot, które nie podlegają podziałowi to znaczy nie mogą zostać wypłacone w
formie dywidendy.
Zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka jest obowiązana utworzyć kapitał zapasowy na
pokrycie straty. Do tej kategorii kapitału przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy wykazanego
w sprawozdaniu Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału podstawowego. O
użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie; jednakże części kapitału
zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej
w sprawozdaniu finansowym i nie podlega ona podziałowi na inne cele.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie istnieją inne ograniczenia dotyczące wypłaty dywidendy.
Zysk za 2019 rok Zarząd proponuje przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.
Wartości w PLN

31.12.2018

31.12.2019

Niepokryte straty
Stan na początek okresu

10 646 286,84

9 783 528,76

Zwiększenie - korekta błędu podstawowego

-

-

Zwiększenie -strata za rok poprzedni

-

-

-862 758,08

-655 635,82

9 783 528,76

9 127 892,94

Zmniejszenie – zysk za rok poprzedni
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zmniejszenie- zysk/ strata za rok bieżący

-655 635,82 -

Stan na koniec okresu

20.

374 771,38

9 127 892,94

8 753 121,56

Zobowiązania finansowe

Wartości w PLN
2018

2019

kapitał

odsetki

kapitał

Stan na początek roku

4 000 000,00

0

4 000 000,00

- odsetki do wykupu

0

0

0

- wykup obligacji

0

0

-4 000 000,00

- otrzymane pożyczki

0

0

1 800 000,00

0

- odsetki naliczone do dnia bilansowego

0

473 035,86

0

21 534,24

4 000 000,00

473 035,86

1 800 000,00

21 534,24

Stan na dzień bilansowy

odsetki

600 000,00
-

600 000,00

W dniu 21.08.2019 r. Spółka zawarła umowę ustanowienia zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw z Opera
BR Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym w związku z zawartą w dniu 19.08.2019 r. umową pożyczki
o wartości 1 200 000 PLN. Strony ustaliły najwyższą sumę zabezpieczenia wierzytelności zastawem rejestrowym
na kwotę 1 300 000 PLN.
W dniu 23.12.2019 r. Spółka zawarła dodatkową umowę ustanowienia zastawu rejestrowego rzeczy i praw z Opera
BR Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z uwagi na udzielenie Spółce w dniu 23.12.2019 r. pożyczki w
wysokości 600 000 PLN w celu zabezpieczenia zwrotu pożyczki wraz z odsetkami. Zastaw rejestrowy na zbiorze
rzeczy i praw został ustanowiony do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 700 000 PLN.
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21.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, pozostałe zobowiązania
i rozliczenia międzyokresowe

21.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe
(krótkoterminowe)
31.12.2018

31.12.2019

299 045,13

433 433,50

2 809 630,63

3 499 704,03

3 108 675,76

3 933 137,53

17 918 361,14

19 729 315,04

- Podatek dochodowy od osób fizycznych

11 394,00

18 832,00

- Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

39 071,95

49 796,49

- Zobowiązania z tytułu podatku VAT

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
- wobec jednostek powiązanych
- wobec jednostek pozostałych

Pozostałe zobowiązania
- Zobowiązania wobec użytkowników SkyCash

367 867,34

-

- Rozliczenia z pracownikami

169,66

90,94

- Inne

824,54

870,51

18 337 688,63

19 798 904,98

21 446 364,39

23 732 042,51

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe, razem

21.2. Sprawy sądowe
Obecnie Spółka jest stroną w postępowaniu prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt XXIII
Ga 185/20), w związku ze skargą wniesioną przez mPay S.A. od wyroków Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9
stycznia 2020 roku wydanych w sprawach o sygn. KIO 2401/19, KIO 2402/19, na mocy których odwołanie
wniesione przez mPay S.A. oraz Pango Polska sp. z o.o. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Pobieranie opłat za postój w strefie płatnego parkowania
niestrzeżonego z wykorzystaniem kanałów/platform mobilnych dla części 2 i części 3”, nr postępowania
ZDM/UM/DZP/91/PN/78/19, ogłoszonego w dniu 1 października 2019 roku zostało odrzucone, a oferta SkyCash
Poland S.A. złożona w ramach tego postępowania została uznana za najkorzystniejszą w obu wskazanych
częściach. Spółka ocenia skargę jako bezzasadną. W związku z wygranym przetargiem SkyCash Poland S.A.
zawarła w dniu 31 stycznia 2020 roku umowy, oddzielnie dla części 2 i 3 postępowania, na pobieranie opłat za
postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego z wykorzystaniem platform/kanałów mobilnych i świadczy
usługi na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy, Zarządu Dróg Miejskich na tej podstawie od dnia 1 lutego 2020
roku.

21.3. Rozliczenia podatkowe
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. W razie potrzeby Spółka
utworzy odpowiednie rezerwy na rozpoznawalne i policzalne ryzyko podatkowe. Na dzień 31 grudnia 2019
roku Spółka nie utworzyła takich rezerw.
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22.

Rozliczenia międzyokresowe
31.12.2018

31.12.2019

- koszt badania sprawozdanie finansowego

27 500,00

42 000,00

- rezerwa urlopowa

Rozliczenia międzyokresowe bierne:

28 491,82

79 274,67

- rezerwa na koszty związane z usługami księgowymi

0

0,00

- rezerwa na koszty związane z przygotowaniem sprawozdania finansowego

0

0,00

55 991,82

121 274,67

- pozostałe
Rozliczenia międzyokresowe bierne:

23.

Informacje o podmiotach powiązanych

Zgodnie z definicją podmiotu powiązanego zawartą w MSR 24 Ujawnianie informacji nt. podmiotów
powiązanych, jedynym podmiotem powiązanym ze Spółką jest:
Lista transakcji gospodarczych z podmiotami powiązanymi:
Wartość
Podmiot powiązany

Rodzaj transakcji
zakupu

Opera Dom Maklerski Sp. z o.o.

usługi prowadzenia
ewidencji obligacji

Opera Dom Maklerski Sp. z o.o.
Opera TFI S.A.
OVC Sp. z o.o.

usługi informatyczne

2019

13 200,00

8 400,00

usługi najmu

71 654,25

393 513,84

usługi najmu

250 300,13

0,00

3 083 364,00

2 666 025,00

3 418 518,38

3 067 938,84

Razem

24.

2018

Transakcje z udziałem członków Zarządu

W roku obrotowym, poza wypłatą wynagrodzenia, Spółka nie przeprowadzała transakcji z członkami jej Zarządu
ani z członkami Rady Nadzorczej.
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25.

Wynagrodzenie kadry kierowniczej Spółki

Wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki
01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

Zarząd
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i
narzuty)

428 603,95

475 979,33

Świadczenia po okresie zatrudnienia

0,00

0,00

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy

0,00

0,00

Świadczenia pracownicze w formie akcji

0,00

0,00

Rada Nadzorcza
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i
narzuty)
0,00

0,00

Świadczenia po okresie zatrudnienia

0,00

0,00

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy

0,00

0,00

Świadczenia pracownicze w formie akcji

0,00

0,00

428 603,95

475 979,33

Razem

26.

Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenie netto podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
wypłacone lub należne w podziale na rodzaje usług:
Rodzaj usługi

2018

2019

25 000,00

42 000,00

- Inne usługi poświadczające

0,00

0,00

- Usługi doradztwa podatkowego

0,00

0,00

- Pozostałe usługi

0,00

0,00

25 000,00

42 000,00

- Obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego w kwocie netto

Razem wynagrodzenie biegłego rewidenta

27.

Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

Instrumentami finansowymi, które wykorzystuje Spółka do działalności, są obligacje, gwarancje bankowe, 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 oraz zobowiązania wobec użytkowników, które powstają bezpośrednio w
toku prowadzonej przez nią działalności.
Spółka nie zawiera transakcji z udziałem instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty na zamianę stóp
procentowych (swapy procentowe) oraz walutowe kontrakty terminowe typu forward.
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Zasadą stosowaną przez Spółkę obecnie i przez cały okres objęty sprawozdaniem jest nieprowadzenie obrotu
instrumentami finansowymi.
Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych obejmują ryzyko stopy procentowej, ryzyko
związane z płynnością, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania
każdym z tych rodzajów ryzyka – zasady te zostały w skrócie omówione poniżej.

27.1. Ryzyko stopy procentowej
Narażenie Spółki na ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych dotyczy zmiany wartości odsetek
naliczonych od otrzymanych kredytów i pożyczek. Ryzyko zmian stopy procentowej powstaje i jest
rozpoznawane w Spółce w momencie zawarcia transakcji lub instrumentu finansowego. Spółka zarządza kosztami
oprocentowania poprzez korzystanie głównie z zobowiązań o oprocentowaniu stałym. Spółka gromadzi i analizuje
bieżące informacje z rynku na temat aktualnej ekspozycji na ryzyko zmiany stopy procentowej. W obecnej sytuacji
nie zabezpiecza zmian stopy procentowej z uwagi na niewielką nieprzewidywalność harmonogramów spłat
poszczególnych zobowiązań opartych na stałej stopie.
Na dzień bilansowy spółka nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów bankowych, natomiast pożyczka otrzymana w
2019 roku jest oparta na stałej stopie procentowej.

27.2. Ryzyko walutowe
Spółka narażona jest na niewielkie ryzyko walutowe z tytułu zawieranych transakcji. Ryzyko takie powstaje
w wyniku dokonywania przez jednostkę operacyjną sprzedaży lub zakupów w walutach innych niż jej waluta
wyceny. Jednocześnie spółka pokrywa koszty wynajmu powierzchni biurowej w EUR, przy czym ekspozycja na
to ryzyko jest niewielka.
Zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami zwierania kontraktów handlowych każda umowa zawarta lub
denominowana w walucie obcej podlega szczególnej ewidencji. Miarą ekspozycji na ryzyko walutowe jest wartość
kontraktu. Celem przeciwdziałania ryzyku zmian kursów walut jest ograniczenie ich negatywnego wpływu na
wynik Spółki, jednak skala zawieranych transakcji w walucie obcej jest niewielka. Spółka nie stosuje zatem
zabezpieczeń kontraktów w postaci prostych instrumentów finansowych typu forward.
Analiza wrażliwości – ryzyko walutowe
Na dzień 31 grudnia 2019 roku spółka przeprowadziła analizę wpływu zamiany kursu PLN do Euro na wynik
finansowy brutto. Przy założeniu umocnienia się kursu PLN do Euro o 5%, wynik Spółki zmieniłby się o ok 24
tys. zł. Ty samym osłabienie kuru PLN do Euro o 5% spowodowałoby obniżenie wyniku finansowego o ok 24 tys.
zł.
Wartość narażona na ryzyko
w PLN

Wpływ na wynik finansowy Spółki

-5%

+5%

Aktywa finansowe
Należności z tytułu dostaw i usług

479 081,25

-

24 000,00

24 000,00

27.3. Ryzyko kredytowe
W Spółce nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego.
Spółka narażona jest jedynie na ryzyko związane z niewywiązywania się z umów przez kontrahentów, Ryzyko to
dotyczy wiarygodności kredytowej kontrahentów, z którymi zawierane są transakcje. Maksymalna ekspozycja na
ryzyko kredytowe kontrahentów odpowiada wartości księgowej aktywów finansowych. Ryzyko to identyfikowane
jest każdorazowo przy zawieraniu umów z klientami oraz później, podczas rozliczania płatności. Spółka
monitoruje terminowość przelewów oraz w razie potrzeby nawiązuje kontakt z klientem
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27.4. Ryzyko związane z płynnością
Spółka kontroluje ryzyko utraty płynności poprzez bieżące monitorowanie stanu posiadanych funduszy i ich
planowanie. Celem Spółki jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania,
poprzez korzystanie z różnych źródeł finansowania, takich jak np. obligacje.
Spółka reguluje zobowiązania na bieżąco.
Ze względu na naturę oraz poziom istotności pozycji finansowych nie jest dokonywana analiza wrażliwości dla
pozostałych rodzajów ryzyka. Spółka nie zawiera transakcji z wykorzystaniem instrumentów pochodnych (IRS)
jako zabezpieczenie wartości godziwej.

28.

Instrumenty finansowe

28.1. 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.
Według oceny Spółki wartość godziwa środków pieniężnych, krótkoterminowych lokat, zobowiązań handlowych,
kredytów w rachunku bieżącym oraz pozostałych zobowiązań krótkoterminowe nie odbiega od wartości
bilansowych głównie ze względu na krótki termin zapadalności.
Zarówno należności jak i zobowiązania Spółka zalicza do trzeciego poziomu.

Wartość bilansowa

Wartość godziwa

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

1 416 645,82

1 561 703,75

01.01.-31.12.2018 01.01.-31.12.2019

Aktywa finansowe – Pożyczki i należności
Należności z tytułu dostaw i usług
Należności od jednostek stowarzyszonych

-

-

1 416 645,82

1 561 703,75
-

-

Pozostałe należności

3 398 490,01

391 451,07

3 398 490,01

391 451,07

Razem

4 815 135,83

1 953 154,82

4 815 135,83

1 953 154,82

Wartość bilansowa
01.01.-31.12.2018

Wartość godziwa

01.01.-31.12.2019

01.01.-31.12.2018 01.01.-31.12.2019

Krótkoterminowe zobowiązania finansowe
Kredyty w rachunku bieżącym
Roczne Obligacje wyemitowane

-

-

3 108 675,76

Pozostałe zobowiązania finansowe

18 337 688,63

Razem

21 446 364,39

23 732 042,51

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

-

-

3 933 137,53

3 108 675,76

3 933 137,53

19 798 904,98

18 337 688,63

19 798 904,98

21 446 364,39

23 732 042,51
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200 180,01
200 180,01

RAZEM

0,00

Odsetki dla kontrahentów

Obligacje wyemitowane

0,00

Pozostałe zobowiązania

0,00

0,00

0,00

0,00

Zyski/ (straty) z
tytułu różnic
kursowych

Przychody/ (koszty) z
tytułu odsetek

Zobowiązania finansowe

38,44

120 913,00

RAZEM

0,00

38,44

Zyski/ (straty) z
tytułu różnic
kursowych

120 913,00

0,00

Przychody/ (koszty) z
tytułu odsetek

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Pozostałe należności

Aktywa finansowe

Okres zakończony dnia 31 grudnia 2018

0,00

0,00

0,00

0,00

Rozwiązanie/ (utworzenie)
odpisów aktualizujących

0,00

0,00

0,00

Rozwiązanie/ (utworzenie)
odpisów aktualizujących

0,00

0,00

0,00

0,00

Zyski/ (straty) z
tytułu wyceny

0,00

0,00

0,00

Zyski/ (straty) z
tytułu wyceny

0,00

0,00

0,00

0,00

Zyski/ (straty) ze
sprzedaży
instrumentów
finansowych

0,00

0,00

0,00

Zyski/ (straty) ze
sprzedaży
instrumentów
finansowych

Pozostałe

Pozostałe
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.2. Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w rachunku zysków i strat w podziale na kategorie instrumentów finansowych
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-

-

RAZEM

128 297,16

126 964,14

0,00
-

Odsetki od pożyczek

Obligacje wyemitowane

0,00

1 333,02

Odsetki dla kontrahentów

Pozostałe zobowiązania

Zobowiązania finansowe

109 255,10

RAZEM

Przychody/ (koszty) z
tytułu odsetek

109 255,10

0,00

Przychody/ (koszty) z
tytułu odsetek

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Pozostałe należności

Aktywa finansowe

Okres zakończony dnia 31 grudnia 2019

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

Zyski/ (straty) z
tytułu różnic
kursowych

5 853,87

0,00

5 853,87

Zyski/ (straty) z
tytułu różnic
kursowych

-

0,00

0,00

0,00

0,00

Rozwiązanie/ (utworzenie)
odpisów aktualizujących

-

0,00

0,00

Rozwiązanie/ (utworzenie)
odpisów aktualizujących
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-

-

21 534,24

0,00

21 534,24

0,00

0,00

Zyski/ (straty) z
tytułu wyceny

1 063,52

0,00

1 063,52

Zyski/ (straty) z
tytułu wyceny

-

0,00

0,00

0,00

0,00

Zyski/ (straty) ze
sprzedaży
instrumentów
finansowych

5 603,56

0,00

5 603,56

Zyski/ (straty) ze
sprzedaży
instrumentów
finansowych

Pozostałe

Pozostałe
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29.

Struktura zatrudnienia

Przeciętne zatrudnienie w osobach w Spółce w okresie zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia
2018 roku kształtowało się następująco:
2018

2019

Zarząd Spółki
Administracja
Dział sprzedaży
Pion produkcji

3
1
2
6

4
4
2
6

Marketing
Pozostali

1
3

2
7

13

25

Razem

30.

Zdarzenia po dniu bilansowym

Spółka przeprowadziła w pierwszym kwartale 2020 roku emisję akcji serii J, w wyniku której kapitał zakładowy
Spółki wzrósł z 10 820 000,00 zł do 12 947 650,00 zł.
Ze względu na rozwój pandemii koronwirusa na świecie i w Polsce osiągniecie przyjętych założeń budżetowych
na rok 2020 może być zagrożone. W momencie przygotowania Sprawozdania Zarządu z działalności wpływ
pandemii na wynik finansowy Spółki w roku 2020 jest trudny do oszacowania. Jednak według wstępnych analiz
wpływ ten nie powinien zagrozić bieżącej działalności Spółki.
W związku z pandemią i koniecznością pracy zdalnej w wielu obszarach podjęto szereg działań (m.in. szersze
wykorzystanie narzędzi do prowadzenia biznesu online, zdalna komunikacja z systemami czy efektywniejsze
wykorzystanie komunikatorów), które zredukowały negatywny wpływ pandemii na bieżącą działalność Spółki

31.

Zarządzanie kapitałem

Zarząd monitoruje poziom wskaźnika zwrotu z kapitału, który jest definiowany jako stosunek wyniku działalności
operacyjnej Spółki do kapitału własnego Spółki.
Zarząd dąży do utrzymania równowagi pomiędzy wyższą stopą zwrotu możliwą do osiągnięcia przy wyższym
poziomie zadłużenia i korzyściami oraz bezpieczeństwem osiąganym przy solidnym kapitale. Celem Spółki jest
wzrost działalności przy zachowaniu bezpiecznej struktury finansowania i maksymalizacji wskaźnika zwrotu z
kapitału w kolejnych okresach.
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SKYCASH POLAND S.A.
Dane finansowe za okres zakończony dnia 31 grudnia 2019
Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające
(w złotych polskich)
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SKYCASH POLAND S.A.
Dane finansowe za okres zakończony dnia 30 września 2020
(w złotych polskich)

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Pozycje rachunku wyników

01.01.2020-30.09.2020

01.01.2019-30.09.2019

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

5 482 449,32

6 053 760,82

5 482 449,32

6 053 760,82

6 555 138,41

5 518 271,70

978 090,54

556 847,98

60 454,96

63 785,44

3 218 558,15

3 000 814,21

IV. Podatki i opłaty

59 892,88

25 623,11

V. Wynagrodzenia

1 798 945,25

1 176 956,62

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

315 177,50

246 711,58

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

124 019,13

447 532,76

-1 072 689,09

535 489,12

110 485,93

12 859,17

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

-

-

Aktualizacja aktywów niefinansowych

-

-

Inne przychody operacyjne

110 485,93

12 859,17

Pozostałe koszty operacyjne

21 938,77

53 822,28

0,00

-

21 938,77

53 822,28

-984 141,93

494 526,01

33 775,18

94 821,74

26 640,08

80 812,34

0,00

3 138,95

7 135,10

10 870,45

33 455,75

137 072,02

33 455,75

137 072,02

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

-

-

Inne

-

-

-983 822,50

452 275,73

Podatek bieżący

-

-

Podatek odroczony

-

-

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

-983 822,50

452 275,73

Zysk (strata) netto za rok obrotowy

-983 822,50

452 275,73

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce

Zysk (strata) na sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne

Aktualizacja aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Odsetki
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
Koszty finansowe
Odsetki

Zysk (strata) brutto
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SKYCASH POLAND S.A.
Dane finansowe za okres zakończony dnia 30 września 2020
(w złotych polskich)

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
AKTYWA

Stan na 30.09.2020

Aktywa trwałe

Stan na 31.12.2019

11 907 924,48

11 771 194,01

29 028,70

38 745,42

10 042 733,00

9 575 645,31

1 650 514,65

2 040 955,15

593 717,01

998 570,14

69 800,00

0,00

115 848,13

115 848,13

29 475 350,88

23 612 670,05

1 552,39

31 720,30

2 454 949,31

1 868 682,87

26 914 628,12

21 607 721,64

Inwestycje krótkoterminowe

57 909,42

57 909,42

Rozliczenia międzyokresowe czynne

46 311,64

46 635,82

41 383 275,36

35 383 864,06

Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Pozostałe
aktywa
(długoterminowe)

niefinansowe

w tym kaucje
Inwestycje długoterminowe
Aktywa z tytułu podatku odroczonego

Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe należności
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

AKTYWA RAZEM

PASYWA
Kapitał (fundusz) własny

Stan na 30.09.2020

Stan na 31.12.2019

10 852 840,14

9 709 012,64

12 947 650,00

10 820 000,00

7 249 232,33

7 249 232,33

-

-

392 901,87

392 901,87

-9 736 944,06

-8 753 121,56

Zobowiązania długoterminowe

-

1 821 534,24

Zobowiązania finansowe

-

1 821 534,24

Zobowiązania krótkoterminowe

30 530 435,22

23 853 317,18

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe zobowiązania

26 951 160,55

23 732 042,51

3 500 000,00

-

79 274,67

121 274,67

41 383 275,36

35 383 864,06

Kapitał (fundusz) podstawowy
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich
wartości nominalnej
Udziały (akcje) własne
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zyski zatrzymane / Niepokryte straty

Zobowiązania finansowe
Rozliczenia międzyokresowe

PASYWA RAZEM
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BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Postępu 12
02-676 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 543 16 00
fax: +48 22 543 16 01
e-mail: office@bdo.pl
www.bdo.pl

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej SkyCash Poland S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego SkyCash Poland S.A. („Spółka”), które
zawiera sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz sprawozdanie z
całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów
pieniężnych za rok zakończony w tym dniu oraz informację dodatkową zawierającą opis przyjętych
zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające („sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:
x

x
x

przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia
2019 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony
w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie
z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa
o rachunkowości” - Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.).

Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej
jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do
ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym
(„Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2020 r., poz. 1415 z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność
zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność
biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.
Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej
Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z
innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce.
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie
przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki
zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii.
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000729684, REGON: 141222257,
NIP: 108-000-42-12. Biura BDO w Polsce: Katowice 40-007, ul. Uniwersytecka 13, tel.: +48 32 661 06 00, katowice@bdo.pl; Kraków 31-548, al. Pokoju 1, tel.:
+48 12 378 69 00, krakow@bdo.pl; Poznań 60-650, ul. Piątkowska 165, tel.: +48 61 622 57 00, poznan@bdo.pl; Wrocław 53-332, ul. Powstańców Śląskich 7a,
tel.: +48 71 734 28 00, wroclaw@bdo.pl
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest członkiem BDO International Limited, brytyjskiej spółki i częścią międzynarodowej sieci BDO,
złożonej z niezależnych spółek członkowskich

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości oraz obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę
wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego
niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do
kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją
działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z
wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia
działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie
finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera
istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania
zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje,
że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.
Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można
racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze
użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub
skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a
także:
-

-

-

identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania
odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i
odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego
zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ
oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub
obejścia kontroli wewnętrznej;
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania
procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia
opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność
szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;
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-

-

wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów
badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może
poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy
do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym
sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub,
jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na
dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta,
jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji
działalności;
oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym
ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i
zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie
przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących
słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31
grudnia 2019 r. („Sprawozdanie z działalności”)
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami
prawa.
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z
działalności Spółki spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności.
W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się
ze Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne
ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje
się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w
Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z
badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również
wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest
zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki:
zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości;
jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy,
że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

3

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze
sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Łukasz Moliński.

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie
wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 3355

w imieniu której działa kluczowy biegły rewident

Signed by /
Podpisano przez:
Łukasz Moliński
Date / Data:
2020-09-24 15:46
Łukasz Moliński
Biegły Rewident
nr w rejestrze 12890
Warszawa, 24 września 2020 roku.
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ANEKS NR 1
Z DNIA 11 LUTEGO 2021 R.
DO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO
O OFERCIE PUBLICZNEJ AKCJI SERII K

SkyCash Poland S.A. z siedzib
(KRS 0000315361) (
)
na podstawie art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
niniejszym dokonuje w Dokumencie Informacyjnym o ofercie publicznej akcji serii K
SkyCas
,
stycznia 2021 r., w punkcie
ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA
opisu
, poprzez nadanie
nowego brzmienie o nast puj ce
R

tym straty.
poniesionych w
obrotowy 2023

dywidendy

z zysku za roku
wypracowany zysk nie

dywidendy, tylko zatrzymany w
utrzymania
wymaganym przepisami prawa poziomie.
przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podejmie

W
,
o ofercie publicznej akcji serii K

SkyCas

olity Dokumentu Informacyjnego
o

DOKUMENT INFORMACYJNY
O OFERCIE PUBLICZNEJ AKCJI SERII K
SKYCASH POLAND S.A.
podstawie art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
dokument
informacje o ofercie publicznej
z art. 1 ust. 3
Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu
publikowany
opuszczenia ich do obrotu na
prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.
PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE
Emitent:

adresem:

Warszawie, pod
(00-061) Warszawa, wpisana

Rejonowy dla m. st. Warszawy w

1

220677198,

o
.

Dane kontaktowe Emitenta:

SkyCash Poland S.A.
00-061 Warszawa
Tel: 22 403 80 20
Email: office@skycash.com

Data powstania Emitenta:
.

Emitenta:
:
Katarzyna Kot
Piotr Bochenek
Adam Sadowski
Rada Nadzorcza:

Maciej Kwiatkowski
Krzysztof
Andrzej Paczuski

Akcjonariat Emitenta przed
:

D-

Akcjonariat Emitenta po Emisji
wszystkich akcji serii K]:

2 241 405
2 000 000
1 242 236
7 299 998
1 556 361
2 200 000
100 000
3 000 000
2 000 000
4 255 300
2 241 405
2 000 000
1 242 236
7 299 998
1 556 361
2 200 000
100 000
3 000 000
2 000 000
4 255 300
2 100 000

(8,66%)
(7,72%)
(4,80%)
(28,19%)
(6,01%)
(8,50%)
(0,39%)
(11,59%)
(7,72%)
(16,43%)
(8,01%)
(7,14%)
(4,44%)
(26,08%)
(5,56%)
(7,86%)
(0,36%)
(10,72%)
(7,14%)
(15,20%)
(7,50%)

INFORMACJE O WARUNKACH I ZASADACH EMISJI
Podstawa prawna emisji akcji:
431 1 i
Kodeks sp
4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SkyCash Poland

2

.
Tryb emisji akcji:

subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431
z
-

2 pkt 3 ustawy
.

Podstawowe informacje o emisji
akcji:

,

o
akcja.

Cena emisyjna akcji:

Cena emisyjna akcji wynosi:
w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 30 listopada 2020 roku
skorzystali z 2 (dw
)
przynajmniej 36
transakcji o
(nie
(SkyCash dla Firm))
31 grudnia 2020 roku

(Grupa A).

zy
w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 30 listopada 2020 roku
skorzystali z
ug oraz wykonali przynajmniej 12
transakcji o
(nie
(SkyCash dla Firm))
A,
2020 roku

w dla Grupy

(Grupa B).

.

nominalnej

116.250
Prawo poboru dotychczasowych
akcjonariuszy:

Nadzwyczajnego

z
w

z dnia

2020 roku

.

3

trwa od 18 stycznia
akcje:

2021 roku do 29 marca 2021 roku.
.

Zapisy na akcje:

pisemnej lub w formie elektronicznej. Zapis na akcje w formie
pisem

ul.
, 00-061
Warszawa. Zapis na akcje w formie elektronicznej wymaga
elektronicznym i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem
elektronicznych, podpisem zaufanym, albo podpisem
ony w formie
elektronicznej powinien
y przez wgranie pliku
z podpisanym formularzem w systemie elektronicznym pod
adresem https://akcje.skycash.com/podpis/.

zapis wynosi 20 (dwadz

https://akcje.skycash.com.
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salda
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w
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na Akcje serii K
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zypadku
wyboru
z wykorzystaniem Portmonetki lub Portmonetki+
obejmowanych
Akcji serii K
lub salda Portmonetki.

4

Osoba

a zapisu na Akcje serii K
enie
z

nie

nielegalnych

lub

.
Akcje
serii K
akcje:

nieo
4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SkyCash Poland

.

.
publicznej akcji:
opublikowane

e o subskrypcji.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PLANOWANYM
Cele inwestycyjne:

do 0,95 mln

)

i
korzystanie z aplikacji
i jeszcze bardziej intuicyjne. Ch
ceny.
(do 2,6

i
do
z
w obszarze
i

)

W tym celu n
programowania

oraz

analizy

biznesowej

5

y
po uruchomieniu i popularyzacji wytw
Smart City (do

.

)

W
ekasowniki i ebilet, technologie wideo i bluetooth beacon.
W ramach inwestycji w tym obszarze, SkyCash planuje zakup

ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA
dokumencie

i

e
najlepszej wiedzy
wraz

z

,
Ryzyko operacyjne
ci
.

Na
a.

technologii

tj. ryzyko

danych,
b.

personelu

c.

prawne (compliance) z
i
operacyjnego

do
ryzyka technologii
procesu wytwarzania oprogramowania,
do
W zakresie unikania ryzyka personelu

wprowadzania

Ryzyko compliance

6

S
, jak i Narodowy
i jego minimalizacji zatru dniony jest Compliance Officer,
z
S
pracowniczych
wysoko wykwalifikowanych
z

o
projektu.

pracy

zespo

co
S

S

100%
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ystkich zaplanowanych prac.

w
.
Ryzyko utraty wizerunku

i
z
i ochrona pozytywnego wizerunku.
-19
Pandemia koronawirusa
w wyniku zmniejszonego
komunikacyjne,
parkingowych oraz

popytu

na

bilety

podejmowane przez

Ryzyko regulacyjne

7

Finansowego.
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Finansowej.
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Generalnego
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Informacji

a
na ryzyko kar administracyjnych, a w skrajnym przypadku
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INNE ISTOTNE INFORMACJE
Zmiany dokumentu ofertowego

Ewentualne zmiany niniejszego dokumentu informacyjnego

Klauzula ochrony danych
osobowych

Warunki i zasady przetwarzania danych osobowych przez

https://www.skycash.com/polityka-prywatnosci/.
1)
2)

informacja pobrana ze strony internetowej Centralnej

3)

4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z

dnia

2020
oru

roku

w

sprawie

dotychczasowych

4)
19

31.12.2019r.;
5)

19r.
i

9r.
oraz
.

Warszawa, 11 lutego 2021 roku

______________________________

_______________________________

______________________________

_______________________________
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ANEKS NR 2
Z DNIA 1 MARCA 2021 R.
DO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO
O OFERCIE PUBLICZNEJ AKCJI SERII K
SPÓŁKI POD FIRMĄ
SKYCASH POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Spółka pod firmą SkyCash Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000315361) („Spółka”),
działając na podstawie art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych, niniejszym dokonuje zmian w Dokumencie Informacyjnym o ofercie publicznej akcji serii
K spółki pod firmą SkyCash Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłoszonego w dniu 18 stycznia
2021 r., przez:
a)

dodanie w punkcie ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA opisu „Ryzyko rozbieżności w zakresie
podlegającej zwrotowi części subwencji uzyskanej z tzw. Tarczy Finansowej PFR dla Małych i
Średnich Przedsiębiorstw” oraz

b)

uzupełnienie informacji o sytuacji finansowej Spółki poprzez zamieszczenie Sprawozdania z
całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 r oraz Sprawozdania z
sytuacji finansowej na dzień 30 września 2020 r.

Spółka zwraca uwagę, że dane finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 r. nie podlegały
badaniu biegłego rewidenta, tym samym informacje przedstawione w ostatecznym, zbadanym
sprawozdaniu finansowym mogą się od nich różnić.
Spółka udostępni do 15 marca 2021 r. wstępne dane finansowe za 2020 r. które, na moment
udostępnienia, nie będą zbadane przez biegłego rewidenta.
W związku z dokonaną zmianą, Spółka niniejszym publikuje tekst jednolity Dokumentu
Informacyjnego o ofercie publicznej akcji serii K spółki pod firmą SkyCash Poland S.A. z siedzibą w
Warszawie o następującej treści:

DOKUMENT INFORMACYJNY
O OFERCIE PUBLICZNEJ AKCJI SERII K
SPÓŁKI POD FIRMĄ
SKYCASH POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Spółka pod firmą SkyCash Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000315361), działając na
podstawie art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości dokument zawierający informacje o ofercie publicznej
nowych akcji Spółki serii K w rozumieniu art. 2 lit. d w zw. z art. 1 ust. 3 rozporządzania Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być
publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczenia ich do obrotu na
rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE, która nie jest objęta obowiązkiem
sporządzania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE
Emitent:

SkyCash Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod
adresem: ul. Marszałkowska 142 (00-061) Warszawa,

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000315361, posiadającą NIP: 9571005969; REGON:
kapitale
zakładowym
w
wysokości
220677198,
o
12.947.650,00 zł wpłacony w całości.
Dane kontaktowe Emitenta:

SkyCash Poland S.A.
ul. Marszałkowska 142
00-061 Warszawa
Tel: 22 403 80 20
Email: office@skycash.com

Data powstania Emitenta:

19 września 2008 r.

Podstawowa działalność
Emitenta:

Spółka jest hybrydową krajową instytucją płatniczą.

Zarząd Emitenta:

Jarosław Mazek – Prezes Zarządu
Katarzyna Kot – Członek Zarządu
Piotr Bochenek – Członek Zarządu
Adam Sadowski – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

Maciej Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Łękarski – Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Paczuski – Członek Rady Nadzorczej

Akcjonariat Emitenta przed
Emisją:

Akcjonariat Emitenta po Emisji
[przy założeniu objęcia, łącznie
wszystkich akcji serii K]:

Akcje
Akcje
Akcje
Akcje
Akcje
Akcje
Akcje
Akcje
Akcje
Akcje
Akcje
Akcje
Akcje
Akcje
Akcje
Akcje
Akcje
Akcje
Akcje
Akcje
Akcje

zwykłe
zwykłe
zwykłe
zwykłe
zwykłe
zwykłe
zwykłe
zwykłe
zwykłe
zwykłe
zwykłe
zwykłe
zwykłe
zwykłe
zwykłe
zwykłe
zwykłe
zwykłe
zwykłe
zwykłe
zwykłe

serii A serii B serii C serii D serii E serii F serii G serii H serii I serii J serii A serii B serii C serii D serii E serii F serii G serii H serii I serii J serii K -

INFORMACJE O WARUNKACH I ZASADACH EMISJI

2 241 405
2 000 000
1 242 236
7 299 998
1 556 361
2 200 000
100 000
3 000 000
2 000 000
4 255 300
2 241 405
2 000 000
1 242 236
7 299 998
1 556 361
2 200 000
100 000
3 000 000
2 000 000
4 255 300
2 100 000

(8,66%)
(7,72%)
(4,80%)
(28,19%)
(6,01%)
(8,50%)
(0,39%)
(11,59%)
(7,72%)
(16,43%)
(8,01%)
(7,14%)
(4,44%)
(26,08%)
(5,56%)
(7,86%)
(0,36%)
(10,72%)
(7,14%)
(15,20%)
(7,50%)

Podstawa prawna emisji akcji:

Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest na podstawie
art. 431 § 1 i § 2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku
- Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie uchwały nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SkyCash Poland
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30
października 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz
upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu
jednolitego Statutu Spółki.

Tryb emisji akcji:

Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest w trybie
subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy
z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych.

Podstawowe informacje o emisji
akcji:

W wyniku emisji nowych akcji Spółki kapitał zakładowy Spółki
zwiększy się o kwotę nie niższą niż 116.250,00 zł (sto
szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i nie wyższą
niż 1.050.000,00 zł (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych),
tj. do kwoty nie niższej niż 13.063.900,00 (trzynaście
milionów sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych) i nie
wyższej niż 13.997.650,00 zł (trzynaście milionów dziewięćset
dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych)
w drodze emisji nie mniej niż 232.500 (dwieście trzydzieści
dwa tysiące pięćset) i nie więcej niż 2.100.000 (dwa miliony
sto tysięcy) nowych zwykłych akcji na okaziciela serii K,
o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda
akcja. Łączna wartość wpłat na subskrybowane akcje serii K
wyniesie nie więcej niż 4.200.000,00 zł (cztery miliony
dwieście tysięcy złotych).

Cena emisyjna akcji:

Cena emisyjna akcji wynosi:
- 2,00 zł (dwa złote) dla użytkowników SkyCash, którzy
w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 30 listopada 2020 roku
skorzystali z 2 (dwóch) lub więcej usług SkyCash oraz
wykonali przynajmniej 36 (trzydzieści sześć) transakcji o
łącznej wartości 360 (trzysta sześćdziesiąt) zł lub więcej (nie
uwzględniając transakcji w ramach mobiParking Flota
(SkyCash dla Firm)) oraz dla pracowników i osób fizycznych,
będących współpracownikami Spółki, których odpowiednio
staż pracy lub czas trwania umowy zlecenia wynosi na dzień
31 grudnia 2020 roku powyżej 12 miesięcy (Grupa A).
- 2,25 zł (dwa złote 25/100) dla użytkowników SkyCash,
którzy w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 30 listopada
2020 roku skorzystali z 1 lub więcej usług oraz wykonali
przynajmniej 12 transakcji o łącznej wartości 120 złotych lub
więcej (nie uwzględniając transakcji w ramach mobiParking
Flota (SkyCash dla Firm)), jednak nie spełnili wymogów dla
Grupy A, oraz dla pracowników i osób fizycznych, będących
współpracownikami Spółki, których odpowiednio staż pracy
lub czas trwania umowy zlecenia wynosi na dzień 31 grudnia
2020 roku do 12 miesięcy (Grupa B).
- 2,50 zł (dwa złote 50/100) dla użytkowników SkyCash,
którzy nie spełnili warunków dla Grupy A i Grupy B (Grupa
C).

Minimalny próg emisji akcji:

Uznaje się, że emisja akcji i podwyższenie kapitału
zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostaną złożone
ważne zapisy na akcje o łącznej wartości nominalnej
wynoszącej 116.250,00 zł.

Prawo poboru dotychczasowych
akcjonariuszy:

Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy zostało
wyłączone na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia SkyCash Poland Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2020 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz
wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej
Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Termin do zapisywania się na
akcje:

Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od 18
stycznia 2021 roku do 29 marca 2021 roku. Spółka zastrzega
sobie prawo do skrócenia okresu subskrypcji akcji, z
zastrzeżeniem, że nie może on być krótszy niż jeden miesiąc.

Zapisy na akcje:

Zapisy na akcje serii K są przyjmowanie przez Spółkę w
formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Zapis na akcje
w formie pisemnej wymaga wypełnienia i własnoręcznego
podpisania formularza przygotowanego przez Spółkę co
najmniej w 2 (dwóch) egzemplarzach, z których 1 (jeden)
przeznaczony jest dla subskrybenta, a 1 (jeden) dla Spółki.
Formularz zapisu na akcje sporządzony w formie pisemnej
powinien zostać doręczony na adres Spółki ul. Marszałkowska
142, 00-061 Warszawa. Zapis na akcje w formie
elektronicznej
wymaga
wypełnienia
formularza
udostępnionego w systemie elektronicznym i opatrzenia go
podpisem
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznych,
zaufanym, albo podpisem osobistym. Formularz zapisu na
akcje sporządzony w formie elektronicznej powinien zostać
doręczony przez wgranie pliku z podpisanym formularzem w
elektronicznym
pod
adresem
systemie
https://akcje.skycash.com/podpis/.
Minimalna liczba Akcji serii K, na które może zostać złożony
zapis wynosi 20 (dwadzieścia).
Szczegółowe informacje oraz instrukcja złożenia zapisu na
Akcje serii K znajdują się na stronie internetowej
https://akcje.skycash.com.

Wpłaty na akcje:

Podmiotem upoważnionym do przyjmowania wpłat na Akcje
Serii K jest tylko i wyłącznie Spółka. W celu należytego
opłacenia
Akcji
serii
K
należy
dokonać
wpłaty
aplikacji
SkyCash,
w
wysokości
za pośrednictwem
odpowiadającej iloczynowi liczby Akcji serii K oraz ceny
emisyjnej 1 (jednej) Akcji Serii K dla danego użytkownika
SkyCash, w zależności od Grupy (A, B, C), do której został
przydzielony użytkownik SkyCash na podstawie wykonanej
liczby i rodzaju transakcji. Użytkownik SkyCash może
jednorazowo, w ramach jednej transakcji, dokonać wpłaty na
maksymalnie 10.000 akcji.
W przypadku wyboru możliwości dokonania wpłaty
z wykorzystaniem Portmonetki lub Portmonetki+ użytkownika
SkyCash, w zależności od tego, z jakiej usługi korzysta dany

użytkownik SkyCash, Spółka dokonuje potrącenia umownego
ceny emisyjnej Akcji serii K z salda Portmonetki+
płatniczego)
lub
salda
Portmonetki
(tj. instrumentu
(tj. instrumentu wyłączonego) danego użytkownika SkyCash.
W razie rozbieżności pomiędzy dotychczasową relacją prawną
pomiędzy użytkownikiem SkyCash a Spółką (w szczególności
wynikającą z umów i regulaminów obowiązujących między
użytkownikiem SkyCash a Spółką) a treścią umowy zawartej
w wyniku Ogłoszenia Spółki wzywającego do zapisywania się
na Akcje serii K i złożenia przez użytkownika SkyCash zapisu
na Akcje serii K pierwszeństwo będzie miała umowa związana
z objęciem Akcji serii K.
Użytkownik SkyCash obejmujący Akcje serii K w przypadku
wyboru możliwości dokonania wpłaty na Akcje serii K
z wykorzystaniem Portmonetki lub Portmonetki+ wyraża
zgodę na potrącenie umowne ceny emisyjnej obejmowanych
Akcji serii K z salda Portmonetki+ (tj. instrumentu
płatniczego) lub salda Portmonetki.
Osoba dokonująca zapisu na Akcje serii K jest zobowiązana
złożyć oświadczenie, że środki na dokonanie wpłaty nie
pochodzą z kredytu, pożyczki albo w inny sposób nie są
obciążone oraz nie pochodzą z nielegalnych lub
nieujawnionych źródeł.
Nieuiszczenie wpłaty w terminie do zapisywania się na Akcje
serii K powoduje bezskuteczność zapisu na akcje.
Okres związania zapisem na
akcje:

Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym
zapisem od chwili złożenia Spółce. Zapis ma charakter
nieodwoływalny, Subskrybenci przestają być związani
złożonym zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego
Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w
terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia uchwały nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SkyCash Poland
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30
października 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz
upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu
jednolitego Statutu Spółki.

Przydział akcji:

Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2
(dwóch) tygodni od ostatniego dnia terminu do zapisywania
się na akcje. Przydział nastąpi w sposób uznaniowy.
Dokonując przydziału akcji Spółki może wziąć pod uwagę
kolejność dokonywania zapisów na akcje. Ogłoszenie o
przydziale akcji nastąpi w terminie 1 (jednego) tygodnia od
dnia dokonania przydziału akcji.

Niedojście do skutku oferty
publicznej akcji:

W terminie dwóch tygodni po upływie terminu zamknięcia
subskrypcji Zarząd Spółki ogłosi o niedojściu podwyższenia
kapitału zakładowego do skutku w miejscu, w którym było
opublikowane ogłoszenie o subskrypcji.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PLANOWANYM SPOSOBIE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW
UZYSKANYCH Z EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH:

Cele inwestycyjne:

Zupełnie nowa aplikacja SkyCash (do 0,95 mln zł)
Technologia dynamicznie się zmienia. Rosną możliwości
naszych telefonów, które mają coraz więcej funkcji
i udogodnień. Chcemy zaoferować naszym użytkownikom
najlepsze i najprzydatniejsze funkcje, wykorzystujące rozwój
technologii takich jak obsługa głosu i gestów, tak aby
korzystanie z aplikacji SkyCash było łatwiejsze, szybsze
i jeszcze bardziej intuicyjne. Chcemy wykorzystać sztuczną
inteligencję,
aby
oferować
optymalne
trasy
i
najkorzystniejsze ceny.
Rozwój usług i zasobów (do 2,6 mln zł)
SkyCash już obecnie oferuje najwięcej usług wśród aplikacji
mobilnych w Polsce. Widzimy jednak obszary, w których
możemy ułatwić życie naszym użytkownikom. Transport,
rozrywka, płatności w połączeniu z nowoczesną technologią
i dobrym designem mogą dać jeszcze więcej okazji
do korzystania ze SkyCash, nawet bez wyciągania telefonu
z kieszeni. W Polsce i za granicą. W tym celu niezbędne jest
istotne zwiększenie wewnętrznego zespołu SkyCash
w obszarze programowania oraz analizy biznesowej
i zarządzania projektami). Inwestycja taka wymaga najpierw
poniesienia nakładów, których zwrot jest możliwy
po uruchomieniu i popularyzacji wytworzonych usług.
Smart City (do 0,65 mln zł)
Miasto to naturalne środowisko dla SkyCashowców. Chcemy,
żeby nowoczesna technologia, która w coraz większym
stopniu jest wdrażana w miastach, była też częścią SkyCash.
Tylko tak, uczestnicząc w rozwoju inteligentnych miast,
możemy dostarczać maksimum korzyści dla naszych
użytkowników. W obszarze naszych zainteresowań są takie
technologie jak ekasowniki i ebilet, technologie wideo i
bluetooth beacon. W ramach inwestycji w tym obszarze,
SkyCash planuje zakup urządzeń i licencji, które pozwolą
zespołowi na rozwój usług wkomponowanych w aplikację
SkyCash.

ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA
Poniżej zostały opisane najistotniejsze czynniki ryzyka dla nabywcy akcji, o których mowa w niniejszym
dokumencie informacyjnym, w szczególności czynniki związane z sytuacją gospodarczą, majątkową,
finansową i otoczeniem prawnym, związanym z działalnością Emitenta. Poniższy opis spis nie ma
charakteru zamkniętego i obejmuje jedynie najważniejsze czynniki, które według najlepszej wiedzy
Emitenta należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Opisane ryzyka wraz
z pozostałymi czynnikami, które ze względu na mniejsze prawdopodobieństwo ich wystąpienia oraz
specyfikę prowadzonej działalności przez Emitenta nie zostały w niniejszym dokumencie informacyjnym
opisane, mogą w skrajnych sytuacjach skutkować niezrealizowaniem założonych przez inwestorów
celów inwestycyjnych lub nawet utratą zainwestowanego kapitału.
Inwestorzy powinni wziąć także pod uwagę, że akcje, o których mowa w niniejszym dokumencie
informacyjnym, będą miały bardzo niską płynność.

Czynniki ryzyka związane z
działalnością Emitenta

Ryzyko operacyjne
Przez ryzyko operacyjne należy rozumieć ryzyko strat
związanych
z
prowadzeniem
bieżącej
działalności
gospodarczej Spółki, wynikających z podejmowanych decyzji,
niewłaściwych lub wadliwie przebiegających procesów
wewnętrznych lub ze zdarzeń niezależnych od Spółki.
Na ryzyko operacyjne składa się ryzyko:
a.

technologii – tj. ryzyko niesprawności systemów,
błędów w oprogramowaniu, niskiej jakości danych,

b.

personelu – ryzyko błędów ludzkich, niewłaściwej
polityki kadrowej i związanej z nią możliwością utraty
kluczowych pracowników oraz bezpieczeństwa i higieny
pracy,

c.

prawne (compliance) - ryzyko braku zgodności
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
rekomendacjami organów nadzorczych, regulacjami
wewnętrznymi, procedurami i przyjętymi standardami
postępowania,

Zarząd
Spółki
minimalizuje
występowanie
ryzyka
operacyjnego
przez
podejmowanie
szeregu
działań
prowadzących do minimalizacji jego wystąpienia. W zakresie
minimalizacji ryzyka technologii działania koordynuje
Członek Zarządu ds. Infrastruktury i bezpieczeństwa, który
dba o poprawność procesu wytwarzania oprogramowania,
wprowadzania do niego zmian oraz przestrzegania procedur
wdrożeniowych. W zakresie unikania ryzyka personelu
działa cały Zarząd, który w miarę możliwości finansowych
kształtuje politykę wynagrodzeń w taki sposób by
minimalizować ryzyko odejścia kluczowych pracowników.
Ryzyko compliance jest ważnym elementem działalności
Spółki, która jest nadzorowana zarówno przez Komisje
Nadzoru Finansowego, jak i Narodowy Bank Polski. W
związku z potrzebą zarządzania tym ryzkiem i jego
minimalizacji zatrudniony jest Compliance Officer, którego
zadaniem jest kontrola zgodności działania Spółki
z przepisami prawa oraz przygotowanie i wdrożenie procedur
operacyjnych związanych z działalnością Spółki.
Ryzyko
związane
pracowniczych

ze

wzrostem

kosztów

Zespół Spółki składa się z wysoko wykwalifikowanych osób
z różnych dziedzin. Największy udział w zespole stanowią
programiści, analitycy biznesowi, specjaliści od utrzymania
systemów, bezpieczeństwa informacji oraz finansów i
rozliczeń oraz zgodności z prawem. Już teraz są to
wynagrodzeniach.
Wzrost
pracownicy
o wysokich
wynagrodzeń pracowników może przełożyć się negatywnie
na rentowność projektu.
Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników
Rozwój Spółki w dużym stopniu uzależniony jest od wyników
pracy zespołu ludzi, w tym analityków biznesowych,
programistów oraz testerów oprogramowania. Odejście

co najmniej połowy zespołu skutkowałoby zawieszeniem
harmonogramu rozwoju i wstrzymaniem planów Spółki.
Spółka przeciwdziała temu oferując pracownikom dobre
warunki pracy i ciekawe projekty, możliwość rozwoju
zawodowego.
Ryzyko związane z nieuzyskaniem 100% wartości
emisji
Spółka założyła cel emisji w takiej kwocie, który pozwoli jej
zrealizować kilka projektów inwestycyjnych, które są ze sobą
spójne i mają pozytywnie wpłynąć na przychody Spółki.
Pozyskanie kwoty niższej niż planowana będzie miało wpływ
na możliwość realizacji wszystkich zaplanowanych prac.
Projekty, mimo że spójne mogą być realizowane
w późniejszym terminie lub etapami. Pozyskanie kapitału
poniżej progu dojścia emisji do skutku, spowoduje
konieczność zwrotu środków do osób, które zapisały się na
akcje Spółki.
Ryzyko utraty wizerunku
Spółka jest instytucją płatniczą, która obsługuje miliony
użytkowników oraz tysiące klientów biznesowych. Spółka
współpracuje także z setkami podmiotów prywatnych
i publicznych, których usług i towary sprzedaje. Utrata
wizerunku może skutkować wypowiedzeniem umów
z kontrahentami oraz odpływem użytkowników. Spółka
wprowadza rozwiązania, których celem jest budowanie
i ochrona pozytywnego wizerunku.
Ryzyko związane z Covid-19
Pandemia koronawirusa spowodowała spadek przychodów
Spółki w wyniku zmniejszonego popytu na bilety
komunikacyjne,
mniejszą
wartość
pobranych
opłat
parkingowych oraz wstrzymanie sprzedaży biletów do kina.
Powrót pandemii może ponownie wpłynąć negatywnie na
sprzedaż
w
wymienionych
kategoriach. Działania
podejmowane przez Spółkę mają na celu zmianę struktury
świadczonych usług także w celu większej dywersyfikacji
przychodów.
Ryzyko regulacyjne
Spółka jest Krajową Instytucją Płatniczą, w związku z czym,
jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Spółka prowadzi także schemat płatniczy Spółki, na którego
prowadzenie zgodę wydał Narodowy Bank Polski i w tym
zakresie jest nadzorowany przez NBP.
Przetwarzając dane osobowe Spółka podlega nadzorowi
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Spółka raportuje także swoje operacje do Rzecznika
Finansowego oraz Generalnego Inspektora Informacji
Finansowej.
Prowadząc działalność regulowaną, Spółka jest narażona
na ryzyko kar administracyjnych, a w skrajnym przypadku
na ryzyko cofnięcia zgody lub licencji, na podstawie której
prowadzi działalność. Spółka chroni się przed tym ryzykiem
zatrudniając wykwalifikowaną kadrę, zlecając okresowe
audyty, korzystając z usług profesjonalnych doradców oraz w

miarę możliwości zawierając odpowiednie klauzule umowne.
Ryzyko niestabilnego otoczenia prawnego, w tym w
obszarze przepisów podatkowych
Przepisy prawa w Polsce ulegają dość częstym zmianom,
podobnie jak interpretacje prawa oraz praktyka jego
stosowania. Zmiana przepisów może być na korzyść Spółki,
ale może także powodować negatywne skutki. Zmieniające
się przepisy prawa lub różne jego interpretacje, zwłaszcza
w odniesieniu do prawa podatkowego a także prawa
działalności gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych czy prawa z zakresu zamówień publicznych
mogą mieć wpływ na wyniki finansowe osiągane przez
Spółkę.
Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym
Spółka działa na rynku płatności mobilnych, które znajdują
się na etapie dynamicznego rozwoju. Dynamika rynku i jego
atrakcyjność powoduje, że zmiany poziomu sprzedaży usług
i produktów mogą się znacznie zmieniać, w szczególności
w związku z pojawieniem się nowych podmiotów lub
oferowanych technologii. W związku z tym istnieje ryzyko,
że Spółka nie będzie w stanie dostosować się do szybkich
zmian rynkowych, co może przełożyć się na pogorszenie jej
pozycji konkurencyjnej a przez to sytuacji finansowej.
Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi
Dynamika zmian technologicznych powoduje, że Spółka jest
narażona na ryzyko cyklicznych zmian technologicznych,
co może powodować okresowo zwiększone koszty prac
programistycznych oraz związanych z zakupem systemów
i infrastruktury informatycznej. Zmiany technologiczne mogą
też prowadzić do zwiększonych wydatków na personel
i szkolenia. W związku z tym istnieje ryzyko, że Spółka nie
będzie w stanie dostosować się do szybkich zmian
technologicznych, co może przełożyć się na pogorszenie jej
pozycji konkurencyjnej a przez to sytuacji finansowej.
Ryzyko związane
z kontrahentem

z

zakończeniem

współpracy

Spółka działa oferując szereg usług na obsługę płatności w
strefach płatnego parkowania z akceptantami takimi jak
miasta, gminy lub spółki należące do tych podmiotów lub
podmiotami, które są operatorami tych stref wyłonionymi
w postępowaniach przetargowych. Część z tych umów
zawierana jest w postępowaniach przetargowych, w których
uczestniczy Spółka. Spółka zawiera także umowy
na akceptację płatności, sprzedaż usług lub towarów
(biletów), umowy agencyjne z przewoźnikami kolejowymi,
miejskimi, autobusowymi itp. Obok tego, Spółka zawiera
umowy na obsługę płatności w usługach doładowań
telefonów, płatności za rachunki, doładowań do gier. Umowy
zawierane są najczęściej na czas określony i cyklicznie
odnawiane. Istnieje jednak ryzyko, że dany kontrahent nie
odnowi
umowy
lub
wypowie
istniejącą
umowę,
albo Spółka nie wygra danego postępowania przetargowego
i nie zawrze w związku z tym umowy, co może spowodować

zmianę, w szczególności zmniejszenie zakresu oferty Spółki.
Ryzyko związane z awariami infrastruktury
Awarie infrastruktury mogą prowadzić do zachwiania
ciągłości świadczenia usług przez Spółkę. Spółka jest
minimalnego
poziomu
zobowiązana
do zachowania
dostępności systemów w umowach z kontrahentami. Brak
zachowania dostępności usług na wymaganym poziomie
może skutkować naliczaniem kar umownych, co miałoby
negatywny wpływ na wynik finansowy Spółki.
Ryzyko związane z utratą płynności finansowej
Szybki wzrost działalności, prowadzenie nowych projektów
inwestycyjnych, spadek sprzedaży usług i towarów może
wiązać się z pogorszeniem sytuacji finansowej Spółki
i w skrajnym przypadku doprowadzić do utraty płynności
finansowej Spółki.
Ryzyko braku wypłaty dywidendy
Spółka jest organizacją nastawioną na zysk. W okresie
pierwszych lat funkcjonowania, Spółka była prekursorem
usług mobilnych w Polsce. Pomimo tego, że usługi te nie były
jeszcze w powszechnym użyciu, Spółka dokonała szeregu
inwestycji służących przyszłemu rozwojowi usług mobilnych.
W pierwszych latach działalności Spółka ponosiła w związku
z tym straty. Do czasu pełnego pokrycia strat poniesionych
w początkowym okresie działalności, Spółka nie będzie mogła
dokonywać jakichkolwiek wypłat w formie dywidendy. Spółka
szacuje, że pierwsza wypłata dywidendy nastąpi z zysku za
roku obrotowy 2023, jednak potrzeby kapitałowe Spółki
mogą spowodować, że wypracowany zysk nie zostanie
przeznaczony na wypłatę dywidendy, tylko zatrzymany w
Spółce w celu dalszej inwestycji lub w wyniku konieczności
utrzymania kapitałów Spółki na wymaganym przepisami
prawa poziomie. Ponadto dywidenda jest wypłacana
wyłącznie w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podejmie
stosowną uchwałę o przeznaczeniu zysku do podziału
pomiędzy akcjonariuszy. Nawet jeżeli Zarząd Spółki
zarekomenduje przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy do
wypłaty
tytułem
dywidendy,
Zarząd
nie
może
zagwarantować, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie
podejmie odpowiednią uchwałę umożliwiającą wypłatę takiej
dywidendy.
Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu
Akcje Spółki są w posiadaniu kilkunastu podmiotów – osób
fizycznych i prawnych, w tym 78,55% procent akcji jest
w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez
instytucję finansową.
Udział funduszy inwestycyjnych w ogólnej liczbie głosów
pozostawia tym akcjonariuszom możliwość sprawowania
faktycznej kontroli nad decyzjami podejmowanymi w Spółce
i ogranicza wpływ pozostałych akcjonariuszy. Nie można
wykluczyć ryzyka, że interesy i działania głównych
akcjonariuszy będą rozbieżne z interesami akcjonariuszy
mniejszościowych.

Ryzyko rozbieżności w zakresie podlegającej
zwrotowi części subwencji uzyskanej z tzw. Tarczy
Finansowej PFR.
Spółka
otrzymała
w
maju
2020
r.
subwencję
Rozwoju
w
ramach
Tarczy
z Polskiego Funduszu
Finansowej PFR dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
w kwocie 3.500.000 PLN. Spółka prognozuje, że w terminie
od czerwca 2021 r. będzie zobowiązana do zwrotu 50%
uzyskanej subwencji w 24 miesięcznych ratach; w pozostałej
części, tj. 1.750.000 PLN subwencja nie będzie podlegała
zwrotowi z uwagi na częściowe umorzenie. Odpowiednie
zmniejszenie zobowiązania oraz ujęcie umorzonej części
subwencji w pozostałych przychodach operacyjnych Spółki
prawdopodobnie nastąpi w drugim kwartale 2021 r. Spółka
zwraca jednak uwagę na ryzyko związane z procedurą
rozliczenia subwencji, m.in. wynikające z procedur
sprawdzających i tym samym na ryzyko podwyższenia kwoty
podlegającej zwrotowi lub przesunięcia terminu zwrotu do
czasu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości (i tym samym
terminu rozpoznania przychodu w części nie podlegającej
zwrotowi).
INNE ISTOTNE INFORMACJE
Zmiany dokumentu ofertowego

Ewentualne zmiany niniejszego dokumentu informacyjnego
będą zamieszczane w miejscu jego publikacji.

Klauzula ochrony danych
osobowych

Warunki i zasady przetwarzania danych osobowych przez
Spółkę w związku z prowadzoną ofertą publiczną Akcji Serii K
zostały szczegółowo określone w Polityce Prywatności
znajdującej się na stronie internetowej Spółki pod adresem:
https://www.skycash.com/polityka-prywatnosci/.

Załączniki

1)

aktualna treść Statutu Spółki;

2)

informacja pobrana ze strony internetowej Centralnej
Informacji
Krajowego
Rejestru
Sądowego,
odpowiadająca odpisowi aktualnemu Spółki z rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;

3)

uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SkyCash Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie z dnia 30 października 2020 roku w
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy,
zmiany
Statutu
Spółki
oraz
upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia
tekstu jednolitego Statutu Spółki;

4)

sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, który
rozpoczął się w dniu 1.01.2019r. i zakończył się w dniu
31.12.2019r.;

5)

Sprawozdanie z badania przez niezależnego biegłego
rewidenta sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy, który rozpoczął się w dniu 1.01.2019r.
i zakończył się w dniu 31.12.2019r.

6)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od

1 stycznia do 30 września 2020 r. (niezaudytowane)
7)

Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonej na
dzień 30 września 2020 r. (niezaudytowane)

Spółka zwraca uwagę, że dane finansowe wskazane w pkt.
6) i 7) nie podlegały badaniu biegłego rewidenta, tym
samym informacje przedstawione w ostatecznym, zbadanym
sprawozdaniu finansowym mogą się od nich różnić.
Emitent oświadcza, iż ponosi odpowiedzialność za informacje zawarte w niniejszym dokumencie oraz
oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności informacje
zawarte w dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.

Warszawa, 1 marca 2021 roku
Signed by /
Podpisano przez:
Jarosław Mazek
Date / Data:
2021-03-01
18:16

______________________________

Jarosław Mazek – Prezes Zarządu

Signed by /
Podpisano przez:
Adam Sadowski
Date / Data: 2021-

______________________________
______
______
______
_ 03-01 19:12

Adam Sadowski _- Członek Zarządu

Signed by /
Podpisano przez:
Katarzyna Kot
Date / Data:
_______________________________
______________
_ 2021-03-01 20:09

Katarzyna Kot – Członek Zarządu
Signed by /
Podpisano przez:
Piotr Remigiusz
Bochenek
Date / Data: 2021-

_______________________________
_____________03-01 18:49

Piotr Bochenek – Członek Zarządu
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Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 15.01.2021 godz. 15:21:43
Numer KRS: 0000315361
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

09.10.2008

Ostatni wpis

Numer wpisu

47

Sygnatura akt

RDF/247737/20/387

Oznaczenie sądu

SYSTEM

Data dokonania wpisu

02.10.2020

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1.Oznaczenie formy prawnej

SPÓŁKA AKCYJNA

2.Numer REGON/NIP

REGON: 220677198, NIP: 9571005969

3.Firma, pod którą spółka działa

SKYCASH POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

4.Dane o wcześniejszej rejestracji

------

5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność
gospodarczą z innymi podmiotami na
podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?

NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba

kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA

2.Adres

ul. MARSZAŁKOWSKA, nr 142, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-061, poczta WARSZAWA, kraj
POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej

BOK@SKYCASH.COM

4.Adres strony internetowej

WWW.SKYCASH.PL

Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów

Strona 2 z 11
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie
statutu

1

AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 19.09.2008R. PRZEZ NOTARIUSZ MONIKĘ
KĘDZIERSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ PIOTR SOROKA, MONIKA KĘDZIERSKA, PIOTR
SKOWORODKO, IGOR SOROKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE,
REPERTORIUM A 9171/2008.

2

AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 20.04.209 ROKU PRZEZ NOTARIUSZ GRAŻYNĄ
WOJTOWICZ W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 102,
REPERTORIUM A NR 2014/2009, ZMIENIONO § 7 UST. 1 I 2 STATUTU SPÓŁKI,
PODWYŻSZONO KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI.
TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.

3

29.12.2010 R., REP. A NR 18186/2010, JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W
WARSZAWIE PRZY ULICY BRACKIEJ 18 LOKAL 5.
ZMIENIONO BRZMIENIE § 2, § 7 UST. 1 I 2, § 10 I § 15 UST. 1 STATUTU ORAZ PRZYJĘTO
TEKST JEDNOLITY STATUTU.

4

22 LIPCA 2011 R., REP. A NR 9579/2011, KRZYSZTOF ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA W
WARSZAWIE PRZY UL. BRACKIEJ 18 LOK. 5
ZMIENIONO: §7 UST. 1; §7 UST. 2; §9 UST.3.

5

AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.02.2012, REP. A NR 2210/2012, NOTARIUSZ JOANNA
DECZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI JOANNA DECZKOWSKA
NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA.
ZMIANIE ULEGŁ §7 STATUTU SPÓŁKI.

6

AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.12.2013 R., REPERTORIUM A NR 17559/2013, NOTARIUSZ
JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI JOANNA DECZKOWSKA
NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. BRACKA 18 LOK. 5, 00-028 WARSZAWA, ZMIANA §7 UST.
1 I 2 STATUTU SPÓŁKI

7

21.10.2013 R., REPERTORIUM A NR 14360/2013, ASESOR NOTARIALNY ALEKSANDRA
TEFELSKA, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI JOANNA DECZKOWSKA NOTARIUSZA
SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE,
ZMIENIONO §7 STATUTU;
21.02.2014R., REPERTORIUM A NR 2515/2014, ASESOR NOTARIALNY ALEKSANDRA TEFELSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI JOANNA DECZKOWSKA NOTARIUSZA SPÓŁKA
CYWILNA W WARSZAWIE, DOOKREŚLONO §7 UST.1 I 2 STATUTU.

8

30-07-2014R.; REPERTORIUM A NR 10617/2014; NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; DODANO §7A STATUTU

9

30.07.2014 R., REP. A NR 10617/2014, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE;
ZMIENIONO: §7 I §8 STATUTU.

10

10.10.2014 R., REP. A NR 14100/2014, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE;
ZMIENIONO: §13 UST. 1 I 2 STATUTU.

11

10.10.2014 R.; REPERTORIUM A NR 14100/2014; NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI JOANNA DECZKOWSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA
CYWILNA, UL. BRACKA 18 LOK. 5, 00-028 WARSZAWA; ZMIENIONO §7 STATUTU.
05.12.2014 R.; REPERTORIUM A NR 15857/2014; NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI JOANNA DECZKOWSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA
CYWILNA, UL. BRACKA 18 LOK. 5, 00-028 WARSZAWA; DOOKREŚLONO §7 STATUTU.

12

26.05.2015 R., REPERTORIUM A NR 5788/2015, ASESOR NOTAARIALNY SYLWIA DOLEGA,
ZASTĘPCA KRZYSZTOFA ŁASKIEGO - NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO
KANCELARIĘ NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZY ULICY BRACKIEJ NR 18 LOK. 5, ZMIANA §14
STATUTU SPÓŁKI

13

08.12.2015 R., REPERTORIUM A NR 13175/2015, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA,
PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY ULICY BRACKIEJ NR 18 LOK.
5, ZMIANA §13 I 14 STATUTU SPÓŁKI

14

08.12.2015 R., REPERTORIUM A NR 13175/2015, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA,
PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY ULICY BRACKIEJ NR 18 LOK.
5, ZMIANA § 7 STATUTU SPÓŁKI
06.04.2016 R., REPERTORIUM A NR 3200/2016, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA,
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PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY ULICY BRACKIEJ NR 18 LOK.
5, DOKREŚLENIE § 7 STATUTU SPÓŁKI
15

05.07.2016R., REP.A NR 6253/2016, ZASTĘPCA NOTARIALNY SYLWIA DOLEGA, ZASTĘPCA
NOTARIUSZA KRZYSZTOFA ŁASKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W
WARSZAWIE, PRZY UL.BRACKIEJ NR 18 LOK.5, ZMIANA §13 I §14 STATUTU SPÓŁKI

16

11.07.2017 R.; REP. A NR 7077/2017; NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 7A STATUTU.

17

18.12.2019 REP. A NR 13490/2019 NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA UL.BRACKA 18 LOK.5 WARSZAWA, ZMIANA §7 UST.1 I 2 STATUTU SPÓŁKI
11.03.2020 REP. A NR 2800/2020 NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA UL.BRACKA 18 LOK.5 WARSZAWA, ZMIANA §7 UST.1 I 2 STATUTU SPÓŁKI

Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona spółka

NIEOZNACZONY

2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor
Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do
ogłoszeń spółki

------

4.Czy statut przyznaje uprawnienia
osobiste określonym akcjonariuszom lub
tytuły uczestnictwa w dochodach lub
majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału NIE
w zysku?

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki
1.Wysokość kapitału zakładowego

12 947 650,00 ZŁ

2.Wysokość kapitału docelowego

1 335 989,00 ZŁ

3.Liczba akcji wszystkich emisji

25895300

4.Wartość nominalna akcji

0,50 ZŁ

5.Kwotowe określenie części kapitału
wpłaconego

12 947 650,00 ZŁ

6.Wartość nominalna warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego

------

Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
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Rubryka 9 - Emisja akcji
1

2

3

4

5

6

7

8

1.Nazwa serii akcji

SERIA A

2.Liczba akcji w danej serii

2241405

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

B

2.Liczba akcji w danej serii

2000000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

C

2.Liczba akcji w danej serii

1242236

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

D

2.Liczba akcji w danej serii

7299998

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

E

2.Liczba akcji w danej serii

1556361

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

F

2.Liczba akcji w danej serii

2200000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

G

2.Liczba akcji w danej serii

100000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

H

2.Liczba akcji w danej serii

3000000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
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9

10

1.Nazwa serii akcji

I

2.Liczba akcji w danej serii

2000000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

SERIA J

2.Liczba akcji w danej serii

4255300

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów

Rubryka 11
1.Czy zarząd lub rada administrująca są
upoważnieni do emisji warrantów
subskrypcyjnych?

NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY
ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

BOCHENEK

2.Imiona

PIOTR REMIGIUSZ

3.Numer PESEL/REGON

76090908999

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona

------

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

SADOWSKI

2.Imiona

ADAM

3.Numer PESEL/REGON

67052410670

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

CZŁONEK ZARZĄDU
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3

4

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona

------

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

MAZEK

2.Imiona

JAROSŁAW

3.Numer PESEL/REGON

80091714570

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

PREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona

------

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

KOT

2.Imiona

KATARZYNA

3.Numer PESEL/REGON

78083010762

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona

------

Rubryka 2 - Organ nadzoru
1

1.Nazwa organu

RADA NADZORCZA

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

3

4

1.Nazwisko

PACZUSKI

2.Imiona

ANDRZEJ ALEKSANDER

3.Numer PESEL

70100705154

1.Nazwisko

KWIATKOWSKI

2.Imiona

MACIEJ MARIA

3.Numer PESEL

69072210573

1.Nazwisko

ŁĘKARSKI

2.Imiona

KRZYSZTOF ANDRZEJ

3.Numer PESEL

71060603698

1.Nazwisko

SOCHACKI

2.Imiona

ROBERT ADAM

3.Numer PESEL

68092001190

Rubryka 3 - Prokurenci
1

1.Nazwisko

PAWELEC

2.Imiona

EWELINA AGNIESZKA
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3.Numer PESEL

88042005746

4.Rodzaj prokury

PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1.Przedmiot przeważającej działalności
przedsiębiorcy

1

64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE

2.Przedmiot pozostałej działalności
przedsiębiorcy

1

62, 01, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

2

62, 02, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI

3

62, 03, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI

4

63, 1, , PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I
PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH

5

64, 99, , POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

6

66, 19, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

7

73, 1, , REKLAMA

8

82, 2, , DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)

9

82, 9, , DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentu

Nr kolejny w
polu

Data złożenia

Za okres od do

1.Wzmianka o złożeniu
rocznego sprawozdania
finansowego

1

15.07.2009

OD 01.10.2008 DO 31.12.2008R.

2

14.02.2011

OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 31 GRUDNIA 2009 R.

3

26.04.2013

01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.

4

26.04.2013

01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.

5

23.08.2013

01.01.2012 - 31.12.2012

6

03.07.2014

OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

7

03.08.2015

OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

8

12.07.2016

OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

9

17.07.2017

OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

10

18.10.2018

OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

11

31.07.2019

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

12

02.10.2020

OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

1

*****

OD 01.10.2008 DO 31.12.2008R.

2

*****

OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 31 GRUDNIA 2009 R.

3

*****

01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.

4

*****

01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.

5

*****

01.01.2012 - 31.12.2012

6

*****

OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

7

*****

OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

8

*****

OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

2.Wzmianka o złożeniu opinii
biegłego rewidenta /
sprawozdania z badania
rocznego sprawozdania
finansowego
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9

*****

OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

10

*****

OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

11

*****

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

12

*****

OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

3.Wzmianka o złożeniu uchwały 1
lub postanowienia o
2
zatwierdzeniu rocznego
3
sprawozdania finansowego

*****

OD 01.10.2008 DO 31.12.2008R.

*****

OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 31 GRUDNIA 2009 R.

*****

01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.

4

*****

01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.

5

*****

01.01.2012 - 31.12.2012

6

*****

OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

7

*****

OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

8

*****

OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

9

*****

OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

10

*****

OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

11

*****

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

12

*****

OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

1

*****

OD 01.10.2008 DO 31.12.2008R.

2

*****

OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 31 GRUDNIA 2009 R.

3

*****

01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.

4

*****

01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.

5

*****

01.01.2012 - 31.12.2012

6

*****

OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

7

*****

OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

8

*****

OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

9

*****

OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

10

*****

OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

11

*****

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

12

*****

OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

4.Wzmianka o złożeniu
sprawozdania z działalności
podmiotu

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy,
za który należy złożyć sprawozdanie
finansowe

31.12.2008
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Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.
Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo
w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
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1

1.Określenie okoliczności

PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI

2.Opis sposobu połączenia, podziału lub
przekształcenia

POŁĄCZNIE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ SKYCASH
SP. Z O. O. NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ SKYCASH POLAND S.A. W ZAMIAN ZA AKCJE, KTÓRE
SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA SKYCASH POLAND S.A. WYDA UDZIAŁOWCOM SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ SKYCASH SP. Z O. O.
UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA SKYCASH POLAND S.A. O POŁĄCZENIU Z SKYCASH
SP. Z O. O. Z DNIA 22.07.2011 R. - KRZYSZTOF ŁASKI, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP.
9579/2011

Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów
przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
1

2

1.Nazwa lub firma

SKYCASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,------

2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji,
w którym podmiot był zarejestrowany

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze

0000301795

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr

*******

5.Numer REGON

220576712

1.Określenie okoliczności

PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI

2.Opis sposobu połączenia, podziału lub
przekształcenia

POŁĄCZENIE NASTĘPUJE W DRODZE PRZENIESIENIA NA SKYCASH SPÓŁĘ AKCYJNĄ
CAŁEGO MAJĄTKU SWOJEJ JEDNOOSOBOWEJ SPÓŁKI, TJ. MOBIPARKING SPÓŁKI Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
UCHWAŁA O POŁĄCZENIU ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE
WSPÓLNIKÓW MOBIPARKING SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DNIU 15
PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU.

Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów
przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
1

1.Nazwa lub firma

MOBIPARKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,------

2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji,
w którym podmiot był zarejestrowany

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze

0000410246

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr

*******

5.Numer REGON

146003838

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
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Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej
restrukturyzacji
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 15.01.2021
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

SKYCASH POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI
FINANSOWEJ ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2019

Warszawa, 28.08.2020 r.
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SKYCASH POLAND S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019
(w złotych polskich)

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Treść pozycji rachunku zysków i strat

nota

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

Działalność kontynuowana

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w
tym:

9.1

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

Koszty działalności operacyjnej

9.3

I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce

8 393 913,98

8 957 341,94

8 393 913,98

8 957 341,94

6 547 558,73

7 981 451,66

816 969,29

769 914,21

74 431,98

88 635,02

3 503 482,00

4 374 358,22

IV. Podatki i opłaty

76 304,34

47 685,76

V. Wynagrodzenia

1 303 909,03

1 755 147,39

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

252 367,07

361 855,77

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

520 095,02

583 855,29

1 846 355,25

975 890,28

19 561,53

47 666,58

561,5

-

Zysk (strata) na sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne

9.4

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych
Aktualizacja aktywów niefinansowych

-

Inne przychody operacyjne

34 686,00

19 000,03

12 980,58

933 380,16

181 461,23

Aktualizacja aktywów niefinansowych

362 193,14

40 191,85

Inne koszty operacyjne

571 187,02

141 269,38

932 536,62

842 095,63

109 329,04

114 858,66

105 921,22

109 255,10

Pozostałe koszty operacyjne

9.5

Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe

9.6

Odsetki
Aktualizacja wartości aktywów finansowych

3 369,38

Inne
Koszty finansowe

9.7

Odsetki

38,44

5 603,56

185 561,84

163 000,91

185 561,84

155 559,54

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0,00

1 063,52

Inne

0,00

6 377,85

856 303,82

793 953,38

Zysk (strata) brutto
Podatek bieżący

9.2

Podatek odroczony

9.2

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

Zysk (strata) netto za rok obrotowy
Całkowite dochody netto
Średnia ważona liczba akcji w okresie
Zysk podstawowy i rozwodniony przypadający na
jedną akcję

18.4

-

-

200 668,00

419 182,00

655 635,82

374 771,38

655 635,82

374 771,38

655 635,82

374 771,38

21 640 000,00

21 640 000,00

0,03

0,02

Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do danych finansowych
stanowią jego integralną część.
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SKYCASH POLAND S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019
(w złotych polskich)

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

na dzień 31 grudnia 2019
AKTYWA

nota

Aktywa trwałe

Stan na 31/12/2018

Stan na 31/12/2019

9 530 166,31

11 771 194,01

Rzeczowe aktywa trwałe

10

47 045,58

38 745,42

Wartości niematerialne

12

8 011 842,82

9 575 645,31

13

936 247,78

2 040 955,15

935 000,00

998 570,14

0,00

0,00

535 030,13

115 848,13

25 776 967,02

23 612 670,05

14

36 724,57

31 720,30

15

4 841 753,93

1 868 682,87

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

16

20 446 271,21

21 607 721,64

Inwestycje krótkoterminowe

17

403 369,38

57 909,42

Rozliczenia międzyokresowe czynne

18

48 847,93

46 635,82

35 307 133,33

35 383 864,06

Pozostałe
aktywa
(długoterminowe)

niefinansowe

w tym kaucje
Inwestycje długoterminowe
Aktywa z tytułu podatku odroczonego

9.2

Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe należności

AKTYWA RAZEM
PASYWA

Stan na 31/12/2018

Kapitał (fundusz) własny

Stan na 31/12/2019

9 334 241,26

9 709 012,64

19.1

10 820 000,00

10 820 000,00

19.2

7 249 232,33

7 249 232,33

Udziały (akcje) własne

19.1

0

0

Pozostałe kapitały rezerwowe

19.3

392 901,87

392 901,87

Zyski zatrzymane / Niepokryte straty

19.4

-9 127 892,94

-8 753 121,56

4 473 035,86

1 821 534,24

4 473 035,86

1 821 534,24

21 499 856,21

23 853 317,18

21

21 446 364,39

23 732 042,51

Zobowiązania finansowe

20

0

0

Rozliczenia międzyokresowe

22

53 491,82

121 274,67

35 307 133,33

35 383 864,06

Kapitał (fundusz) podstawowy
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich
wartości nominalnej

Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania finansowe

20

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe zobowiązania

PASYWA RAZEM

Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do danych finansowych
stanowią jego integralną część.
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Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019
(w złotych polskich)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

za okres zakończony dnia 31 grudnia 2019
01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

650 952,16

374 771,38

5 430 483,70

7 600 710,09

816 969,29

767 573,56

PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Wynik finansowy netto (zysk/strata)
Korekty o pozycje:
1. Amortyzacja
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu aktywów niefinansowych długoterminowych
7. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i innych

622 597,76
0

-

5 603,56

-23 739,18
-1 587 934,90

3 909 318,84

5 649 538,61

1 812 642,26

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych

181 509,07

489 176,96

10.Zmiana stanu zobowiązań długoterminowych

200 180,01

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów

10. Odsetki otrzymane
11. Inne korekty
12. Inne korekty- z tyt. podatku odroczonego
13. Inne -RMK Bierne
14. Zmiana stanu zapasów

186 187,00
8 554,92
-781,12

5 004,27

6 081 435,86

7 975 481,47

Wpływy

0

350 000,00

1. Zbycie niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych

0

-

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
PRZEPŁYW Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

2. Zbycie aktywów finansowych

350 000,00

Wydatki

2 018 039,01

2 323 075,89

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych

2 018 039,01

2 323 075,89

0

-

2. Inwestycje w wartości niematerialne i prawne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

-2 018 039,01

-

1 973 075,89

PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Wpływy

0

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i dopłat do
kapitału

0

1 800 000,00

2. Kredyty i pozyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
Wydatki
1. Wykup dłużnych papierów wartościowych

1 800 000,00
0
400 000,00

4 600 000,00

0

4 000 000,00

2. Odsetki

600 000,00

3. Z tytułu innych zobowiązań finansowych (nabycie j.u.)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

400 000,00
-400 000,00

-

2 800 000,00

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM

3 663 396,85

3 202 405,58

ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

3 663 396,85

1 161 450,43

Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do danych finansowych
stanowią jego integralną część.
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SKYCASH POLAND S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019
(w złotych polskich)
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU

16 782 874,36

20 446 271,21

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU

20 446 271,21

21 607 721,64

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU O
OGRANICZONEJ MOŻLIWOŚCI DYSPONOWANIA

17 905 216,39

21 401 409,58

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres zakończony dnia 31 grudnia 2019
Wyszczególnienie

nota

Kapitał (fundusz) własny na początek roku (BO)

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

8 678 605,44

9 334 241,26

10 820 000,00

10 820 000,00

0

0

10 820 000,00

10 820 000,00

7 249 232,33

7 249 232,33

0

0

0

0

7 249 232,33

7 249 232,33

0

0

0

0

Akcje własne na koniec roku

0

0

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na
początek roku

0

0

Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

0

0

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec
okresu

0

0

Kapitał (fundusz) podstawowy na początek roku

19.1

Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie emisja akcji
b) zmniejszenie - umorzenie akcji
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec roku
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich
wartości nominalnej - stan na początek roku
Zmiana nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich
wartości nominalnej

19.2

a) zwiększenie
b) zmniejszenie
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich
wartości nominalnej - stan na koniec roku
Akcje własne na początek roku

19.1

a) zwiększenie
b) zmniejszenie - umorzenie akcji

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

392 901,87

392 901,87

Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy)
rezerwowych

0

0

a) zwiększenie

0

0

b) zmniejszenie

0

0

392 901,87

392 901,87

-10 646 286,84

-9 783 528,76

0

0

-10 646 286,84

-9 783 528,76

862 758,08

655 635,82

-9 783 528,76

-9 127 892,94

655 635,82

374 771,38

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na
koniec roku
Strata z lat ubiegłych na początek roku,
- korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po
korektach
a) zmniejszenie - zysk roku poprzedniego
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec roku
Całkowite dochody netto
a) zysk/ strata netto

19.3

655 635,82

374 771,38

Kapitał (fundusz) własny na koniec roku (BZ)

9 334 241,26

9 709 012,64

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

9 334 241,26

9 709 012,64

Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do danych finansowych
stanowią jego integralną część.
7

SKYCASH POLAND S.A.
Dane finansowe za okres zakończony dnia 31 grudnia 2019
Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające
(w złotych polskich)

ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI ORAZ DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

1.

Informacje ogólne

Prezentowane Sprawozdanie Finansowe Spółki SkyCash Poland S.A. obejmuje okres 12 miesięcy zakończony
dnia 31 grudnia 2019 roku oraz dane porównawcze za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
SkyCash Poland S.A. („Spółka”, „Jednostka”) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 19 września 2008
roku. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Sienna 73.
Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000315361. Spółce nadano numer statystyczny REGON 220677198.
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:
x
pozostałe pośrednictwo pieniężne - PKD 64.19.Z,
x
działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z,
x
doradztwo w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z
x
zarządzanie urządzeniami informatycznymi – PKD 62.03.Z
x
pozostała finansowa działalność usługowa – PKD 64.99.Z
x
pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- PKD 66.19.Z.
w tym w szczególności:
x
obsługa systemu wnoszenia i monitorowania opłat za parkowanie,
x
obsługa płatności mobilnych,
x
obsługa zakupu biletów komunikacji miejskiej z wykorzystaniem elektronicznego instrumentu płatniczego;
x
sprzedaż biletów kolejowych i autobusowych
x
działalność związana z oprogramowaniem.
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki dnia 24.09.2020 roku.

2.

Skład Zarządu Spółki

W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku wchodzili:
Jarosław Mazek – Prezes Zarządu
Katarzyna Kot – Członek Zarządu
Piotr Bochenek – Członek Zarządu
Adam Sadowski – Członek Zarządu.
W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku wchodzili:
Wojciech Maryjański – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
Piotr Bochenek – Członek Zarządu
Adam Sadowski – Członek Zarządu.
W dniu 26 listopada 2018 roku Rada Nadzorcza oddelegowała Członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha
Maryjańskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na okres 3 miesięcy do dnia 25 lutego 2019 roku. W dniu 18
marca 2019 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej powołał Pana Jarosława Mazka na Prezesa Zarządu. W dniu
7 października 2019 roku na Członka Zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej powołał Katarzynę Kot.
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Dane finansowe za okres zakończony dnia 31 grudnia 2019
Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające
(w złotych polskich)

3.

Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach

3.1.

Profesjonalny osąd

W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości Zarząd dokonał następujących osądów, które mają
największy wpływ na przedstawiane wartości bilansowe aktywów i zobowiązań.

3.2.

Niepewność szacunków i założeń

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. Spółka przyjęła założenia i szacunki na temat przyszłości na
podstawie wiedzy posiadanej podczas sporządzania sprawozdania finansowego. Występujące założenia i szacunki
mogą ulec zmianie na skutek wydarzeń w przyszłości wynikających ze zmian rynkowych lub zmian nie będących
pod kontrolą Spółki. Takie zmiany są odzwierciedlane w szacunkach lub założeniach w chwili ich wystąpienia.
Regulacje dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz obciążeń
związanych z ubezpieczeniami społecznymi podlegają częstym zmianom. Te częste zmiany powodują brak
odpowiednich punktów odniesienia, niespójne interpretacje oraz nieliczne ustanowione precedensy, które
mogłyby mieć zastosowanie. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice w
opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych, zarówno pomiędzy organami państwowymi jak
i organami państwowymi i przedsiębiorstwami.
Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności (na przykład kwestie celne czy dewizowe) mogą być
przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i grzywien, a wszelkie
dodatkowe zobowiązania podatkowe, wynikające z kontroli, muszą zostać zapłacone wraz z wysokimi odsetkami.
Te warunki powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest większe niż w krajach o bardziej dojrzałym systemie
podatkowym.
W konsekwencji, kwoty prezentowane i ujawniane w sprawozdaniach finansowych mogą się zmienić
w przyszłości w wyniku ostatecznej decyzji organu kontroli podatkowej.
Wartości niematerialne
Spółka przeprowadza testy na utratę wartości niematerialnych, żeby oszacować ich wartość odzyskiwalną. Utrata
wartości może być spowodowana znacznymi, niekorzystnymi dla Spółki zmianami spowodowanymi czynnikami
technologicznymi, gospodarczymi lub prawnymi w otoczeniu, w którym Spółka działa lub na rynkach, którym
dany składnik aktywów służy.
Należności
Spółka tworzy odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu ich przeterminowania i ryzyka kredytowego.
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. Prognozy wypracowania zysku na
poziomie mniejszym niż straty podatkowe, wchodzące w skład aktywów z tytułu podatku odroczonego bądź
pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby
się nieuzasadnione.
Wartość godziwa instrumentów finansowych
Wartość godziwą instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek ustala się wykorzystując
odpowiednie techniki wyceny. Przy wyborze odpowiednich metod i założeń Spółka kieruje się profesjonalnym
osądem.
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Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające
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Stawki amortyzacyjne
Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej
użyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych. Spółka
corocznie dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących
szacunków.

4.

Podstawa przygotowania danych finansowych

Niniejsze dane finansowe zostały przygotowane zgodnie z zasadą kosztu historycznego. Kwoty są przedstawione
w złotych („PLN”).
Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej
przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym. Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie
stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę w
okresie nie krótszym niż 12 miesięcy po dniu bilansowym.
Bilans sporządzony przez Zarząd Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazał skumulowaną stratę, która nie
przewyższała sumy kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego.

4.1.

Oświadczenie o zgodności

Niniejsze dane finansowe zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez UE („MSSF UE”). Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania
do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania MSSF, MSSF mające zastosowanie do
tego sprawozdania finansowego nie różnią się od MSSF UE.
MSSF UE obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości („RMSR”).
Dnia 29 czerwca 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 45 ust. 1a i
1c oraz art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości, zdecydowało o sporządzeniu statutowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 oraz lata kolejne zgodnie z
MSSF.

4.2.

Waluta sprawozdania finansowego

Walutą funkcjonalną Spółki i walutą sprawozdawczą jest złoty polski.

5.

Zmiany stosowanych zasad rachunkowości

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane przy sporządzaniu danych finansowych za okres od 1 stycznia do
31 grudnia 2019 roku są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku. W okresie sprawozdawczym zakończonym dnia 31
grudnia 2019 roku Spółka nie dokonywała zmian w stosowanych zasadach rachunkowości.

6.

Korekta błędu- w 2019 roku nie wystąpiła korekta błędu podstawowego
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7.

Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie
weszły jeszcze w życie

Efekt zastosowania nowych standardów rachunkowości i zmian polityki rachunkowości
Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego jednostkowego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. są spójne z tymi, które zastosowano przy
sporządzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2018 r., z wyjątkiem zmian opisanych poniżej.
Zastosowano takie same zasady dla okresu bieżącego i porównywalnego .


Zmiany wynikające ze zmian MSSF

Od początku roku obrotowego obowiązują następujące nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje wydane
przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) lub Komitet ds. Interpretacji
Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej.
x

MSSF 16 Leasing

Nowy standard został opublikowany w dniu 13 stycznia 2016 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później i dozwolone jest jego wcześniejsze zastosowanie (ale pod
warunkiem równoczesnego zastosowania MSSF 15). Standard zastępuje dotychczasowe regulacje dotyczące
leasingu (m.in. MSR 17) i diametralnie zmienia podejście do umów leasingowych o różnym charakterze,
nakazując leasingobiorcą wykazywanie w bilansach aktywów i zobowiązań z tytułu zawartych umów
leasingowych, niezależnie od ich rodzaju.
Wdrożenie standardu nie miało istotnego wpływu dla sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok. Spółka
zdecydowała wybrać opcję nie ujawniania aktywów oraz zobowiązań leasingowych dla leasingów o okresie
poniżej 12 miesięcy.
x

KIMSF 23 Niepewność w zakresie sposobów ujmowania podatku dochodowego

Nowa interpretacja została opublikowana w dniu 7 czerwca 2017 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Celem interpretacji jest wskazanie w jaki sposób ująć w
sprawozdaniach finansowych podatek dochodowy w przypadkach, gdy istniejące przepisy podatkowe mogą
pozostawiać pole do interpretacji i różnicy zdań pomiędzy jednostką i organami podatkowymi.
x

Zmiana w MSSF 9: Przedpłaty z ujemną rekompensatą

Zmiana w MSSF 9 została opublikowana w dniu 12 października 2017 roku i ma zastosowanie do okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Jej celem jest wskazanie zasad wyceny dla
aktywów finansowych, które mogą zostać spłacone wcześniej na podstawie warunków umownych i, formalnie,
mogłyby nie spełniać wymogów testu „płatność wyłącznie kapitału i odsetek”, co wykluczałoby ich wycenę w
zamortyzowanym koszcie lub w wartości godziwej przez inne całkowite dochody.
x

Zmiana w MSR 28: Długoterminowe udziały w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych
przedsięwzięciach

Zmiana w MSR 28 została opublikowana w dniu 12 października 2017 roku i ma zastosowanie do okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Jej celem jest wskazanie zasad wyceny dla
udziałów w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach w sytuacji, gdy nie są one wyceniane
metodą praw własności.
x

Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej (Annual Improvements 2015-2017)

W dniu 12 grudnia 2017 roku w wyniku dokonanego przeglądu MSSF wprowadzono drobne poprawki do
następujących standardów:
- MSSF 3 Połączenia jednostek, w zakresie doprecyzowania, że w momencie objęcia kontroli jednostka ponownie
wycenia posiadane udziały we wspólnym działaniu,
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- MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne, w zakresie doprecyzowania, że w momencie objęcia współkontroli

jednostka nie wycenia ponownie posiadanych udziałów we wspólnym działaniu,
- MSR 12 Podatek dochodowy, wskazując, że wszelkie podatkowe konsekwencje wypłat dywidend należy
ujmować w taki sam sposób,
- MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego, nakazując zaliczać do źródeł finansowania o charakterze ogólnym
również te kredyty i pożyczki, które pierwotnie służyły finansowaniu powstających aktywów – od momentu, gdy
aktywa są gotowe do wykorzystania zgodnie z zamierzonym celem (użytkowanie lub sprzedaż).
Mają one zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 r. lub później.
x

Zmiany w MSR 19: Zmiana, ograniczenie lub rozliczenie programu

Zmiany w MSR 19 zostały opublikowana w dniu 7 lutego 2018 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Zmiany dotyczą sposobu ponownej wyceny programów
zdefiniowanych świadczeń w przypadku, gdy ulegają one zmianie. Zmiany w standardzie oznaczają, że w
przypadku ponownej wyceny aktywa/zobowiązania netto z tytułu danego programu należy zastosować
zaktualizowane założenia w celu określenia bieżącego kosztu zatrudnienia i kosztów odsetek dla okresów po
zmianie programu. Do tej pory, MSR 19 tego nie wyjaśniał precyzyjnie.
Standardy nieobowiązujące (Nowe standardy i interpretacje)
W niniejszym sprawozdaniu finansowym Grupa nie zdecydowała o wcześniejszym zastosowaniu opublikowanych
standardów lub interpretacji przed ich datą wejścia w życie.
Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie na
dzień bilansowy:
x

MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe

Nowy standard został opublikowany w dniu 18 maja 2017 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub później. Dozwolone jest jego wcześniejsze zastosowanie (pod
warunkiem równoczesnego zastosowania MSSF 15 i MSSF 9). Standard zastępuje dotychczasowe regulacje
dotyczące umów ubezpieczeniowych (MSSF 4).
x

Zmiana w MSSF 3 Połączenia jednostek

Zmiana w MSSF 3 została opublikowana w dniu 22 października 2018 roku i ma zastosowanie do okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub później.
Celem zmiany było doprecyzowanie definicji przedsięwzięcia (ang. business) i łatwiejsze odróżnienie przejęć
„przedsięwzięć” od grup aktywów dla celów rozliczenia połączeń.
Grupa zastosuje zmieniony standard od daty wskazanej przez UE jako datę rozpoczęcia obowiązywania w prawie
unijnym tej zmiany.
x

Zmiany w MSR 1 i MSR 8: Definicja określenia „istotny”

Zmiany w MSR 1 i MSR 8 zostały opublikowane w dniu 31 października 2018 roku i mają zastosowanie do
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub później.
Celem zmian było doprecyzowanie definicji „istotności” i ułatwienie jej stosowania w praktyce.
Grupa zastosuje zmieniony standard od 1 stycznia 2020 r.
x

Reforma referencyjnych stóp procentowych (stawek referencyjnych) - Zmiany w MSSF 9, MSR 39 i MSSF
7

Zmiany w MSSF 9, MSR 39 i MSSF 7 zostały opublikowane w dniu 26 września 2019 roku i mają zastosowanie
do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub później.
Zmiany modyfikują szczegółowe wymogi rachunkowości zabezpieczeń, aby zminimalizować (wyeliminować)
potencjalne skutki niepewności związanej z reformą referencyjnych (międzybankowych) stóp procentowych.
Ponadto, jednostki będą zobowiązane do dodania dodatkowych ujawnień odnośnie tych powiązań
zabezpieczających, na które bezpośredni wpływ ma niepewność związana z reformą.
Grupa zastosuje zmieniony standard od daty wskazanej przez UE jako datę rozpoczęcia obowiązywania w prawie
unijnym tej zmiany.
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MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych
przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów,
interpretacji oraz zmian do nich, które na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji
nie zostały przyjęte do stosowania przez kraje UE:
x
x
x
x
x

MSSF 14 Regulatory Deferral Accounts opublikowany w dniu 30 stycznia 2014 roku (wstrzymany proces
przyjęcia do stosowania przez kraje UE),
MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe, opublikowany w dniu 18 maja 2017 roku,
Zmiany w MSSF 10 i MSR 28: Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką
stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem opublikowane w dniu 11 września 2014 roku
(wstrzymany proces przyjęcia do stosowania przez kraje UE),
Zmiana w MSSF 3 Połączenia jednostek opublikowana w dniu 22 października 2018 roku,
Reforma referencyjnych stóp procentowych (stawek referencyjnych) - Zmiany w MSSF 9, MSR 39 i
MSSF 7 opublikowane w dniu 26 września 2019 roku.

8.

Istotne zasady rachunkowości

8.1.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia/ kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie
oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa środków trwałych obejmuje ich cenę
nabycia powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku
do stanu zdatnego do używania. W skład kosztu wchodzi również koszt wymiany części składowych maszyn i
urządzeń w momencie poniesienia, jeśli spełnione są kryteria rozpoznania. Koszty poniesione po dacie oddania
środka trwałego do używania, takie jak koszty konserwacji i napraw, obciążają zysk lub stratę w momencie ich
poniesienia.
Cena nabycia rzeczowych aktywów trwałych przekazanych przez klientów jest ustalana w wysokości ich wartości
godziwej na dzień objęcia kontroli.
Środki trwałe w momencie ich nabycia zostają podzielone na części składowe będące pozycjami o istotnej
wartości, dla których można przyporządkować odrębny okres ekonomicznej użyteczności. Częścią składową są
również koszty generalnych remontów.
Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów.
Zgodnie z polityką rachunkowości Spółki przy ustalaniu stawki amortyzacyjnej uwzględnia się tempo postępu
techniczno-ekonomicznego oraz lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego.
Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów,
wynoszący:
Okres
Typ
Maszyny i urządzenia techniczne
Urządzenia biurowe
Środki transportu
Komputery
Inwestycje w obcych środkach trwałych

3-10
5
5-7
3
10

lat
lat
lat
lat
lat

Wartość końcowa, okres użytkowania oraz metoda amortyzacji składników aktywów podlega corocznej
weryfikacji.
Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub
w przypadku, gdy nie są spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego użytkowania takiego
składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia danego składnika aktywów z bilansu
(obliczone jako różnica pomiędzy ewentualnymi wpływami ze sprzedaży netto a wartością bilansową danej
pozycji) są ujmowane w zysku lub stracie okresu, w którym dokonano takiego usunięcia.
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8.2.

Wartości niematerialne

Wartości niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji lub wytworzone (jeżeli spełniają rozpoznania dla kosztów
prac rozwojowych) wycenia się przy początkowym ujęciu odpowiednio w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.
Cena nabycia wartości niematerialnych nabytych w transakcji połączenia jednostek jest równa ich wartości
godziwej na dzień połączenia. Po ujęciu początkowym, wartości niematerialne są wykazywane w cenie nabycia
lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Nakłady
poniesione na wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie, z wyjątkiem aktywowanych nakładów
poniesionych na prace rozwojowe, nie są aktywowane i są ujmowane w kosztach okresu, w którym zostały
poniesione.
Spółka ustala, czy okres użytkowania wartości niematerialnych jest określony czy nieokreślony.
Wartości niematerialne o określonym okresie użytkowania są amortyzowane przez okres użytkowania oraz
poddawane testom na utratę wartości każdorazowo, gdy istnieją przesłanki wskazujące na utratę ich wartości.
Okres i metoda amortyzacji wartości niematerialnych o ograniczonym okresie użytkowania są weryfikowane
przynajmniej na koniec każdego roku obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresie użytkowania lub
oczekiwanym sposobie konsumowania korzyści ekonomicznych pochodzących z danego składnika aktywów są
ujmowane poprzez zmianę odpowiednio okresu lub metody amortyzacji, i traktowane jak zmiany wartości
szacunkowych. Odpis amortyzacyjny składników wartości niematerialnych o określonym okresie użytkowania
ujmuje się w zysku lub stracie w ciężar tej kategorii, która odpowiada funkcji danego składnika wartości
niematerialnych.
Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz te, które nie są użytkowane, są corocznie
poddawane testowi na utratę wartości, w odniesieniu do poszczególnych aktywów lub na poziomie ośrodka
wypracowującego środki pieniężne.
Okresy użytkowania są poddawane corocznej weryfikacji. W 2019 roku nie dokonano istotnych zmian w
stosowanych przez Spółkę stawkach amortyzacyjnych w wartościach niematerialnych użytkowanych w 2019 roku.
Koszty prac badawczych i rozwojowych
Koszty prac badawczych są ujmowane w zysku lub stracie w momencie poniesienia. Nakłady poniesione na prace
rozwojowe wykonane w ramach danego przedsięwzięcia są przenoszone na kolejny okres, jeżeli można uznać, że
zostaną one w przyszłości odzyskane. Po początkowym ujęciu nakładów na prace rozwojowe, stosuje się model
kosztu historycznego wymagający, aby składniki aktywów były ujmowane według cen nabycia pomniejszonych
o skumulowaną amortyzację i skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Skapitalizowane
nakłady są amortyzowane przez przewidywany okres uzyskiwania przychodów ze sprzedaży z danego
przedsięwzięcia.
Podsumowanie zasad stosowanych w odniesieniu do wartości niematerialnych Spółki przedstawia się następująco:

Pozycja

Sposób wyceny i amortyzacji

Okres użytkowania

prace rozwojowe

cena nabycia, amortyzacja liniowa

3-11 lat

wartość firmy

koszt historyczny, brak amortyzacji

nieokreślony

inne wartości niematerialne

cena nabycia, amortyzacja liniowa

5 lat

Zyski lub straty wynikające z usunięcia wartości niematerialnych z bilansu są wyceniane według różnicy pomiędzy
wpływami ze sprzedaży netto a wartością bilansową danego składnika aktywów i są ujmowane w zysku lub stracie
w momencie ich usunięcia z bilansu.
Koszty prac rozwojowych prowadzone przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem
produkcji lub zastosowaniem technologii, zalicza się do aktywów niematerialnych jeśli jednostka jest w
stanie udowodnić:
x
x

możliwość, z technicznego punktu widzenia, ukończenia składnika aktywów niematerialnych tak, aby
nadawał się do użytkowania lub sprzedaży;
zamiar ukończenia składnika aktywów niematerialnych oraz jego użytkowania lub sprzedaży;
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x
x
x
x

zdolność do użytkowania lub sprzedaży składnika aktywów niematerialnych;
sposób w jaki składnik aktywów będzie wytwarzał prawdopodobne przyszłe korzyści ekonomiczne;
dostępność stosowanych środków technicznych, finansowych i innych, które mają służyć ukończeniu
prac rozwojowych oraz użytkowaniu lub sprzedaży składnika aktywów niematerialnych,
możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie.

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z powyższych warunków poniesione nakłady są traktowane
jako poniesione na etapie prac badawczych i odnoszone bezpośrednio w ciężar wyniku finansowego
okresu, w którym zostały poniesione. Wszelkie nakłady przeniesione na kolejny okres są amortyzowane przez
przewidywany okres uzyskiwania przychodów ze sprzedaży danego przedsięwzięcia.
Na koniec 2018 i 2019 roku spółka przeprowadziła testy na utratę wartości, które polegały na porównaniu wartości
bilansowej z wartością odzyskiwalną. Testy te nie wykazały utraty wartości prac badawczo-rozwojowych.

8.3.

Leasing

Spółka przyjęła nowy standard MSSF 16 od wymaganej daty wejścia w życie. Efekt zastosowania zasad w zakresie
klasyfikacji, wyceny oraz utraty wartości, określonych zgodnie z wymogami nowego Standardu, Spółka ujmuje
jako korektę bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2019 r. bez korygowania okresów porównawczych. Z początkiem
2019 r. Spółka zakończyła ocenę skutków wpływu wejścia w życie tego standardu we wszystkich aspektach.
Zgodnie z wymogami MSSF 16 Spółka klasyfikuje umowy wynajmu długoterminowego jako leasing ujawniając
w sprawozdaniu finansowym aktywa z tytułu prawa do użytkowania (w pozycji sprawozdania z sytuacji
finansowej „Aktywa trwałe“) oraz zobowiązania leasingowe (w pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej
„Zobowiązania długoterminowe” i „Zobowiązania krótkoterminowe") wyceniane w wysokości wartości bieżącej
opłat leasingowych pozostających do zapłaty począwszy od 1 stycznia 2019 r.
Wartość aktywów z tytułu prawa do użytkowania została wykazana w tej samej wysokości co zobowiązania
leasingowe ze względu na brak wystąpienia zapisów umownych, które mogłyby spowodować utworzenie rezerw
na dodatkowe obciążenia, czy rezerw związanych z demontażem wynajmowanych obiektów czy przedmiotów.
Spółka zastosowała uproszczenie dopuszczone przez standard dotyczące umów leasingów krótkoterminowych (do
12 miesięcy).
Spółka ujmuje umowę leasingu jako składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania i odpowiadające mu
zobowiązanie z tytułu leasingu w dacie, gdy przedmiot leasingu jest dostępny do wykorzystania.
Zobowiązanie z tytułu leasingu zawiera bieżącą wartość następujących opłat leasingowych:
• stałe opłaty leasingowe (w tym zasadniczo stałe opłaty leasingowe) pomniejszone o wszelkie należne zachęty
leasingowe,
• zmienne opłaty leasingowe, które zależą od indeksu lub stawki,
• kwoty, których zapłaty przez leasingobiorcę oczekuje się w ramach gwarantowanej wartości końcowej,
• cenę wykonania opcji kupna, jeżeli można z wystarczającą pewnością założyć, że leasingobiorca skorzysta z tej
opcji, oraz
• kary pieniężne za wypowiedzenie leasingu, jeżeli w warunkach leasingu przewidziano, że leasingobiorca może
skorzystać z opcji wypowiedzenia leasingu.
Składniki aktywów z tytułu prawa do użytkowania są wyceniane według kosztu, obejmującego:
• kwotę początkowej wyceny zobowiązania z tytułu leasingu,
• wszelkie opłaty leasingowe zapłacone w dacie rozpoczęcia lub przed tą datą, pomniejszone o wszelkie otrzymane
zachęty leasingowe,
• wszelkie początkowe koszty bezpośrednie poniesione przez leasingobiorcę (tj. koszty krańcowe uzyskania
leasingu), oraz
• szacunek kosztów, które mają zostać poniesione przez leasingobiorcę w związku z demontażem i usunięciem
składnika aktywów, przeprowadzeniem renowacji miejsca, w którym się znajdował, jeżeli leasingobiorca zaciąga
zobowiązanie w odniesieniu do tych kosztów.
Okres leasingu ustalony został z uwzględnieniem opcji przedłużenia oraz skrócenia dostępnych
w zawartych kontraktach, jeżeli prawdopodobne jest skorzystanie z opcji. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
podlegają liniowej amortyzacji przez krótszy z dwóch okresów: okres użytkowania tego składnika aktywów lub
okres leasingu, natomiast zobowiązania z tytułu umów leasingowych podlegają wycenie metodą
zamortyzowanego kosztu

15

SKYCASH POLAND S.A.
Dane finansowe za okres zakończony dnia 31 grudnia 2019
Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające
(w złotych polskich)

.

8.4.

Wycena instrumentów finansowych do wartości godziwej

Spółka wycenia instrumenty finansowe takie jak instrumenty dostępne do sprzedaży oraz instrumenty pochodne
w wartości godziwej na każdy dzień bilansowy. Ponadto, wartości godziwe instrumentów finansowych
wycenianych wg zamortyzowanego kosztu zostały ujawnione w Nocie nr 27.1.
Wartość godziwa jest rozumiana jako cena, która byłaby otrzymana ze sprzedaży składnika aktywów, bądź
zapłacona w celu przeniesienia zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach zbycia
składnika aktywów między uczestnikami rynku na dzień wyceny w aktualnych warunkach rynkowych. Wycena
wartości godziwej opiera się na założeniu, że transakcja sprzedaży składnika aktywów lub przeniesienia
zobowiązania odbywa się albo:
-

na głównym rynku dla danego składnika aktywów bądź zobowiązania,

-

w przypadku braku głównego rynku, na najkorzystniejszym rynku dla danego składnika aktywów lub
zobowiązania.

Zarówno główny jak i najbardziej korzystny rynek muszą być dostępne dla Spółki.
Wartość godziwa składnika aktywów lub zobowiązania jest mierzona przy założeniu, że uczestnicy rynku przy
ustalaniu ceny składnika aktywów lub zobowiązania działają w swoim najlepszym interesie gospodarczym.
Wycena wartości godziwej składnika aktywów niefinansowych uwzględnia zdolność uczestnika rynku do
wytworzenia korzyści ekonomicznych poprzez jak największe i najlepsze wykorzystanie składnika aktywów lub
jego zbycie innemu uczestnikowi rynku, który zapewniłby jak największe i jak najlepsze wykorzystanie tego
składnika aktywów.
Spółka stosuje techniki wyceny, które są odpowiednie do okoliczności i w przypadku których są dostępne
dostateczne dane do wyceny wartości godziwej, przy maksymalnym wykorzystaniu odpowiednich
obserwowalnych danych wejściowych i minimalnym wykorzystaniu nieobserwowalnych danych wejściowych.
Wszystkie aktywa oraz zobowiązania, które są wyceniane do wartości godziwej lub ich wartość godziwa jest
ujawniana w sprawozdaniu finansowym są klasyfikowane w hierarchii wartości godziwej w sposób opisany
poniżej na podstawie najniższego poziomu danych wejściowych, który jest istotny dla wyceny do wartości
godziwej traktowanej jako całość:
-

Poziom 1 – Notowane (nieskorygowane) ceny rynkowe na aktywnym rynku dla identycznych aktywów lub
zobowiązań,

-

Poziom 2 – Techniki wyceny dla których najniższy poziom danych wejściowych, który jest istotny dla wyceny
do wartości godziwej jako całości jest bezpośrednio bądź pośrednio obserwowalny,

-

Poziom 3 - Techniki wyceny dla których najniższy poziom danych wejściowych, który jest istotny dla wyceny
do wartości godziwej jako całości jest nieobserwowalny.

Na każdą datę bilansową, w przypadku aktywów i zobowiązań występujących na poszczególne daty bilansowe w
sprawozdaniu finansowym Spółka ocenia, czy miały miejsce transfery między poziomami hierarchii poprzez
ponowną ocenę klasyfikacji do poszczególnych poziomów, kierując istotnością danych wejściowych z najniższego
poziomu, który jest istotny dla wyceny do wartości godziwej traktowanej jako całość.
Zarząd Spółki określa zasady i procedury dotyczące systematycznego wyceniania do wartości godziwej
wszystkich wycenianych w ten sposób składników aktywów Spółki.

8.5.

Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych

Na każdy dzień bilansowy Spółka przeprowadza testy na utratę wartości, które polegają na porównaniu wartości
bilansowej z wartością odzyskiwalną. W razie stwierdzenia, że nastąpiła utrata wartości któregoś ze składników
niefinansowych aktywów trwałych, Spółka dokonuje oszacowania wartości odzyskiwalnej danego składnika.
Wartość odzyskiwalna składnika aktywów odpowiada wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia
do sprzedaży tego składnika aktywów lub odpowiednio ośrodka wypracowującego środki pieniężne, lub jego
wartości użytkowej, zależnie od tego, która z nich jest wyższa. Wartość odzyskiwalną ustala się dla
poszczególnych aktywów, chyba że dany składnik aktywów nie generuje samodzielnie wpływów pieniężnych,
które są w większości niezależne od generowanych przez inne aktywa lub grupy aktywów. Jeśli wartość bilansowa
składnika aktywów jest wyższa niż jego wartość odzyskiwalna, ma miejsce utrata wartości i dokonuje się wówczas
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odpisu do ustalonej wartości odzyskiwalnej. Przy szacowaniu wartości użytkowej prognozowane przepływy
pieniężne są dyskontowane do ich wartości bieżącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej przed uwzględnieniem
skutków opodatkowania odzwierciedlającej bieżące rynkowe oszacowanie wartości pieniądza w czasie oraz
ryzyko typowe dla danego składnika aktywów. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości składników
majątkowych używanych w działalności kontynuowanej ujmuje się w rachunku wyników w kosztach jako
oddzielną pozycję.
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy występują przesłanki wskazujące na to, że odpis aktualizujący
z tytułu utraty wartości, który był ujęty w okresach poprzednich w odniesieniu do danego składnika aktywów jest
zbędny lub czy powinien zostać zmniejszony. Jeżeli takie przesłanki występują, Spółka szacuje wartość
odzyskiwalną tego składnika aktywów. Poprzednio ujęty odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ulega
odwróceniu wtedy i tylko wtedy, gdy od momentu ujęcia ostatniego odpisu aktualizującego nastąpiła zmiana
wartości szacunkowych stosowanych do ustalenia wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów. W takim
przypadku, podwyższa się wartość bilansową składnika aktywów do wysokości jego wartości odzyskiwalnej.
Podwyższona kwota nie może przekroczyć wartości bilansowej składnika aktywów, jaka zostałaby ustalona
(po uwzględnieniu umorzenia), gdyby w ubiegłych latach nie ujęto odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości
w odniesieniu do tego składnika aktywów. Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości składnika
aktywów ujmuje się niezwłocznie jako przychód. Po odwróceniu odpisu aktualizującego, w kolejnych okresach
odpis amortyzacyjny dotyczący danego składnika jest korygowany w sposób, który pozwala w ciągu pozostałego
okresu użytkowania tego składnika aktywów dokonywać systematycznego odpisania jego zweryfikowanej
wartości bilansowej pomniejszonej o wartość końcową.

8.6.

Zapasy

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia/ kosztu wytworzenia i możliwej do
uzyskania ceny sprzedaży netto.
Cena nabycia lub koszt wytworzenia każdego składnika zapasów uwzględnia wszystkie koszty zakupu, koszty
przetworzenia oraz inne koszty poniesione w trakcie doprowadzania zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu –
zarówno w odniesieniu do bieżącego, jak i poprzedniego roku – i są ustalane w następujący sposób:
x

Materiały - w cenie nabycia ustalonej metodą „pierwsze weszło-pierwsze wyszło"

x

Produkty gotowe i produkty w toku - koszt bezpośrednich materiałów i robocizny oraz odpowiedni narzut
pośrednich kosztów produkcji ustalony przy założeniu normalnego wykorzystania mocy produkcyjnych,
z wyłączeniem kosztów finansowania zewnętrznego,

x

Towary - w cenie nabycia ustalonej metodą „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”.

Ceną sprzedaży netto możliwą do uzyskania jest szacowana cena sprzedaży dokonywanej w toku zwykłej
działalności gospodarczej, pomniejszona o koszty wykończenia i szacowane koszty niezbędne do doprowadzenia
sprzedaży do skutku.

8.7.

Aktywa finansowe

Aktywa finansowe dzielone są na następujące kategorie:
x

aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,

x

aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,

x

pożyczki i należności,

x

aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są to notowane na aktywnym rynku aktywa finansowe
niebędące instrumentami pochodnymi, o określonych lub możliwych do określenia płatnościach oraz ustalonym
terminie wymagalności, które Spółka w zamierza i ma możliwość utrzymać w posiadaniu do tego czasu, inne niż:
x

wyznaczone przy początkowym ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,

x

wyznaczone jako dostępne do sprzedaży,

x

spełniające definicję pożyczek i należności.
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Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy
użyciu metody efektywnej stopy procentowej. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
kwalifikowane są jako aktywa długoterminowe, jeżeli ich zapadalność przekracza 12 miesięcy od dnia
bilansowego.
Składnikiem aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy jest składnik
spełniający jeden z poniższych warunków:
a)

jest klasyfikowany jako przeznaczony do obrotu. Składniki aktywów finansowych kwalifikuje się jako
przeznaczone do obrotu, jeśli są:
x

nabyte głównie w celu sprzedaży w krótkim terminie,

x

częścią portfela określonych instrumentów finansowych zarządzanych łącznie i co do których istnieje
prawdopodobieństwo uzyskania zysku w krótkim terminie,

x

instrumentami pochodnymi, z wyłączeniem instrumentów pochodnych będących elementem
rachunkowości zabezpieczeń oraz umów gwarancji finansowych,

b) został zgodnie z MSR 39 wyznaczony do tej kategorii w momencie początkowego ujęcia.
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości godziwej
uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy bez uwzględnienia kosztów transakcji sprzedaży. Zmiany
wartości tych instrumentów finansowych ujmowane są w rachunku zysków i strat jako  ȋ
  ä  Ȍ   ȋ   ä  Ȍ .
Jeżeli kontrakt zawiera jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, cały kontrakt może zostać
zakwalifikowany do kategorii aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy.
Nie dotyczy to przypadków, gdy wbudowany instrument pochodny nie wpływa istotnie na przepływy pieniężne z
kontraktu lub jest rzeczą oczywistą bez przeprowadzania lub po pobieżnej analizie, że gdyby podobny hybrydowy
instrument byłby najpierw rozważany, to oddzielenie wbudowanego instrumentu pochodnego byłoby zabronione.
Aktywa finansowe mogą być przy pierwotnym ujęciu wyznaczone do kategorii wycenianych w wartości godziwej
przez wynik finansowy, jeżeli poniższe kryteria są spełnione: (i) taka kwalifikacja eliminuje lub znacząco obniża
niespójność w zakresie ujmowania lub wyceny (niedopasowanie księgowe); lub (ii) aktywa są częścią grupy
aktywów finansowych, które są zarządzane i oceniane w oparciu o wartość godziwą, zgodnie z udokumentowaną
strategią zarządzania ryzykiem; lub (iii) aktywa finansowe zawierają wbudowane instrumenty pochodne, które
powinny być oddzielnie ujmowane.
Pożyczki i należności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych
do ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza się je do aktywów obrotowych, o ile termin
ich wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Pożyczki udzielone i należności o terminie
wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do aktywów trwałych.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są to aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, które
zostały zaklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży lub nienależące do żadnej z wcześniej wymienionych trzech
kategorii aktywów. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są ujmowane według wartości godziwej,
powiększonej o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia lub emisji składnika
aktywów finansowych. W przypadku braku notowań giełdowych na aktywnym rynku i braku możliwości
wiarygodnego określenia ich wartości godziwej metodami alternatywnymi, aktywa finansowe dostępne do
sprzedaży wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej o odpis z tytułu utraty wartości. Dodatnią i ujemną różnicę
pomiędzy wartością godziwą aktywów dostępnych do sprzedaży (jeśli istnieje cena rynkowa ustalona na
aktywnym rynku regulowanym albo których wartość godziwa może być ustalona w inny wiarygodny sposób) a
ich ceną nabycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony ujmuje się w innych całkowitych dochodach. Spadek
wartości aktywów dostępnych do sprzedaży spowodowany utratą wartości ujmuje się jako koszt finansowy.
Nabycie i sprzedaż aktywów finansowych rozpoznawane są na dzień dokonania transakcji. W momencie
początkowego ujęcia składnik aktywów finansowych wycenia się w wartości godziwej, powiększonej,
w przypadku składnika aktywów niekwalifikowanego jako wyceniany w wartości godziwej przez wynik
finansowy, o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia.
Składnik aktywów finansowych zostanie usunięty z bilansu, gdy Spółka traci kontrolę nad prawami umownymi
składającymi się na dany instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku sprzedaży instrumentu lub
gdy wszystkie przepływy środków pieniężnych przypisane danemu instrumentowi przechodzą na niezależną
stronę trzecią.
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8.8.

Utrata wartości aktywów finansowych

Na każdy dzień bilansowy Spółka oceni, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości składnika aktywów
finansowych lub grupy aktywów finansowych.

8.8.1

Aktywa ujmowane według zamortyzowanego kosztu

Jeżeli zaistnieją obiektywne przesłanki na to, że zostanie poniesiona strata z tytułu utraty wartości pożyczek
udzielonych i należności wycenianych według zamortyzowanego kosztu, to kwota odpisu aktualizującego z tytułu
utraty wartości będzie równać się różnicy pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych
a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych (z wyłączeniem przyszłych strat z tytułu
nieściągnięcia należności, które nie zostały jeszcze poniesione), zdyskontowanych z zastosowaniem pierwotnej
(tj. ustalonej przy początkowym ujęciu) efektywnej stopy procentowej. Wartość bilansową składnika aktywów
zostanie obniżona poprzez zastosowanie rachunku odpisów aktualizujących. Kwotę straty Spółka ujmie w zysku
lub stracie.
Spółka będzie oceniać najpierw, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości poszczególnych aktywów
finansowych, które indywidualnie będą znaczące, a także przesłanki utraty wartości aktywów finansowych, które
indywidualnie nie będą znaczące. Jeżeli z przeprowadzonej analizy wynikać będzie, że nie istnieją obiektywne
przesłanki utraty wartości indywidualnie ocenianego składnika aktywów finansowych, niezależnie od tego, czy
jest on znaczący, czy też nie, to Spółka włączy ten składnik do grupy aktywów finansowych o podobnej
charakterystyce ryzyka kredytowego i łącznie oceni pod kątem utraty wartości. Aktywa, które indywidualnie będą
oceniane pod kątem utraty wartości i dla których zostanie ujęty odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości lub
uzna się, że dotychczasowy odpis nie ulegnie zmianie, nie będą brane pod uwagę przy łącznej ocenie grupy
aktywów pod kątem utraty wartości.
Jeżeli w następnym okresie odpis z tytułu utraty wartości zmniejszył się, a zmniejszenie to można w obiektywny
sposób powiązać ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu, to uprzednio ujęty odpis odwraca się. Późniejsze
odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości ujmuje się w zysku lub stracie w zakresie, w jakim na
dzień odwrócenia wartość bilansowa składnika aktywów nie przewyższa jego zamortyzowanego kosztu.

8.8.2

Aktywa finansowe wykazywane według kosztu

Jeżeli wystąpią obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości nienotowanego instrumentu kapitałowego,
który nie jest wykazywany według wartości godziwej, gdyż jego wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić,
albo instrumentu pochodnego, który jest powiązany i musi zostać rozliczony poprzez dostawę takiego
nienotowanego instrumentu kapitałowego, to kwotę odpisu z tytułu utraty wartości ustala się jako różnicę
pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych oraz wartością bieżącą oszacowanych przyszłych
przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy zastosowaniu bieżącej rynkowej stopy zwrotu dla podobnych
aktywów finansowych. Obecnie Spółka nie wykazuje żadnych aktywów finansowych wykazywanych według
kosztu.

8.8.3

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Jeżeli wystąpią obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości składnika aktywów finansowych dostępnego
do sprzedaży, to kwota stanowiąca różnicę pomiędzy ceną nabycia tego składnika aktywów (pomniejszona o
wszelkie spłaty kapitału i amortyzację) i jego bieżącą wartością godziwą, pomniejszoną o wszelkie odpisy z tytułu
utraty wartości tego składnika uprzednio ujęte w zysku lub stracie, zostanie wyksięgowana z kapitału własnego i
przekwalifikowana do zysku lub straty. Nie można ujmować w zysku lub stracie odwrócenia odpisu z tytułu utraty
wartości instrumentów kapitałowych kwalifikowanych jako dostępne do sprzedaży. Jeżeli w następnym okresie
wartość godziwa instrumentu dłużnego dostępnego do sprzedaży wzrośnie, a wzrost ten może być obiektywnie
łączony ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu z tytułu utraty wartości w zysku lub stracie, to kwotę
odwracanego odpisu ujmuje się w zysku lub stracie.
Obecnie Spółka nie posiada żadnych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.

8.9.

Wbudowane instrumenty pochodne

Wbudowane instrumenty pochodne są oddzielane od umów i traktowane jak instrumenty pochodne, jeżeli
wszystkie z następujących warunków są spełnione:
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x

charakter ekonomiczny i ryzyko wbudowanego instrumentu nie są ściśle związane z ekonomicznym
charakterem i ryzykiem umowy, w którą dany instrument jest wbudowany;

x

samodzielny instrument z identycznymi warunkami realizacji jak instrument wbudowany spełniałby
definicję instrumentu pochodnego;

x

instrument hybrydowy (złożony) nie jest wykazywany w wartości godziwej, a zmiany jego wartości
godziwej nie są ujmowane w zysku lub stracie.

Wbudowane instrumenty pochodne są wykazywane w podobny sposób jak samodzielne instrumenty pochodne,
które nie są uznane za instrumenty zabezpieczające.
Zakres, w którym zgodnie z MSR 39 cechy ekonomiczne i ryzyko właściwe dla wbudowanego instrumentu
pochodnego w walucie obcej są ściśle powiązane z cechami ekonomicznymi i ryzykiem właściwym dla umowy
zasadniczej (głównego kontraktu) obejmuje również sytuacje, gdy waluta umowy zasadniczej jest walutą
zwyczajową dla kontraktów zakupu lub sprzedaży pozycji niefinansowych na rynku dla danej transakcji.
Oceny, czy dany wbudowany instrument pochodny podlega wydzieleniu Spółka będzie dokonywać na moment
jego początkowego ujęcia. Obecnie Spółka nie posiada wbudowanych instrumentów pochodnych.

8.10. Pochodne instrumenty finansowe i zabezpieczenia
Obecnie spółka nie korzysta z instrumentów pochodnych w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem związanym
ze zmianami stóp procentowych i kursów wymiany walut, takich jak kontrakty walutowe typu forward oraz
kontrakty na zamianę stóp procentowych (swapy procentowe).

8.11. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Należności z tytułu dostaw i usług są ujmowane i wykazywane według kwot pierwotnie zafakturowanych,
z uwzględnieniem odpisu na wątpliwe należności. Odpis na należności oszacowywany jest wtedy, gdy ściągnięcie
pełnej kwoty należności przestało być prawdopodobne.
W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wartość należności jest ustalana poprzez
zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu
stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie. Jeżeli
zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie należności w związku z upływem czasu
jest ujmowane jako przychody finansowe.
Pozostałe należności obejmują w szczególności zaliczki przekazane z tytułu przyszłych zakupów rzeczowych
aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych. Zaliczki są prezentowane zgodnie z charakterem aktywów, do
jakich się odnoszą – odpowiednio jako aktywa trwałe lub obrotowe. Jako aktywa niepieniężne zaliczki nie
podlegają dyskontowaniu.
Należności budżetowe prezentowane są w ramach pozostałych aktywów niefinansowych, z wyjątkiem należności
z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, które stanowią w bilansie odrębną pozycję.
Spółka stosuje nowy model w zakresie ustalania odpisów aktualizujących tj. model oczekiwanych strat
kredytowych, wprowadzony przez MSSF 9

8.12. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe wykazane w bilansie obejmują środki pieniężne w banku i w kasie oraz
lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nieprzekraczającym trzech miesięcy.
Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku przepływów pieniężnych składa się z
określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych o niespłacone kredyty w
rachunkach bieżących w sytuacji, gdy kredyty w rachunkach bieżących stanowią element zarządzania środkami
pieniężnymi Spółki, a nie źródło finansowania.

8.13. Kapitały
Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na poczet kapitału. W
kapitałach rezerwowych prezentowane są akcje opłacone, ale niewpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.
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8.14. Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne
W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne są ujmowane według
wartości godziwej, pomniejszonej o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki.
Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty, pożyczki i papiery dłużne są wyceniane według
zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu
zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki oraz dyskonta lub
premie uzyskane w związku z zobowiązaniem.
Przychody i koszty są ujmowane w zysku lub stracie z chwilą usunięcia zobowiązania z bilansu, a także w wyniku
rozliczenia metodą efektywnej stopy procentowej.

8.15. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy obejmują zobowiązania
finansowe przeznaczone do obrotu oraz zobowiązania finansowe pierwotnie zakwalifikowane do kategorii
wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy. Zobowiązania finansowe są klasyfikowane jako
przeznaczone do obrotu, jeżeli zostały nabyte dla celów sprzedaży w niedalekiej przyszłości. Instrumenty
pochodne, włączając wydzielone instrumenty wbudowane, są również klasyfikowane jako przeznaczone do
obrotu, chyba że są uznane za efektywne instrumenty zabezpieczające. Zobowiązania finansowe mogą być przy
pierwotnym ujęciu zakwalifikowane do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, jeżeli
poniższe kryteria są spełnione: (i) taka kwalifikacja eliminuje lub znacząco obniża niespójność traktowania, gdy
zarówno wycena jak i zasady rozpoznawania strat lub zysków podlegają innym regulacjom; lub (ii) zobowiązania
są częścią grupy zobowiązań finansowych, które są zarządzanie i oceniane w oparciu o wartość godziwą, zgodnie
z udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem; lub (iii) zobowiązania finansowe zawierają wbudowane
instrumenty pochodne, które powinny być oddzielnie ujmowane. Na dzień 31 grudnia 2018 roku żadne
zobowiązania finansowe nie zostały zakwalifikowanie do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik
finansowy.
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości
godziwej, uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy bez uwzględnienia kosztów transakcji
sprzedaży. Zmiany w wartości godziwej tych instrumentów są ujmowane w zysku lub stracie jako koszty lub
przychody finansowe.
Zobowiązania finansowe niebędące instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik
finansowy, są wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej.
Spółka wyłącza ze swojego bilansu zobowiązanie finansowe, gdy zobowiązanie wygasło – to znaczy, kiedy
obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł. Zastąpienie dotychczasowego
instrumentu dłużnego przez instrument o zasadniczo różnych warunkach dokonywane pomiędzy tymi samymi
podmiotami Spółka ujmuje jako wygaśniecie pierwotnego zobowiązania finansowego i ujęcie nowego
zobowiązania finansowego. Podobnie znaczące modyfikacje warunków umowy dotyczącej istniejącego
zobowiązania finansowego Spółka ujmuje jako wygaśniecie pierwotnego i ujęcie nowego zobowiązania
finansowego. Powstająca z tytułu zamiany różnice odnośnych wartości bilansowych wykazuje się w zysku lub
stracie.
Pozostałe zobowiązania niefinansowe obejmują w szczególności zobowiązania wobec urzędu skarbowego z tytułu
podatku od towarów i usług, zobowiązania wobec ZUS oraz zobowiązania wobec użytkowników systemu
SkyCash. Pozostałe zobowiązania niefinansowe ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty.

8.16. Rezerwy
Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany)
wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobnym jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje
konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego
zobowiązania. Jeżeli Spółka spodziewa się, że koszty objęte rezerwą zostaną zwrócone, na przykład na mocy
umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wtedy, gdy
jest rzeczą praktycznie pewną, że zwrot ten rzeczywiście nastąpi. Koszty dotyczące danej rezerwy są wykazane w
rachunku zysków i strat po pomniejszeniu o wszelkie zwroty.
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W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez
zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu
stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz
ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. Jeżeli zastosowana została metoda polegająca na
dyskontowaniu, zwiększenie rezerwy w związku z upływem czasu jest ujmowane jako koszty finansowe.

8.17. Świadczenia pracownicze
Zgodnie z regulacjami w zakresie prawa pracy pracownicy maja prawo do nagród jubileuszowych oraz odpraw
emerytalnych. Nagrody jubileuszowe są wypłacane pracownikom po przepracowaniu określonej liczby lat.
Odprawy emerytalne są wypłacane jednorazowo, w momencie przejścia na emeryturę. Wysokość odpraw
emerytalnych i nagród jubileuszowych zależy od stażu pracy oraz średniego wynagrodzenia pracownika. Co do
zasady rezerwę tworzy się na przyszłe zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w
celu przyporządkowania kosztów do okresów, których dotyczą. Według MSR 19 nagrody jubileuszowe są innymi
długoterminowymi świadczeniami pracowniczymi, natomiast odprawy emerytalne są programami określonych
świadczeń po okresie zatrudnienia.
Obecnie Spółka nie wypłaca jednak i nie planuje wypłacać nagród jubileuszowych. Z tego względu nie jest
również tworzona rezerwa na ten rodzaj wypłat.

8.18. Przychody
Spółka osiąga przychody poprzez wykorzystanie systemu płatności komórkowych, który bazuje na Internecie jako
protokole transferu danych. System jest niezależny od operatorów komórkowych. Stanowi on rodzaj mobilnej
elektronicznej portmonetki (e-wallet) pozwalającej w sposób przedpłacony (pre-paid) dokonywać płatności za
nabywane produkty bądź usługi.
System służy między innymi do zakupu biletów zarówno autobusowych jak i kolejowych, biletów do kina oraz
wniesienia opłat parkingowych przez wykorzystanie telefonów komórkowych, a Spółka osiąga przychód z tytułu
prowizji płaconych głównie przez dostawców usług – urzędy miejskie w przypadku parkingów, przewoźników w
przypadku biletów oraz kina, a także użytkowników – z tytułu wypłat z bankomatów, przelewów między
użytkownikami.
Spółka generuje przychód na transakcjach zakupu biletów autobusowych i kolejowych. Przychodem jest wartość
dyskonta pomiędzy ceną za którą Spółka kupi bilet po rabacie, jaki udziela dostawca zgodnie z zawartymi
umowami, a ceną za którą bilet zostanie sprzedany. Przychód rozpoznany przez spółkę wyrażony jest w wartości
netto.
Kolejnymi obszarami uzyskiwania przychodów przez Spółkę są abonamenty oraz usługi wdrożeniowe i
marketingowe. Abonamenty wiążą się z obsługą korporacji posiadających duże floty samochodowe w zakresie
opłat parkingowych, a usługi wdrożeniowe polegają na wykorzystaniu przez banki platformy SkyCash jako
własnego sposobu wejścia na rynek płatności mobilnych.
Poza zastosowaniem mobilnej elektronicznej portmonetki Spółka umożliwia „podpięcie” karty powiązanej z
kontem osobistym bądź karty kredytowej. Spółka osiąga przychody z tytułu prowizji na transakcjach z
wykorzystaniem tych kart.
Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści
ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób.
Przychody są rozpoznawane w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej, po pomniejszeniu o podatek
od towarów i usług (VAT) oraz rabaty. Przy ujmowaniu przychodów obowiązują również kryteria przedstawione
poniżej.
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8.18.1 Sprzedaż towarów i produktów
Przychody są ujmowane, w wartości netto. Zgodnie z MSR 18 w przypadku jeżeli nie jest narażona na znaczące
ryzyko i korzyści związane ze sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, działa w formie agenta i rozpoznaje
przychody w wartości netto. Jedną z cech wskazujących na to, że jednostka funkcjonuje jako agent, jest fakt, że
kwota, którą zarabia, czyli opłata za transakcję lub określony procent należnej kwoty na rzecz klienta została z
góry ustalona.

8.18.2 Świadczenie usług
Przychody z tytułu świadczenia usług są ujmowane na podstawie stopnia zaawansowania ich realizacji.
Jeżeli wyniku kontraktu nie można wiarygodnie oszacować, wówczas przychody uzyskiwane z tytułu tego
kontraktu są ujmowane tylko do wysokości poniesionych kosztów, które Spółka spodziewa się odzyskać.

8.18.3 Odsetki
Przychody z tytułu odsetek są ujmowane sukcesywnie w miarę ich naliczania (z uwzględnieniem metody
efektywnej stopy procentowej, stanowiącej stopę dyskontującą przyszłe wpływy pieniężne przez szacowany okres
życia instrumentów finansowych) w stosunku do wartości bilansowej netto danego składnika aktywów
finansowych.

8.19. Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej
Transakcje wyrażone w walutach innych niż PLN są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu
obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.
Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż PLN są przeliczane na
złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego średniego
kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe
ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych lub, w przypadkach określonych
zasadami (polityką) rachunkowości, kapitalizowane w wartości aktywów. Aktywa i zobowiązania niepieniężne
ujmowane według kosztu historycznego wyrażonego w walucie obcej są wykazywane po kursie historycznym z
dnia transakcji. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według wartości godziwej wyrażonej w walucie
obcej są przeliczane po kursie z dnia dokonania wyceny do wartości godziwej. Zyski lub straty wynikające z
przeliczenia aktywów i zobowiązań niepieniężnych ujmowanych w wartości godziwej są ujmowane zgodnie z
ujęciem zysku lub straty z tytułu zmiany wartości godziwej (czyli odpowiednio w pozostałych całkowitych
dochodach lub w zysku lub stracie w zależności od tego gdzie ujmowana jest zmiana wartości godziwej).
Dla potrzeb wyceny w sprawozdaniu finansowym zostały przyjęte następujące kursy:
Tabela NBP nr 252/A/NBP/2018 z dnia 31.12.2018 - EUR

31.12.2018
4,3000

31.12.2019
n/d

Tabela NBP nr 252/A/NBP/2018 z dnia 31.12.2018 - GBP

4,7895

n/d

Tabela NBP nr 251/A/NBP/2019 z dnia 31.12.2019 - EUR

n/d

4,2585

Tabela NBP nr 251/A/NBP/2019 z dnia 31.12.2019 - GBP

n/d

4,9971

8.20. Podatki
8.20.1 Podatek bieżący
Zobowiązania i należności z tytułu bieżącego podatku za okres bieżący i okresy poprzednie wycenia się
w wysokości kwot przewidywanej zapłaty na rzecz organów podatkowych (podlegających zwrotowi od organów
podatkowych) z zastosowaniem stawek podatkowych i przepisów podatkowych, które prawnie lub faktycznie już
obowiązywały na dzień bilansowy.
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8.20.2 Podatek odroczony
Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, podatek odroczony jest obliczany metodą zobowiązań bilansowych
w stosunku do różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów
i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Rezerwa na podatek odroczony ujmowana jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych
x

z wyjątkiem sytuacji, gdy rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku początkowego ujęcia
wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie
stanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie mającej wpływu ani na zysk lub stratę
brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz

x

w przypadku dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub
stowarzyszonych i udziałów we wspólnych przedsięwzięciach – z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy
odwracania się różnic przejściowych podlegają kontroli inwestora i gdy prawdopodobne jest, iż w dającej
się przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu.

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych,
jak również niewykorzystanych ulg podatkowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na
następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania,
który pozwoli wykorzystać ww. różnice, aktywa i straty
x

z wyjątkiem sytuacji, gdy aktywa z tytułu odroczonego podatku dotyczące ujemnych różnic
przejściowych powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy
transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani na zysk
lub stratę brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz

x

w przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych lub
stowarzyszonych oraz udziałów we wspólnych przedsięwzięciach, składnik aktywów z tytułu
odroczonego podatku jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne,
iż w dającej się przewidzieć przyszłości ww. różnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie
dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych.

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy
i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania
wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego. Nieujęty składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlega ponownej ocenie
na każdy dzień bilansowy i jest ujmowany do wysokości odzwierciedlającej prawdopodobieństwo osiągnięcia
w przyszłości dochodów do opodatkowania, które pozwolą na odzyskanie tego składnika aktywów.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są
z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik
aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy
podatkowe) obowiązujące na dzień bilansowy lub takie, których obowiązywanie w przyszłości jest pewne na dzień
bilansowy.
Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujmowanych poza zyskiem lub stratą jest ujmowany poza zyskiem lub
stratą: w innych całkowitych dochodach dotyczący pozycji ujętych w innych całkowitych dochodach lub
bezpośrednio w kapitale własnym dotyczący pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym.
Spółka kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytułu odroczonego
podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do
przeprowadzenia kompensat należności ze zobowiązaniami z tytułu bieżącego podatku i odroczony podatek
dochodowy ma związek z tym samym podatnikiem i tym samym organem podatkowym.

8.20.3 Podatek od towarów i usług
Przychody, koszty, aktywa i zobowiązania są ujmowane po pomniejszeniu o wartość podatku od towarów i usług,
z wyjątkiem:
x

gdy podatek od towarów i usług zapłacony przy zakupie aktywów lub usług nie jest możliwy do
odzyskania od organów podatkowych; wtedy jest on ujmowany odpowiednio jako część ceny nabycia
składnika aktywów lub jako część pozycji kosztowej oraz
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x

należności i zobowiązań, które są wykazywane z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług.

Kwota netto podatku od towarów i usług możliwa do odzyskania lub należna do zapłaty na rzecz organów
podatkowych jest ujęta w bilansie jako część należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności lub
zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań.

8.21. Zysk netto na akcję
Rozwodniony zysk netto na akcję dla każdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto za dany okres
przez średnią ważoną liczbę akcji oraz instrumentów pochodnych rozwadniających liczbę akcji w danym okresie
sprawozdawczym.

8.22. Transakcje rozliczane w instrumentach kapitałowych
Koszt transakcji rozliczanych z pracownikami w instrumentach kapitałowych jest wyceniany przez odniesienie do
wartości godziwej na dzień przyznania praw. Wartość godziwa ustalana jest przez niezależnego rzeczoznawcę w
oparciu o model Blacka – Scholesa – Mertona (BSM). Przy wycenie transakcji rozliczanych w instrumentach
kapitałowych uwzględniane są rynkowe i nabycia uprawnień (związane z ceną akcji Spółki) oraz warunki inne niż
warunki nabycia uprawnień.
Koszt transakcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych jest ujmowany wraz z odpowiadającym mu wzrostem
wartości kapitału własnego.

8.23. 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
sprawozdawczy przypadającego na zwykłych akcjonariuszy przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji
zwykłych występujących w ciągu okresu skorygowaną o średnią ważoną akcji zwykłych, które zostałyby
wyemitowane na konwersji wszystkich rozwadniających potencjalnych instrumentów kapitałowych w akcje
zwykłe.

25

SKYCASH POLAND S.A.
Dane finansowe za okres zakończony dnia 31 grudnia 2019
Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające
(w złotych polskich)

Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące zysku oraz akcji, które posłużyły do wyliczenia podstawowego
i rozwodnionego zysku na jedną akcję:
01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

655 635,82

374 771,38

0

0

Zysk) netto przypadająca na zwykłych akcjonariuszy, zastosowany
do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję

655 635,82

374 771,38

Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do
obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję

21 640 000,00

21 640 000,00

- Opcje na akcje

0

0

- Umarzalne akcje uprzywilejowane

0

0

21 640 000,00

21 640 000,00

Wynik netto (PLN)
Zysk netto z działalności kontynuowanej
Strata na działalności zaniechanej

Liczba akcji

Wpływ rozwodnienia:

Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do
obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

0,03

0,02

Podstawowy i rozwodniony zysk / (strata) przypadający na akcję (PLN)

9.

Przychody i koszty

9.1.

Struktura rzeczowa i terytorialna sprzedaży

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży była następująca:
Rodzaj działalności

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

Prowizje z tytułu pośrednictwa finansowego

1 747 651,12

1 790 177,41

Usługi związane z obsługą systemu parkowania

2 345 216,79

2 885 318,98

Usługi sprzedaży biletów

2 748 297,29

2 583 641,13

Pozostałe, w tym:

1 552 748,79

1 387 010,73

357 125,73

398 263,30

- informatyczne
- usługi doładowania telefonii komórkowej

2 083,60

-

- inne

1 193 539,45

1 299 941,12

Przychody netto ze sprzedaży, razem

8 393 913,98

8 957 341,94

MSSF 15 zawiera wskazówki pomocne przy ustaleniu, czy Spółka pełni rolę pośrednika (agenta), czy też
zleceniodawcy. Zgodnie z MSSF 15, który wszedł w życie 1.01.2018 roku przychody z tytułu prowizji za
pośrednictwo finansowe w wysokości 1 790 177,41 PLN oraz prowizja z tytułu pośrednictwa związanego z
usługami parkowania w kwocie 978 957,55 PLN są prezentowane w wartości netto.
W wartościach netto prezentowane są Usługi sprzedaży biletów, których wartość brutto wynosi 44 125 181,08
PLN. Koszt poniesiony w związku ze sprzedażą biletów wynosi 43 375 738,73 PLN. Na usługi sprzedaży biletów
składa się sprzedaż biletów oraz prowizje związane z ich sprzedażą, a na koszty – koszty zakupów biletów oraz
prowizje związane z ich zakupem.
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Struktura terytorialna sprzedaży usług prezentuje się w następujący sposób:
(w złotych)
- kraj
- zagranica
Razem przychody ze usług

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

7 751 013,98

7 830 665,69

642 900,00

1 126 676,25

8 393 913,98

8 957 341,94
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9.2.

Podatek dochodowy

Uzgodnienia zysku brutto do podstawy opodatkowania przedstawia się następująco:

Zysk/strata brutto po korektach

Przychody niezaliczane do przychodów podatkowych (-)
Niezrealizowane różnice kursowe

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

856 303,82

793 953,38

31 538,44

33 414,00

38,44

0

Odsetki naliczone od lokaty pieniężnej otrzymane w 2018 roku

0

0

Przychód z rozliczenia VAT od proporcji sprzedaży mieszanej

0

Rozwiązane rezerwy na koszty z 2018 roku

Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (+)
- odsetki naliczone od obligacji
- wycena jednostke uczestnictwa
- odsetki niezapłacone od kontrahentów

-

1 272,00

31 500,00

34 686,00

936 133,96

347 291,64

200 180,01

126 964,14

0

1 063,52

0

6 973,58

- reprezentacja

6 811,71

1 071,08

- pozostałe koszty operacyjne

4 569,67

6 924,92

- odpis aktualizujący na należności

362 193,14

40 191,85

- rezerwa na urlopy

28 491,82

50 782,85

- rezerwa na koszty

25 000,00

17 000,00

0

15 260,38

115 337,98

42 605,08

-składki członkowskie

0

16 920,00

- naliczone odsetki od pożyczek

0

21 534,24

72 651,53

0,00

0

600 000,00

- zapłacone odsetki od obligacji

0

600 000,00

- rozwiązanie rezerwy na koszty roku

0

0

- wynagrodzenia na urlopy pomniejszające rezerwę urlopową

0

0

Przychody roku poprzedniego uznane za przychody podatkowe w
roku bieżącym

0

0

Pozostałe

0

0

-40 291,70

-8 017,81

-40 291,70

-8 017,81

- pozostałe koszty
- kary umowne

- koszt z rozliczenia VAT według proporcji sprzedaży mieszanej
Wydatki roku poprzedniego uznane za koszty uzyskania przychodu w roku
bieżącym (-)

Inne różnice (+/-)
- różnica pomiędzy amortyzacją bilansową i podatkową prac
rozwojowych
Dochód/strata

1 599 709,54

515 848,83

Rozliczenie straty z roku 2012

0

0

Rozliczenie straty z roku 2013

1 243 431,74

0

Rozliczenie straty z roku 2014

356 277,80

515 848,83

Dochód do opodatkowania

0

0

Podatek 19%

0

0
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Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych czy składek
na ubezpieczenia społeczne podlegają częstym zmianom, wskutek czego niejednokrotnie brak jest odniesienia do
utrwalonych regulacji bądź precedensów prawnych. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które
powodują różnice w opiniach co do interpretacji j przepisów podatkowych zarówno między organami
państwowymi, jak i między organami państwowymi i przedsiębiorstwami.
Na rezerwy/ aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego składają się różnice z następujących tytułów:
01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

801 278,61

773 684,45

-

17 254,00

38,44

-

Podstawa naliczenia rezerwy z tytułu podatku odroczonego

801 317,05

790 938,00

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego (19%)

152 250,00

150 278,22

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wartości niematerialne i prawne - różnica pomiędzy wartością bilansową i
podatkową
- przychód z rozliczenia VAT od proporcji sprzedaży mieszanej
- przychody z tytułu niezrealizowanych różnic kursowych

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- naliczone odsetki od wyemitowanych obligacji

-

-odsetki naliczone od zobowiązań z tytułu pozyczek

-

- aktualizacja wartości inwestycji

21 534,24
1 063,52

- opis aktualizuajćy nalezności

40 191,85

- niewykorzystane straty podatkowe:

- Rezerwa na przyszłe koszty opłacone , w tym badanie sprawozdania
finansowego
- Korekta podatku VAT za bieżący rok w związku z uaktualnieniem
współczynnika sprzedaży mieszanej
- Rezerwa z tytułu niewykorzystanych urlopów
- Niezrealizowane różnice kursowe - wycena środków walutowych na
rachunkach bankowych
- niezapłacone noty odsetkowe od dostawcy
Podstawa naliczenia rezerwy z tytułu podatku odroczonego
Aktywa z tytułu podatku odroczonego (19%)
Łączne aktywa z tytułu podatku odroczonego (Aktywa - rezerwa)
Odpis aktualizujący wartość aktywów z tytułu podatku odroczonego
Aktywa netto z tytułu podatku odroczonego

2013

656 185,68

-

2014

1 533 403,84

2015

1 173 993,16

1 173 993,16

25 000,00

42 000,00

-

-

28 491,82

79 274,67

30,11

-

-

42 605,08

3 617 264,51

1 400 662,52

687 280

266 125,88

535 030

115 848

-

-

535 030

115 848
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Rok zakończony

Rok zakończony

31 grudnia 2018

31 grudnia 2019

Zysk/(strata) brutto przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

856 303,82

793 953,38

Zysk/(strata) brutto przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

856 303,82

793 953,38

Zysk/(strata) brutto przed opodatkowaniem

856 303,82

793 953,38

200 668

419 182,00

17%

53%

488 912,50

47 150,06

Podatek wykazany w SF
Efektywna stawka przed korektami
Trwałe różnice
- odsetki budżetowe
- reprezentacja
-składki członkowskie
- pozostałe koszty operacyjne
- odpis aktualizujący na należności
- kary umowne

-

-

6 811,71

1 071,08

-

16 920,00

4 569,67

22 185,30

362 192,14
115 337,98

6 973,68

200 668

419 182,00

1 345 216,32

841 103,44

15%

50%

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

816 969,29

769 914,21

74 431,98

88 635,02

3 503 482,00

4 374 358,22

Wpływ zdarzeń dotyczące podatku dochodowego z lat ubiegłych
Podatek dochodowy po zmianach
Podatek wynikający z przychodów nie będących podstawą opodatkowania, w tym:
Wynik skorygowany o trwałe różnice
Efektywna stawka podatkowa

9.3.

Koszty w układzie rodzajowym

Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty

76 304,34

47 685,76

Wynagrodzenia

1 303 909,03

1 755 147,39

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

252 367,07

361 855,77

Pozostałe koszty rodzajowe

520 095,02

583 855,29

6 547 558,73

7 981 451,66

Koszty według rodzaju, razem
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9.4.

Pozostałe przychody operacyjne

- Rozwiązanie rezerw na pozostałe koszty
- Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
- Zysk ze sprzedaży środków trwałych
- Inne

Pozostałe przychody operacyjne, razem

9.5.

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

19 000,00

-

0

34 686,00

561,5

-

0,03

12 980,58

19 561,53

47 666,58

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

362 192,14

-

Pozostałe koszty operacyjne

- Spisane salda należności
- Odpis aktualizujący należności
- Nieumorzona wartość sprzedanych środków trwałych

40 191,85
-

-

- Kary umowne

115 337,98

42 605,08

- Zakończenie projektów niewdrożonych

451 279,37

39 000,00

0,00

52 484,98

4 570,67

7 179,32

933 380,16

181 461,23

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

105 921,22

109 255,10

-

-

- Koszt z rozliczenia VAT według proporcji sprzedaży mieszanej
- Inne

Pozostałe koszty operacyjne, razem

9.6.

Przychody finansowe

- Odsetki otrzymane
- Odsetki naliczone
- Aktualizacja wartości inwestycji

3 369,38

-

- Zysk ze zbycia inwestycji

-

5 603,56

- Dodatnie różnice kursowe

38,44

Pozostałe przychody finansowe, razem

109 329,04

114 858,66
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9.7.

Koszty finansowe

- Odsetki naliczone od obligacji

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

185 561,84

126 964,14

-Odsetki od pożyczek

21 534,24

- Odsetki budżetowe

-

-

- Odsetki od zobowiązań handlowych

-

7 061,16

- Ujemne różnice kursowe*

-

6 377,85

- Inne

-

1 063,52

185 561,84

163 000,91

Pozostałe koszty finansowe, razem

*Pozycja „różnice kursowe” w kosztach finansowych obejmuje nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad
dodatnimi.

9.8.

Zysk na sprzedaży środków trwałych

- Nieumorzona wartość sprzedanego środka trwałego

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

0,00

0,00

- Zbycie wartości niematerialnych oraz środków trwałych

561,50

0,00

Zysk na sprzedaży środków trwałych, razem

561,50

0,00

9.9.

Koszty świadczeń pracowniczych
01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

1 303 909,03

1 755 147,39

Koszty ubezpieczeń społecznych

175 462,85

239 852,08

Koszty świadczeń emerytalnych

0

-

Inne świadczenia po okresie zatrudnienia

0

-

Koszty z tytułu programu płatności w formie akcji

0

-

76 904,22

122 003,69

1 556 276,10

2 117 003,16

Wynagrodzenia

Pozostałe koszty świadczeń pracowniczych
Koszty świadczeń pracowniczych ogółem, w tym:
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9.10. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe
2018 BO
rezerwa na usługi księgowe

utworzenie

odwrócenie

wykorzystanie BZ

9 000,00

-9 000,00

0

rezerwa na przygotowanie badania sprawozdania
finansowego

10 000,00

-10 000,00

0

rezerwa na badanie sprawozdania finansowego

12 500,00

25 000,00

-12 500,00

25 000,00

rezerwa urlopowa

13 436,90

15 054,92

28 491,82

44 936,90

53 491,82

2019 BO

utworzenie

odwrócenie wykorzystanie

BZ

rezerwa na badanie sprawozdania finansowego

25 000,00

42 000,00

-25 000,00

42 000,00

rezerwa urlopowa

28 491,82

50 782,85

rezerwa na koszty

0,00

-

53 491,82

-

-

79 274,67
121 274,67
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10.

Rzeczowe aktywa trwałe

Wartość brutto na dzień
01.01.2019
Zwiększenia, w tym:
- nabycie

17 209,36

11 538,50

201 189,45

2 340,65

0,00

0,00

2 340,65

2 340,65

0,00

0,00

2 340,65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

174 782,24

17 209,36

11 538,50

133 916,01

17 209,36

10 640,81

0,00

3 018,50
0,00

10 640,81

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

144 556,82

17 209,36

3 018,50

38 525,58

-

8 520,00

30 225,42

-

8 520,00

- sprzedaż
- likwidacja

Zmniejszenia, w tym:
- sprzedaż
- likwidacja
Umorzenie na dzień
31.12.2019
Wartość księgowa netto na
dzień 01.01.2019
Wartość księgowa netto na
dzień 31.12.2019

- nabycie
Zmniejszenia, w tym:
- sprzedaż
0 - likwidacja
Wartość brutto na dzień
31.12.2018
Umorzenie na dzień
01.01.2018
Zwiększenia, w tym:
- odpis amortyzacyjny za
rok
Zmniejszenia, w tym:
- sprzedaż
- likwidacja
Umorzenie na dzień
31.12.2018
Wartość księgowa netto na
dzień 01.01.2018
Wartość księgowa netto na
dzień 31.12.2018

Inwestycje w
obcych
środkach
trwałych

Pozostałe środki
trwałe

Urządzenia techniczne i
maszyny
Wartość brutto na dzień
01.01.2018
Zwiększenia, w tym:

Razem

172 441,59

Zmniejszenia, w tym:

Wartość brutto na dzień
31.12.2019
Umorzenie na dzień
01.01.2019
Zwiększenia, w tym:
- odpis amortyzacyjny za
rok

Inwestycje w
obcych
środkach
trwałych

Pozostałe środki
trwałe

Urządzenia techniczne i
maszyny

203 530,10
154 143,87
10 640,81
10 640,81
164 784,68

47 045,58
38 745,42

Razem

172 441,59

17 209,36

11 538,50

201 189,45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

172 441,59

17 209,36

11 538,50

201 189,45

124436,61

16 017,69

1 953,50

142 407,80

9 479,40

1 191,67

1 065,00

11 736,07

9 479,40

1 191,67

1 065,00

11 736,07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 916,01

17 209,36

3 018,50

154 143,87

48 004,98

1 191,67

9 585,00

58 781,65

38 525,58

-

8 520,00

47 045,58
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11.

Leasing

11.1. Zobowiązania z tytułu leasingu – Spółka jako leasingobiorca
Dnia 04 września 2013 roku Spółka zawarła umowę podnajmu powierzchni biurowej w budynku Rondo 1 w
Warszawie. Wynajmującym jest spółka Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (TFI) z siedzibą w
Warszawie, która jest najemcą powierzchni biurowej na 29 piętrze biurowca położonego w Warszawie przy ul.
Rondo ONZ 1 na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 14 czerwca 2013 z podmiotem Rondo Property
Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Umowa została zakończona z dniem 31 sierpnia 2018 roku,
Od 01 września 2018 roku Spółka wynajmuje powierzchnię przy ul. Sienna 73 w Warszawie na podstawie umowy
najmu z Opera Dom Maklerski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Umowa została zawarta do dnia 28 sierpnia
2020 roku.
Koszty z tytułu leasingu
Opera TFI S.A.
Opera Dom Maklerski Sp. z o.o.

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

250 300,13

-

90 967,35

393 513,84

-

-

341 267,48

393 513,84

inne
Razem

Suma przyszłych minimalnych opłat leasingowych z tytułu leasingu operacyjnego
Do jednego roku

253 645,68

Później niż 1 rok

-

Nie później niż 5 lat

-

Później niż 5 lat

-

Razem

253 645,68

11.2. Należności z tytułu leasingu – Spółka jako leasingodawca- spółka nie występuje
jako leasingodawca.
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12.

Wartości niematerialne

Koszty prac
rozwojowych1)

Nakłady na
WNiP w
budowie

Wartość firmy2)

Inne

Razem

Wartość brutto na dzień 01.01.2019

5 320 402,17

3 381 684,75

2 331 557,67

693 107,04

11 726 751,63

Zwiększenia, w tym:

1 784 283,40

2 362 075,89

0

0

4 146 359,29

1 784 283,40

2 362 075,89

0

0

4 146 359,29

0

1 823 283,40

0

0

1 823 283,40

- nabycie
Zmniejszenia, w tym:
- sprzedaż

0

0

0

0

0

- likwidacja

0

39 000,00

0

0

39 000,00

- przeniesienie na WNiP

0

1 784 283,40

0

0

1 784 283,40

Wartość brutto na dzień 31.12.2019

7 104 685,57

3 920 477,24

2 331 557,67

693 107,04

14 049 827,52

Umorzenie i odpisy aktualizujące na
dzień 01.01.2019

2 633 804,66

0

496 756,59

584 347,56

3 714 908,81

718 494,45

0

0

40 778,95

759 273,40

718 494,45

0

0

40 778,95

759 273,40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zwiększenia, w tym:
- odpis amortyzacyjny za rok
Zmniejszenia, w tym:
- sprzedaż
- likwidacja
Umorzenie na dzień 31.12.2019
Wartość księgowa netto na dzień
01.01.2019
Wartość księgowa netto na dzień
31.12.2019

0

0

0

0

0

3 352 299,11

0

496 756,59

625 126,51

4 474 182,81

2 686 597,51

3 381 684,75

1 834 801,08

108 759,48

8 011 842,82

3 752 386,46

3 920 477,24

1 834 801,08

67 980,53

9 575 645,31

Wartość firmy2)

Inne

Razem

Koszty prac
rozwojowych1)

Wartość brutto na dzień 01.01.2018
Zwiększenia, w tym:
- nabycie
Zmniejszenia, w tym:
- sprzedaż
- likwidacja
- przeniesienie na WNiP

Nakłady na
WNiP w
budowie

5 465 496,65

1 211 310,90

2 331 557,67

693 107,04

9 701 472,26

305 925,75

2 476 299,60

0

0

2 782 225,35

305 925,75

2 476 299,60

0

0

2 782 225,35

451 020,23

305 925,75

0

0

756 945,98

0

0

0

0

0

451 020,23

0

0

0

451 020,23

0

305 925,75

0

0

305 925,75

Wartość brutto na dzień 31.12.2018

5 320 402,17

3 381 684,75

2 331 557,67

693 107,04

11 726 751,63

Umorzenie i odpisy aktualizujące na
dzień 01.01.2018

1 882 267,24

0

496 756,59

530 651,76

2 909 675,59

751 537,42

0

0

53 695,80

805 233,22

751 537,42

0

0

53 695,80

805 233,22

0

0

0

0

0

- sprzedaż

0

0

0

0

0

- likwidacja

0

0

0

0

0

Zwiększenia, w tym:
- odpis amortyzacyjny za rok
Zmniejszenia, w tym:
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Umorzenie na dzień 31.12.2018
Wartość księgowa netto na dzień
01.01.2018
Wartość księgowa netto na dzień
31.12.2018

1
2

2 633 804,66

0

496 756,59

584 347,56

3 714 908,81

3 583 229,41

1 211 310,90

1 834 801,08

162 455,28

6 791 796,67

2 686 597,51

3 381 684,75

1 834 801,08

108 759,48

8 011 842,82

Wytworzone we własnym zakresie
Powstała w wyniku połączenia spółek

Wartość firmy powstała w wyniku połączenia jednostek:
x

SkyCash Sp. z o.o.

x

mobiParking Sp. z o.o.
Wartość firmy powstała w wyniku połączenia w 2011 roku ze SkyCash Sp. z o.o.
Wartość firmy powstała w wyniku połączenia w 2012 roku z MobiParking Sp. z
o.o.

1 094 222,45

Razem wartość firmy

1 834 801,08

740 578,63

Spółka na koniec 2019 i 2018 roku przeprowadziła testy na utratę wartości firmy, które polegały na porównaniu
wartości odzyskiwalnej z wartością bilansową. Wartość odzyskiwalna została określona dla jednostek
generujących środki pieniężne w oparciu o szacunki dotyczące przyszłych przepływów pieniężnych oraz stopy
dyskontowej.
W „Teście na trwałą utratę wartości aktywów w postaci wartości firmy Mobiparking Sp. z o.o” oszacowana
została stopa dyskontowa dla wycenianego aktywa poprzez analizę średniego ważonego kosztu kapitału firmy
SkyCash (WACC). WACC zawiera obecny koszt zaciągnięcia przez firmę długu oraz koszt kapitału własnego na
podstawie empirycznych dowodów rynkowych. Koszty poszczególnych kapitałów są następnie ważone w
zależności od średniego w branży sposobu finansowania działalności.

12.1. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych
Spółka nie stwierdziła konieczności dokonania odpisów aktualizujących wartość środków trwałych na dzień
sporządzenia danych finansowych za rok 2019 i 2018.

13.

Pozostałe aktywa niefinansowe (długoterminowe)

Pozostałe aktywa niefinansowe długoterminowe
- rozliczenia międzyokresowe czynne- domeny

31.12.2018

31.12.2019

1 247,78

519,69

- gwarancje

1 000 000,00

- kaucje

935 000,00

1 040 435,46

Razem

936 247,78

2 040 955,15

31.12.2018

31.12.2019

14.

Zapasy

Zapasy:
- zakup produktów SEDOC

1552,39

1 552,39

Zakup biletów dla miasta Białystok

35 172,18

30 167,91

Zapasy:

36 724,57

31 720,3
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15.

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

31.12.2018

31.12.2019

- z tytułu dostaw i usług

1 438 580,26

1 477 231,80

- pozostałe

3 403 173,67

391 451,07

4 841 753,93

1 868 682,87

31.12.2018

31.12.2019

1 438 580,26

1 477 231,80

1 438 580,26

1 477 231,80

44 280,00

84 471,85

1 482 860,26

1 561 703,65

31.12.2018

31.12.2019

Razem

15.1. Należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu dostaw i usług
- wobec jednostek pozostałych
Należności netto z tytułu dostaw i usług
Odpis aktualizujący należności
Należności brutto z tytułu dostaw i usług

Ruch na odpisie aktualizującym należności prezentuje się następująco:
Wartości w PLN
Odpis aktualizujący należności
Stan na początek okresu

44 280,00

44 280,00

Zwiększenie - zawiązanie odpisu

-

40 191,85

Zmniejszenie- rozwiązanie odpisu

-

-

44 280,00

84 471,85

31.12.2018

31.12.2019

Należności brutto razem

1 416 645,82

1 561 703,75

- należności na które nie utworzono odpisu

1 372 365,82

1 477 231,80

w tym należności przeterminowane powyżej roku

-

91 971,50

- przeterminowane brutto na które utworzono odpis

44 280,00

84 471,95

31.12.2018

31.12.2019

1 376 577,20

-

-

-

Stan na koniec okresu

Należności z tytułu dostaw i usług

15.2. Pozostałe należności
Pozostałe aktywa niefinansowe krótkoterminowe:
- kaucje
- gwarancje bankowe
- z tytułu podatku od towarów i usług

297 921,72

2 914,83

- podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie

226 340,40

141 201,25

627,51

16 354,44

1 501706,84

230 980,55

3 403 173, 67

391 451,07

- należności od pracowników
- pozostałe
Pozostałe aktywa niefinansowe krótkoterminowe:
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16.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy od
stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne
okresy, od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Spółki na środki
pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych. Wartość godziwa środków
pieniężnych i ich ekwiwalentów na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 21 607 721,64 PLN (31 grudnia 2018
roku: 20 446 271,21 PLN).
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka nie dysponowała niewykorzystanymi przyznanymi środkami kredytowymi.
Środki pieniężne na dzień bilansowy o ograniczonej możliwości dysponowania wykazane w Rachunku
przepływów pieniężnych dotyczą środków, którymi dysponują użytkownicy aplikacji Skycash, jak również środki
przeznaczone lub zabezpieczone na poczet promocji oferowanych użytkownikom Skycash i wynoszą
21 401 409,58 zł.
Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku z przepływów pieniężnych składało się z
następujących pozycji:

Środki pieniężne w banku i w kasie
Lokaty krótkoterminowe
Środki pieniężne w drodze
Razem:

17.

31.12.2019

20 418 175,32

21 607 721,64

-

-

28 095,89

-

20 446 271,21

21 607 721,64

31.12.2018

31.12.2019

400 000,00

55 603,56

3 369,38

2 305,86

403 369,38

57 909,42

31.12.2018

31.12.2019

48 847,93

46 635,82

48 847,93

46 635,82

Inwestycje krótkoterminowe

jednostki uczestnictwa NOVO FIO
jednostki uczestnictwa- wycena NOVO FIO
Inwestycje krótkoterminowe

18.

31.12.2018

Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne:
- pozostałe - koszty przyszłych okresów
Rozliczenia międzyokresowe czynne:
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19.

Kapitał podstawowy i kapitały zapasowe/ rezerwowe

19.1. Kapitał podstawowy
31.12.2018
ilość akcji
Kapitał akcyjny

31.12.2019
wartość

ilość

wartość

PLN

PLN

akcje zwykłe serii A o wartości nominalnej
0,5 PLN każda

2 241 405

1 120 702,50

2 241 405

1 120 702,50

akcje zwykłe serii B o wartości nominalnej
0,5 PLN każda

2 000 000

1 000 000,00

2 000 000

1 000 000,00

akcje zwykłe serii C o wartości nominalnej
0,5 PLN każda

1 242 236

621 118,00

1 242 236

621 118,00

akcje zwykłe serii D o wartości nominalnej
0,5 PLN każda

7 299 998

3 649 999,00

7 299 998

3 649 999,00

akcje zwykłe serii E o wartości nominalnej
0,5 PLN każda

1 556 361

778 180,50

1 556 361

778 180,50

akcje zwykłe serii F o wartości nominalnej
0,5 PLN każda

2 200 000

1 100 000,00

2 200 000

1 100 000,00

akcje zwykłe serii G o wartości nominalnej
0,5 PLN każda

100 000

50 000,00

100 000

50 000,00

akcje zwykłe serii H o wartości nominalnej
0,5 PLN każda

3 000 000

1 500 000,00

3 000 000

1 500 000,00

akcje zwykłe serii I o wartości nominalnej
0,5 PLN każda

2 000 000

1 000 000,00

2 000 000

1 000 000,00

21 640 000

10 820 000,00

21 640 000

10 820 000,00

Razem

Ilość

Wartość

Akcje własne
Na dzień 1 stycznia 2018 roku

0

0,00

Na dzień 31 grudnia 2018 roku

0

0,00

Na dzień 1 stycznia 2019 roku

0

0,00

Na dzień 31 grudnia 2019 roku

0

0,00

Ilość

Wartość

Akcje zwykłe wyemitowane i w pełni opłacone
Na dzień 1 stycznia 2018 roku

21.640.000

10 820 000,00

Na dzień 31 grudnia 2018 roku

21.640.000

10 820 000,00

Na dzień 1 stycznia 2019 roku

21.640.000

10 820 000,00

Na dzień 31 grudnia 2019 roku

21.640.000

10 820 000,00

19.1.1 Wartość nominalna akcji
Wszystkie wyemitowane akcje posiadają wartość nominalną wynoszącą 0,5 PLN i zostały w pełni opłacone.

19.1.2 Prawa akcjonariuszy
Akcje serii A , B, C, D, E, F, G, H i I nie są uprzywilejowane co do głosu i na jedną akcję przypada jeden głos.
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19.1.3 Akcjonariusze o znaczącym udziale
31.12.2018
Akcjonariusz

Liczba akcji

31.12.2019

Udział w
kapitale

Liczba akcji

Udział w
kapitale

Opera MP Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty

5 248 000

24,25%

5 248 000

24,25%

Opera Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny Otwarty

4 835 000

22,34%

4 835 000

22,34%

NOVO Fundusz Inwestycyjny
Otwarty

2 163 405

10,00%

2 163 405

10,00%

Optimum Fundusz Inwestycyjny
Otwarty

2 000 000

9,24%

2 000 000

9,24%

Opera NGO Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny Otwarty

1 700 000

7,86%

1 700 000

7,86%

1 431 200

6,61%

1 431 200

6,61%

1 057 477

4,89%

1 057 477

4,89%

OPERA Za 3 Grosze Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty

345 000

1,59%

345 000

1,59%

Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty

100 000

0,46%

100 000

0,46%

2 759 918

12,75%

2 759 918

12,75%

21 640 000

100,00%

21 640 000

100,00%

DM Inwestycje Sp. z o.o.
Opera Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty

Pozostali
Razem

19.2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
Wartości w PLN
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
Stan na początek okresu

31.12.2018

31.12.2019

7 249 232,33

7 249 232,33

0,00

0,00

- z emisji akcji powyżej wartości nominalnej

0,00

0,00

- ze sprzedaży akcji własnych

0,00

0,00

Zwiększenie

Zmniejszenie
Stan na koniec okresu

0,00

0,00

7 249 232,33

7 249 232,33

19.3. Pozostałe kapitały rezerwowe
Wartości w PLN

31.12.2018

31.12.2019

Kapitał rezerwowy
Stan na początek okresu
Zwiększenie

392 901,87

392 901,87

0,00

0,00

- z emisji akcji niezarejestrowanych w KRS na dzień bilansowy

0,00

0,00

- z wyceny opcji managerskich

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zmniejszenie:
- rejestracja podwyższenia kapitału
podstawowego
- rejestracja umorzenie akcji własnych)
Stan na koniec okresu

0,00

0,00

392 901,87

392 901,87
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19.4. Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty i ograniczenia w wypłacie dywidendy
Niepodzielony wynik nie obejmuje kwot, które nie podlegają podziałowi to znaczy nie mogą zostać wypłacone w
formie dywidendy.
Zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka jest obowiązana utworzyć kapitał zapasowy na
pokrycie straty. Do tej kategorii kapitału przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy wykazanego
w sprawozdaniu Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału podstawowego. O
użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie; jednakże części kapitału
zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej
w sprawozdaniu finansowym i nie podlega ona podziałowi na inne cele.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie istnieją inne ograniczenia dotyczące wypłaty dywidendy.
Zysk za 2019 rok Zarząd proponuje przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.
Wartości w PLN

31.12.2018

31.12.2019

Niepokryte straty
Stan na początek okresu

10 646 286,84

9 783 528,76

Zwiększenie - korekta błędu podstawowego

-

-

Zwiększenie -strata za rok poprzedni

-

-

-862 758,08

-655 635,82

9 783 528,76

9 127 892,94

Zmniejszenie – zysk za rok poprzedni
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zmniejszenie- zysk/ strata za rok bieżący

-655 635,82 -

Stan na koniec okresu

20.

374 771,38

9 127 892,94

8 753 121,56

Zobowiązania finansowe

Wartości w PLN
2018

2019

kapitał

odsetki

kapitał

Stan na początek roku

4 000 000,00

0

4 000 000,00

- odsetki do wykupu

0

0

0

- wykup obligacji

0

0

-4 000 000,00

- otrzymane pożyczki

0

0

1 800 000,00

0

- odsetki naliczone do dnia bilansowego

0

473 035,86

0

21 534,24

4 000 000,00

473 035,86

1 800 000,00

21 534,24

Stan na dzień bilansowy

odsetki

600 000,00
-

600 000,00

W dniu 21.08.2019 r. Spółka zawarła umowę ustanowienia zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw z Opera
BR Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym w związku z zawartą w dniu 19.08.2019 r. umową pożyczki
o wartości 1 200 000 PLN. Strony ustaliły najwyższą sumę zabezpieczenia wierzytelności zastawem rejestrowym
na kwotę 1 300 000 PLN.
W dniu 23.12.2019 r. Spółka zawarła dodatkową umowę ustanowienia zastawu rejestrowego rzeczy i praw z Opera
BR Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z uwagi na udzielenie Spółce w dniu 23.12.2019 r. pożyczki w
wysokości 600 000 PLN w celu zabezpieczenia zwrotu pożyczki wraz z odsetkami. Zastaw rejestrowy na zbiorze
rzeczy i praw został ustanowiony do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 700 000 PLN.
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21.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, pozostałe zobowiązania
i rozliczenia międzyokresowe

21.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe
(krótkoterminowe)
31.12.2018

31.12.2019

299 045,13

433 433,50

2 809 630,63

3 499 704,03

3 108 675,76

3 933 137,53

17 918 361,14

19 729 315,04

- Podatek dochodowy od osób fizycznych

11 394,00

18 832,00

- Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

39 071,95

49 796,49

- Zobowiązania z tytułu podatku VAT

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
- wobec jednostek powiązanych
- wobec jednostek pozostałych

Pozostałe zobowiązania
- Zobowiązania wobec użytkowników SkyCash

367 867,34

-

- Rozliczenia z pracownikami

169,66

90,94

- Inne

824,54

870,51

18 337 688,63

19 798 904,98

21 446 364,39

23 732 042,51

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe, razem

21.2. Sprawy sądowe
Obecnie Spółka jest stroną w postępowaniu prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt XXIII
Ga 185/20), w związku ze skargą wniesioną przez mPay S.A. od wyroków Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9
stycznia 2020 roku wydanych w sprawach o sygn. KIO 2401/19, KIO 2402/19, na mocy których odwołanie
wniesione przez mPay S.A. oraz Pango Polska sp. z o.o. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Pobieranie opłat za postój w strefie płatnego parkowania
niestrzeżonego z wykorzystaniem kanałów/platform mobilnych dla części 2 i części 3”, nr postępowania
ZDM/UM/DZP/91/PN/78/19, ogłoszonego w dniu 1 października 2019 roku zostało odrzucone, a oferta SkyCash
Poland S.A. złożona w ramach tego postępowania została uznana za najkorzystniejszą w obu wskazanych
częściach. Spółka ocenia skargę jako bezzasadną. W związku z wygranym przetargiem SkyCash Poland S.A.
zawarła w dniu 31 stycznia 2020 roku umowy, oddzielnie dla części 2 i 3 postępowania, na pobieranie opłat za
postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego z wykorzystaniem platform/kanałów mobilnych i świadczy
usługi na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy, Zarządu Dróg Miejskich na tej podstawie od dnia 1 lutego 2020
roku.

21.3. Rozliczenia podatkowe
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. W razie potrzeby Spółka
utworzy odpowiednie rezerwy na rozpoznawalne i policzalne ryzyko podatkowe. Na dzień 31 grudnia 2019
roku Spółka nie utworzyła takich rezerw.
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22.

Rozliczenia międzyokresowe
31.12.2018

31.12.2019

- koszt badania sprawozdanie finansowego

27 500,00

42 000,00

- rezerwa urlopowa

Rozliczenia międzyokresowe bierne:

28 491,82

79 274,67

- rezerwa na koszty związane z usługami księgowymi

0

0,00

- rezerwa na koszty związane z przygotowaniem sprawozdania finansowego

0

0,00

55 991,82

121 274,67

- pozostałe
Rozliczenia międzyokresowe bierne:

23.

Informacje o podmiotach powiązanych

Zgodnie z definicją podmiotu powiązanego zawartą w MSR 24 Ujawnianie informacji nt. podmiotów
powiązanych, jedynym podmiotem powiązanym ze Spółką jest:
Lista transakcji gospodarczych z podmiotami powiązanymi:
Wartość
Podmiot powiązany

Rodzaj transakcji
zakupu

Opera Dom Maklerski Sp. z o.o.

usługi prowadzenia
ewidencji obligacji

Opera Dom Maklerski Sp. z o.o.
Opera TFI S.A.
OVC Sp. z o.o.

usługi informatyczne

2019

13 200,00

8 400,00

usługi najmu

71 654,25

393 513,84

usługi najmu

250 300,13

0,00

3 083 364,00

2 666 025,00

3 418 518,38

3 067 938,84

Razem

24.

2018

Transakcje z udziałem członków Zarządu

W roku obrotowym, poza wypłatą wynagrodzenia, Spółka nie przeprowadzała transakcji z członkami jej Zarządu
ani z członkami Rady Nadzorczej.
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25.

Wynagrodzenie kadry kierowniczej Spółki

Wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki
01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

Zarząd
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i
narzuty)

428 603,95

475 979,33

Świadczenia po okresie zatrudnienia

0,00

0,00

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy

0,00

0,00

Świadczenia pracownicze w formie akcji

0,00

0,00

Rada Nadzorcza
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i
narzuty)
0,00

0,00

Świadczenia po okresie zatrudnienia

0,00

0,00

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy

0,00

0,00

Świadczenia pracownicze w formie akcji

0,00

0,00

428 603,95

475 979,33

Razem

26.

Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenie netto podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
wypłacone lub należne w podziale na rodzaje usług:
Rodzaj usługi

2018

2019

25 000,00

42 000,00

- Inne usługi poświadczające

0,00

0,00

- Usługi doradztwa podatkowego

0,00

0,00

- Pozostałe usługi

0,00

0,00

25 000,00

42 000,00

- Obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego w kwocie netto

Razem wynagrodzenie biegłego rewidenta

27.

Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

Instrumentami finansowymi, które wykorzystuje Spółka do działalności, są obligacje, gwarancje bankowe, 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 oraz zobowiązania wobec użytkowników, które powstają bezpośrednio w
toku prowadzonej przez nią działalności.
Spółka nie zawiera transakcji z udziałem instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty na zamianę stóp
procentowych (swapy procentowe) oraz walutowe kontrakty terminowe typu forward.
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Zasadą stosowaną przez Spółkę obecnie i przez cały okres objęty sprawozdaniem jest nieprowadzenie obrotu
instrumentami finansowymi.
Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych obejmują ryzyko stopy procentowej, ryzyko
związane z płynnością, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania
każdym z tych rodzajów ryzyka – zasady te zostały w skrócie omówione poniżej.

27.1. Ryzyko stopy procentowej
Narażenie Spółki na ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych dotyczy zmiany wartości odsetek
naliczonych od otrzymanych kredytów i pożyczek. Ryzyko zmian stopy procentowej powstaje i jest
rozpoznawane w Spółce w momencie zawarcia transakcji lub instrumentu finansowego. Spółka zarządza kosztami
oprocentowania poprzez korzystanie głównie z zobowiązań o oprocentowaniu stałym. Spółka gromadzi i analizuje
bieżące informacje z rynku na temat aktualnej ekspozycji na ryzyko zmiany stopy procentowej. W obecnej sytuacji
nie zabezpiecza zmian stopy procentowej z uwagi na niewielką nieprzewidywalność harmonogramów spłat
poszczególnych zobowiązań opartych na stałej stopie.
Na dzień bilansowy spółka nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów bankowych, natomiast pożyczka otrzymana w
2019 roku jest oparta na stałej stopie procentowej.

27.2. Ryzyko walutowe
Spółka narażona jest na niewielkie ryzyko walutowe z tytułu zawieranych transakcji. Ryzyko takie powstaje
w wyniku dokonywania przez jednostkę operacyjną sprzedaży lub zakupów w walutach innych niż jej waluta
wyceny. Jednocześnie spółka pokrywa koszty wynajmu powierzchni biurowej w EUR, przy czym ekspozycja na
to ryzyko jest niewielka.
Zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami zwierania kontraktów handlowych każda umowa zawarta lub
denominowana w walucie obcej podlega szczególnej ewidencji. Miarą ekspozycji na ryzyko walutowe jest wartość
kontraktu. Celem przeciwdziałania ryzyku zmian kursów walut jest ograniczenie ich negatywnego wpływu na
wynik Spółki, jednak skala zawieranych transakcji w walucie obcej jest niewielka. Spółka nie stosuje zatem
zabezpieczeń kontraktów w postaci prostych instrumentów finansowych typu forward.
Analiza wrażliwości – ryzyko walutowe
Na dzień 31 grudnia 2019 roku spółka przeprowadziła analizę wpływu zamiany kursu PLN do Euro na wynik
finansowy brutto. Przy założeniu umocnienia się kursu PLN do Euro o 5%, wynik Spółki zmieniłby się o ok 24
tys. zł. Ty samym osłabienie kuru PLN do Euro o 5% spowodowałoby obniżenie wyniku finansowego o ok 24 tys.
zł.
Wartość narażona na ryzyko
w PLN

Wpływ na wynik finansowy Spółki

-5%

+5%

Aktywa finansowe
Należności z tytułu dostaw i usług

479 081,25

-

24 000,00

24 000,00

27.3. Ryzyko kredytowe
W Spółce nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego.
Spółka narażona jest jedynie na ryzyko związane z niewywiązywania się z umów przez kontrahentów, Ryzyko to
dotyczy wiarygodności kredytowej kontrahentów, z którymi zawierane są transakcje. Maksymalna ekspozycja na
ryzyko kredytowe kontrahentów odpowiada wartości księgowej aktywów finansowych. Ryzyko to identyfikowane
jest każdorazowo przy zawieraniu umów z klientami oraz później, podczas rozliczania płatności. Spółka
monitoruje terminowość przelewów oraz w razie potrzeby nawiązuje kontakt z klientem
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27.4. Ryzyko związane z płynnością
Spółka kontroluje ryzyko utraty płynności poprzez bieżące monitorowanie stanu posiadanych funduszy i ich
planowanie. Celem Spółki jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania,
poprzez korzystanie z różnych źródeł finansowania, takich jak np. obligacje.
Spółka reguluje zobowiązania na bieżąco.
Ze względu na naturę oraz poziom istotności pozycji finansowych nie jest dokonywana analiza wrażliwości dla
pozostałych rodzajów ryzyka. Spółka nie zawiera transakcji z wykorzystaniem instrumentów pochodnych (IRS)
jako zabezpieczenie wartości godziwej.

28.

Instrumenty finansowe

28.1. 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.
Według oceny Spółki wartość godziwa środków pieniężnych, krótkoterminowych lokat, zobowiązań handlowych,
kredytów w rachunku bieżącym oraz pozostałych zobowiązań krótkoterminowe nie odbiega od wartości
bilansowych głównie ze względu na krótki termin zapadalności.
Zarówno należności jak i zobowiązania Spółka zalicza do trzeciego poziomu.

Wartość bilansowa

Wartość godziwa

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

1 416 645,82

1 561 703,75

01.01.-31.12.2018 01.01.-31.12.2019

Aktywa finansowe – Pożyczki i należności
Należności z tytułu dostaw i usług
Należności od jednostek stowarzyszonych

-

-

1 416 645,82

1 561 703,75
-

-

Pozostałe należności

3 398 490,01

391 451,07

3 398 490,01

391 451,07

Razem

4 815 135,83

1 953 154,82

4 815 135,83

1 953 154,82

Wartość bilansowa
01.01.-31.12.2018

Wartość godziwa

01.01.-31.12.2019

01.01.-31.12.2018 01.01.-31.12.2019

Krótkoterminowe zobowiązania finansowe
Kredyty w rachunku bieżącym
Roczne Obligacje wyemitowane

-

-

3 108 675,76

Pozostałe zobowiązania finansowe

18 337 688,63

Razem

21 446 364,39

23 732 042,51

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

-

-

3 933 137,53

3 108 675,76

3 933 137,53

19 798 904,98

18 337 688,63

19 798 904,98

21 446 364,39

23 732 042,51
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200 180,01
200 180,01

RAZEM

0,00

Odsetki dla kontrahentów

Obligacje wyemitowane

0,00

Pozostałe zobowiązania

0,00

0,00

0,00

0,00

Zyski/ (straty) z
tytułu różnic
kursowych

Przychody/ (koszty) z
tytułu odsetek

Zobowiązania finansowe

38,44

120 913,00

RAZEM

0,00

38,44

Zyski/ (straty) z
tytułu różnic
kursowych

120 913,00

0,00

Przychody/ (koszty) z
tytułu odsetek

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Pozostałe należności

Aktywa finansowe

Okres zakończony dnia 31 grudnia 2018

0,00

0,00

0,00

0,00

Rozwiązanie/ (utworzenie)
odpisów aktualizujących

0,00

0,00

0,00

Rozwiązanie/ (utworzenie)
odpisów aktualizujących

0,00

0,00

0,00

0,00

Zyski/ (straty) z
tytułu wyceny

0,00

0,00

0,00

Zyski/ (straty) z
tytułu wyceny

0,00

0,00

0,00

0,00

Zyski/ (straty) ze
sprzedaży
instrumentów
finansowych

0,00

0,00

0,00

Zyski/ (straty) ze
sprzedaży
instrumentów
finansowych

Pozostałe

Pozostałe
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.2. Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w rachunku zysków i strat w podziale na kategorie instrumentów finansowych

SKYCASH POLAND S.A.
Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019
Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające
(w złotych polskich)

-

-

RAZEM

128 297,16

126 964,14

0,00
-

Odsetki od pożyczek

Obligacje wyemitowane

0,00

1 333,02

Odsetki dla kontrahentów

Pozostałe zobowiązania

Zobowiązania finansowe

109 255,10

RAZEM

Przychody/ (koszty) z
tytułu odsetek

109 255,10

0,00

Przychody/ (koszty) z
tytułu odsetek

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Pozostałe należności

Aktywa finansowe

Okres zakończony dnia 31 grudnia 2019

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

Zyski/ (straty) z
tytułu różnic
kursowych

5 853,87

0,00

5 853,87

Zyski/ (straty) z
tytułu różnic
kursowych

-

0,00

0,00

0,00

0,00

Rozwiązanie/ (utworzenie)
odpisów aktualizujących

-

0,00

0,00

Rozwiązanie/ (utworzenie)
odpisów aktualizujących

SKYCASH POLAND S.A.
Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019
Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające
(w złotych polskich)

-

-

21 534,24

0,00

21 534,24

0,00

0,00

Zyski/ (straty) z
tytułu wyceny

1 063,52

0,00

1 063,52

Zyski/ (straty) z
tytułu wyceny

-

0,00

0,00

0,00

0,00

Zyski/ (straty) ze
sprzedaży
instrumentów
finansowych

5 603,56

0,00

5 603,56

Zyski/ (straty) ze
sprzedaży
instrumentów
finansowych

Pozostałe

Pozostałe
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-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

SKYCASH POLAND S.A.
Dane finansowe za okres zakończony dnia 31 grudnia 2019
Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające
(w złotych polskich)

29.

Struktura zatrudnienia

Przeciętne zatrudnienie w osobach w Spółce w okresie zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia
2018 roku kształtowało się następująco:
2018

2019

Zarząd Spółki
Administracja
Dział sprzedaży
Pion produkcji

3
1
2
6

4
4
2
6

Marketing
Pozostali

1
3

2
7

13

25

Razem

30.

Zdarzenia po dniu bilansowym

Spółka przeprowadziła w pierwszym kwartale 2020 roku emisję akcji serii J, w wyniku której kapitał zakładowy
Spółki wzrósł z 10 820 000,00 zł do 12 947 650,00 zł.
Ze względu na rozwój pandemii koronwirusa na świecie i w Polsce osiągniecie przyjętych założeń budżetowych
na rok 2020 może być zagrożone. W momencie przygotowania Sprawozdania Zarządu z działalności wpływ
pandemii na wynik finansowy Spółki w roku 2020 jest trudny do oszacowania. Jednak według wstępnych analiz
wpływ ten nie powinien zagrozić bieżącej działalności Spółki.
W związku z pandemią i koniecznością pracy zdalnej w wielu obszarach podjęto szereg działań (m.in. szersze
wykorzystanie narzędzi do prowadzenia biznesu online, zdalna komunikacja z systemami czy efektywniejsze
wykorzystanie komunikatorów), które zredukowały negatywny wpływ pandemii na bieżącą działalność Spółki

31.

Zarządzanie kapitałem

Zarząd monitoruje poziom wskaźnika zwrotu z kapitału, który jest definiowany jako stosunek wyniku działalności
operacyjnej Spółki do kapitału własnego Spółki.
Zarząd dąży do utrzymania równowagi pomiędzy wyższą stopą zwrotu możliwą do osiągnięcia przy wyższym
poziomie zadłużenia i korzyściami oraz bezpieczeństwem osiąganym przy solidnym kapitale. Celem Spółki jest
wzrost działalności przy zachowaniu bezpiecznej struktury finansowania i maksymalizacji wskaźnika zwrotu z
kapitału w kolejnych okresach.
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SKYCASH POLAND S.A.
Dane finansowe za okres zakończony dnia 31 grudnia 2019
Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające
(w złotych polskich)

Podpisy członków Zarządu
Signed by /
Podpisano przez:
Jarosław Mazek
Date / Data:
2020-09-24 10:50
_____________________________________
Jarosław Mazek
Prezes Zarządu

Signed by /
Podpisano przez:
Katarzyna Kot
Date / Data: 202009-24 11:53

_________________________________
Katarzyna Kot
Członek Zarządu
Signed by /
Podpisano przez:
Piotr Remigiusz
Bochenek
Date / Data: 2020-

______________
_
______________________________
09-24 12:00
Piotr Remigiusz Bochenek
Członek Zarządu
Signed by /
Podpisano przez:
Adam Sadowski
/ Data: 2020____
______
_____Date
_____________________________________
09-24 11:51
d S
d
ki
Adam
Sadowski
Członek Zarządu
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SKYCASH POLAND S.A.
Dane finansowe za okres zakończony dnia 30 września 2020
(w złotych polskich)

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Pozycje rachunku wyników

01.01.2020-30.09.2020

01.01.2019-30.09.2019

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

5 482 449,32

6 053 760,82

5 482 449,32

6 053 760,82

6 555 138,41

5 518 271,70

978 090,54

556 847,98

60 454,96

63 785,44

3 218 558,15

3 000 814,21

IV. Podatki i opłaty

59 892,88

25 623,11

V. Wynagrodzenia

1 798 945,25

1 176 956,62

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

315 177,50

246 711,58

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

124 019,13

447 532,76

-1 072 689,09

535 489,12

110 485,93

12 859,17

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

-

-

Aktualizacja aktywów niefinansowych

-

-

Inne przychody operacyjne

110 485,93

12 859,17

Pozostałe koszty operacyjne

21 938,77

53 822,28

0,00

-

21 938,77

53 822,28

-984 141,93

494 526,01

33 775,18

94 821,74

26 640,08

80 812,34

0,00

3 138,95

7 135,10

10 870,45

33 455,75

137 072,02

33 455,75

137 072,02

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

-

-

Inne

-

-

-983 822,50

452 275,73

Podatek bieżący

-

-

Podatek odroczony

-

-

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

-983 822,50

452 275,73

Zysk (strata) netto za rok obrotowy

-983 822,50

452 275,73

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce

Zysk (strata) na sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne

Aktualizacja aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Odsetki
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
Koszty finansowe
Odsetki

Zysk (strata) brutto

1

SKYCASH POLAND S.A.
Dane finansowe za okres zakończony dnia 30 września 2020
(w złotych polskich)

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
AKTYWA

Stan na 30.09.2020

Aktywa trwałe

Stan na 31.12.2019

11 907 924,48

11 771 194,01

29 028,70

38 745,42

10 042 733,00

9 575 645,31

1 650 514,65

2 040 955,15

593 717,01

998 570,14

69 800,00

0,00

115 848,13

115 848,13

29 475 350,88

23 612 670,05

1 552,39

31 720,30

2 454 949,31

1 868 682,87

26 914 628,12

21 607 721,64

Inwestycje krótkoterminowe

57 909,42

57 909,42

Rozliczenia międzyokresowe czynne

46 311,64

46 635,82

41 383 275,36

35 383 864,06

Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Pozostałe
aktywa
(długoterminowe)

niefinansowe

w tym kaucje
Inwestycje długoterminowe
Aktywa z tytułu podatku odroczonego

Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe należności
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

AKTYWA RAZEM

PASYWA
Kapitał (fundusz) własny

Stan na 30.09.2020

Stan na 31.12.2019

10 852 840,14

9 709 012,64

12 947 650,00

10 820 000,00

7 249 232,33

7 249 232,33

-

-

392 901,87

392 901,87

-9 736 944,06

-8 753 121,56

Zobowiązania długoterminowe

-

1 821 534,24

Zobowiązania finansowe

-

1 821 534,24

Zobowiązania krótkoterminowe

30 530 435,22

23 853 317,18

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe zobowiązania

26 951 160,55

23 732 042,51

3 500 000,00

-

79 274,67

121 274,67

41 383 275,36

35 383 864,06

Kapitał (fundusz) podstawowy
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich
wartości nominalnej
Udziały (akcje) własne
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zyski zatrzymane / Niepokryte straty

Zobowiązania finansowe
Rozliczenia międzyokresowe

PASYWA RAZEM
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ANEKS NR 3
Z DNIA 15 MARCA 2021 R.
DO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO
O OFERCIE PUBLICZNEJ AKCJI SERII K
SPÓŁKI POD FIRMĄ
SKYCASH POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Spółka pod firmą SkyCash Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000315361) („Spółka”),
działając na podstawie art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych, niniejszym dokonuje zmian w Dokumencie Informacyjnym o ofercie publicznej akcji serii
K spółki pod firmą SkyCash Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłoszonego w dniu 18 stycznia
2021 r., przez:
a)
b)

c)

uzupełnienie informacji o sytuacji finansowej Spółki poprzez zamieszczenie Sprawozdania z
całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. oraz Sprawozdania z
sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 r.
zmianę informacji o sytuacji finansowej Spółki poprzez zamieszczenie Sprawozdania z
całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 r oraz Sprawozdania z
sytuacji finansowej na dzień 30 września 2020 r. określonych w tysiącach złotych polskich
zamiast w złotych polskich,
uzupełnienie informacji o okresie trwania kadencji Członka Zarządu Spółki, Katarzyny Kot.

Spółka zwraca uwagę, że dane finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 r. oraz za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. nie podlegały badaniu biegłego rewidenta, tym samym informacje
przedstawione w ostatecznym, zbadanym sprawozdaniu finansowym mogą się od nich różnić.
W związku z dokonaną zmianą, Spółka niniejszym publikuje tekst jednolity Dokumentu
Informacyjnego o ofercie publicznej akcji serii K spółki pod firmą SkyCash Poland S.A. z siedzibą w
Warszawie o następującej treści:

DOKUMENT INFORMACYJNY
O OFERCIE PUBLICZNEJ AKCJI SERII K
SPÓŁKI POD FIRMĄ
SKYCASH POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Spółka pod firmą SkyCash Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000315361), działając na
podstawie art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości dokument zawierający informacje o ofercie publicznej
nowych akcji Spółki serii K w rozumieniu art. 2 lit. d w zw. z art. 1 ust. 3 rozporządzania Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być
publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczenia ich do obrotu na
rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE, która nie jest objęta obowiązkiem
sporządzania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE
Emitent:

SkyCash Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod
adresem: ul. Marszałkowska 142 (00-061) Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000315361, posiadającą NIP: 9571005969; REGON:
kapitale
zakładowym
w
wysokości
220677198,
o
12.947.650,00 zł wpłacony w całości.
Dane kontaktowe Emitenta:

SkyCash Poland S.A.
ul. Marszałkowska 142
00-061 Warszawa
Tel: 22 403 80 20
Email: office@skycash.com

Data powstania Emitenta:

19 września 2008 r.

Podstawowa działalność
Emitenta:

Spółka jest hybrydową krajową instytucją płatniczą.

Zarząd Emitenta:

Jarosław Mazek – Prezes Zarządu
Katarzyna Kot – Członek Zarządu (koniec kadencji z dniem
31.03.2021 r.)
Piotr Bochenek – Członek Zarządu
Adam Sadowski – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

Maciej Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Łękarski – Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Paczuski – Członek Rady Nadzorczej

Akcjonariat Emitenta przed
Emisją:

Akcjonariat Emitenta po Emisji
[przy założeniu objęcia, łącznie
wszystkich akcji serii K]:

Akcje
Akcje
Akcje
Akcje
Akcje
Akcje
Akcje
Akcje
Akcje
Akcje
Akcje
Akcje
Akcje
Akcje
Akcje
Akcje
Akcje
Akcje
Akcje
Akcje
Akcje

zwykłe
zwykłe
zwykłe
zwykłe
zwykłe
zwykłe
zwykłe
zwykłe
zwykłe
zwykłe
zwykłe
zwykłe
zwykłe
zwykłe
zwykłe
zwykłe
zwykłe
zwykłe
zwykłe
zwykłe
zwykłe

serii A serii B serii C serii D serii E serii F serii G serii H serii I serii J serii A serii B serii C serii D serii E serii F serii G serii H serii I serii J serii K -

INFORMACJE O WARUNKACH I ZASADACH EMISJI

2 241 405
2 000 000
1 242 236
7 299 998
1 556 361
2 200 000
100 000
3 000 000
2 000 000
4 255 300
2 241 405
2 000 000
1 242 236
7 299 998
1 556 361
2 200 000
100 000
3 000 000
2 000 000
4 255 300
2 100 000

(8,66%)
(7,72%)
(4,80%)
(28,19%)
(6,01%)
(8,50%)
(0,39%)
(11,59%)
(7,72%)
(16,43%)
(8,01%)
(7,14%)
(4,44%)
(26,08%)
(5,56%)
(7,86%)
(0,36%)
(10,72%)
(7,14%)
(15,20%)
(7,50%)

Podstawa prawna emisji akcji:

Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest na podstawie
art. 431 § 1 i § 2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku
- Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie uchwały nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SkyCash Poland
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30
października 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz
upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu
jednolitego Statutu Spółki.

Tryb emisji akcji:

Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest w trybie
subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy
z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych.

Podstawowe informacje o emisji
akcji:

W wyniku emisji nowych akcji Spółki kapitał zakładowy Spółki
zwiększy się o kwotę nie niższą niż 116.250,00 zł (sto
szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i nie wyższą
niż 1.050.000,00 zł (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych),
tj. do kwoty nie niższej niż 13.063.900,00 (trzynaście
milionów sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych) i nie
wyższej niż 13.997.650,00 zł (trzynaście milionów dziewięćset
dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych)
w drodze emisji nie mniej niż 232.500 (dwieście trzydzieści
dwa tysiące pięćset) i nie więcej niż 2.100.000 (dwa miliony
sto tysięcy) nowych zwykłych akcji na okaziciela serii K,
o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda
akcja. Łączna wartość wpłat na subskrybowane akcje serii K
wyniesie nie więcej niż 4.200.000,00 zł (cztery miliony
dwieście tysięcy złotych).

Cena emisyjna akcji:

Cena emisyjna akcji wynosi:
- 2,00 zł (dwa złote) dla użytkowników SkyCash, którzy
w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 30 listopada 2020 roku
skorzystali z 2 (dwóch) lub więcej usług SkyCash oraz
wykonali przynajmniej 36 (trzydzieści sześć) transakcji o
łącznej wartości 360 (trzysta sześćdziesiąt) zł lub więcej (nie
uwzględniając transakcji w ramach mobiParking Flota
(SkyCash dla Firm)) oraz dla pracowników i osób fizycznych,
będących współpracownikami Spółki, których odpowiednio
staż pracy lub czas trwania umowy zlecenia wynosi na dzień
31 grudnia 2020 roku powyżej 12 miesięcy (Grupa A).
- 2,25 zł (dwa złote 25/100) dla użytkowników SkyCash,
którzy w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 30 listopada
2020 roku skorzystali z 1 lub więcej usług oraz wykonali
przynajmniej 12 transakcji o łącznej wartości 120 złotych lub
więcej (nie uwzględniając transakcji w ramach mobiParking
Flota (SkyCash dla Firm)), jednak nie spełnili wymogów dla
Grupy A, oraz dla pracowników i osób fizycznych, będących
współpracownikami Spółki, których odpowiednio staż pracy
lub czas trwania umowy zlecenia wynosi na dzień 31 grudnia
2020 roku do 12 miesięcy (Grupa B).
- 2,50 zł (dwa złote 50/100) dla użytkowników SkyCash,
którzy nie spełnili warunków dla Grupy A i Grupy B (Grupa
C).

Minimalny próg emisji akcji:

Uznaje się, że emisja akcji i podwyższenie kapitału
zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostaną złożone
ważne zapisy na akcje o łącznej wartości nominalnej
wynoszącej 116.250,00 zł.

Prawo poboru dotychczasowych
akcjonariuszy:

Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy zostało
wyłączone na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia SkyCash Poland Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2020 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz
wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej
Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Termin do zapisywania się na
akcje:

Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od 18
stycznia 2021 roku do 29 marca 2021 roku. Spółka zastrzega
sobie prawo do skrócenia okresu subskrypcji akcji, z
zastrzeżeniem, że nie może on być krótszy niż jeden miesiąc.

Zapisy na akcje:

Zapisy na akcje serii K są przyjmowanie przez Spółkę w
formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Zapis na akcje
w formie pisemnej wymaga wypełnienia i własnoręcznego
podpisania formularza przygotowanego przez Spółkę co
najmniej w 2 (dwóch) egzemplarzach, z których 1 (jeden)
przeznaczony jest dla subskrybenta, a 1 (jeden) dla Spółki.
Formularz zapisu na akcje sporządzony w formie pisemnej
powinien zostać doręczony na adres Spółki ul. Marszałkowska
142, 00-061 Warszawa. Zapis na akcje w formie
formularza
elektronicznej
wymaga
wypełnienia
udostępnionego w systemie elektronicznym i opatrzenia go
podpisem
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznych,
zaufanym, albo podpisem osobistym. Formularz zapisu na
akcje sporządzony w formie elektronicznej powinien zostać
doręczony przez wgranie pliku z podpisanym formularzem w
elektronicznym
pod
adresem
systemie
https://akcje.skycash.com/podpis/.
Minimalna liczba Akcji serii K, na które może zostać złożony
zapis wynosi 20 (dwadzieścia).
Szczegółowe informacje oraz instrukcja złożenia zapisu na
Akcje serii K znajdują się na stronie internetowej
https://akcje.skycash.com.

Wpłaty na akcje:

Podmiotem upoważnionym do przyjmowania wpłat na Akcje
Serii K jest tylko i wyłącznie Spółka. W celu należytego
opłacenia
Akcji
serii
K
należy
dokonać
wpłaty
za pośrednictwem
aplikacji
SkyCash,
w
wysokości
odpowiadającej iloczynowi liczby Akcji serii K oraz ceny
emisyjnej 1 (jednej) Akcji Serii K dla danego użytkownika
SkyCash, w zależności od Grupy (A, B, C), do której został
przydzielony użytkownik SkyCash na podstawie wykonanej
liczby i rodzaju transakcji. Użytkownik SkyCash może
jednorazowo, w ramach jednej transakcji, dokonać wpłaty na
maksymalnie 10.000 akcji.
W przypadku wyboru możliwości dokonania wpłaty
z wykorzystaniem Portmonetki lub Portmonetki+ użytkownika
SkyCash, w zależności od tego, z jakiej usługi korzysta dany

użytkownik SkyCash, Spółka dokonuje potrącenia umownego
ceny emisyjnej Akcji serii K z salda Portmonetki+
płatniczego)
lub
salda
Portmonetki
(tj. instrumentu
(tj. instrumentu wyłączonego) danego użytkownika SkyCash.
W razie rozbieżności pomiędzy dotychczasową relacją prawną
pomiędzy użytkownikiem SkyCash a Spółką (w szczególności
wynikającą z umów i regulaminów obowiązujących między
użytkownikiem SkyCash a Spółką) a treścią umowy zawartej
w wyniku Ogłoszenia Spółki wzywającego do zapisywania się
na Akcje serii K i złożenia przez użytkownika SkyCash zapisu
na Akcje serii K pierwszeństwo będzie miała umowa związana
z objęciem Akcji serii K.
Użytkownik SkyCash obejmujący Akcje serii K w przypadku
wyboru możliwości dokonania wpłaty na Akcje serii K
z wykorzystaniem Portmonetki lub Portmonetki+ wyraża
zgodę na potrącenie umowne ceny emisyjnej obejmowanych
Akcji serii K z salda Portmonetki+ (tj. instrumentu
płatniczego) lub salda Portmonetki.
Osoba dokonująca zapisu na Akcje serii K jest zobowiązana
złożyć oświadczenie, że środki na dokonanie wpłaty nie
pochodzą z kredytu, pożyczki albo w inny sposób nie są
obciążone oraz nie pochodzą z nielegalnych lub
nieujawnionych źródeł.
Nieuiszczenie wpłaty w terminie do zapisywania się na Akcje
serii K powoduje bezskuteczność zapisu na akcje.
Okres związania zapisem na
akcje:

Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym
zapisem od chwili złożenia Spółce. Zapis ma charakter
nieodwoływalny, Subskrybenci przestają być związani
złożonym zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego
Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w
terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia uchwały nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SkyCash Poland
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30
października 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz
upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu
jednolitego Statutu Spółki.

Przydział akcji:

Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2
(dwóch) tygodni od ostatniego dnia terminu do zapisywania
się na akcje. Przydział nastąpi w sposób uznaniowy.
Dokonując przydziału akcji Spółki może wziąć pod uwagę
kolejność dokonywania zapisów na akcje. Ogłoszenie o
przydziale akcji nastąpi w terminie 1 (jednego) tygodnia od
dnia dokonania przydziału akcji.

Niedojście do skutku oferty
publicznej akcji:

W terminie dwóch tygodni po upływie terminu zamknięcia
subskrypcji Zarząd Spółki ogłosi o niedojściu podwyższenia
kapitału zakładowego do skutku w miejscu, w którym było
opublikowane ogłoszenie o subskrypcji.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PLANOWANYM SPOSOBIE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW
UZYSKANYCH Z EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH:

Cele inwestycyjne:

Zupełnie nowa aplikacja SkyCash (do 0,95 mln zł)
Technologia dynamicznie się zmienia. Rosną możliwości
naszych telefonów, które mają coraz więcej funkcji
i udogodnień. Chcemy zaoferować naszym użytkownikom
najlepsze i najprzydatniejsze funkcje, wykorzystujące rozwój
technologii takich jak obsługa głosu i gestów, tak aby
korzystanie z aplikacji SkyCash było łatwiejsze, szybsze
i jeszcze bardziej intuicyjne. Chcemy wykorzystać sztuczną
trasy
i
inteligencję,
aby
oferować
optymalne
najkorzystniejsze ceny.
Rozwój usług i zasobów (do 2,6 mln zł)
SkyCash już obecnie oferuje najwięcej usług wśród aplikacji
mobilnych w Polsce. Widzimy jednak obszary, w których
możemy ułatwić życie naszym użytkownikom. Transport,
rozrywka, płatności w połączeniu z nowoczesną technologią
i dobrym designem mogą dać jeszcze więcej okazji
do korzystania ze SkyCash, nawet bez wyciągania telefonu
z kieszeni. W Polsce i za granicą. W tym celu niezbędne jest
istotne zwiększenie wewnętrznego zespołu SkyCash
w obszarze programowania oraz analizy biznesowej
i zarządzania projektami). Inwestycja taka wymaga najpierw
poniesienia nakładów, których zwrot jest możliwy
po uruchomieniu i popularyzacji wytworzonych usług.
Smart City (do 0,65 mln zł)
Miasto to naturalne środowisko dla SkyCashowców. Chcemy,
żeby nowoczesna technologia, która w coraz większym
stopniu jest wdrażana w miastach, była też częścią SkyCash.
Tylko tak, uczestnicząc w rozwoju inteligentnych miast,
możemy dostarczać maksimum korzyści dla naszych
użytkowników. W obszarze naszych zainteresowań są takie
technologie jak ekasowniki i ebilet, technologie wideo i
bluetooth beacon. W ramach inwestycji w tym obszarze,
SkyCash planuje zakup urządzeń i licencji, które pozwolą
zespołowi na rozwój usług wkomponowanych w aplikację
SkyCash.

ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA
Poniżej zostały opisane najistotniejsze czynniki ryzyka dla nabywcy akcji, o których mowa w niniejszym
dokumencie informacyjnym, w szczególności czynniki związane z sytuacją gospodarczą, majątkową,
finansową i otoczeniem prawnym, związanym z działalnością Emitenta. Poniższy opis spis nie ma
charakteru zamkniętego i obejmuje jedynie najważniejsze czynniki, które według najlepszej wiedzy
Emitenta należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Opisane ryzyka wraz
z pozostałymi czynnikami, które ze względu na mniejsze prawdopodobieństwo ich wystąpienia oraz
specyfikę prowadzonej działalności przez Emitenta nie zostały w niniejszym dokumencie informacyjnym
opisane, mogą w skrajnych sytuacjach skutkować niezrealizowaniem założonych przez inwestorów
celów inwestycyjnych lub nawet utratą zainwestowanego kapitału.
Inwestorzy powinni wziąć także pod uwagę, że akcje, o których mowa w niniejszym dokumencie
informacyjnym, będą miały bardzo niską płynność.

Czynniki ryzyka związane z
działalnością Emitenta

Ryzyko operacyjne
Przez ryzyko operacyjne należy rozumieć ryzyko strat
związanych
z
prowadzeniem
bieżącej
działalności
gospodarczej Spółki, wynikających z podejmowanych decyzji,
niewłaściwych lub wadliwie przebiegających procesów
wewnętrznych lub ze zdarzeń niezależnych od Spółki.
Na ryzyko operacyjne składa się ryzyko:
a.

technologii – tj. ryzyko niesprawności systemów,
błędów w oprogramowaniu, niskiej jakości danych,

b.

personelu – ryzyko błędów ludzkich, niewłaściwej
polityki kadrowej i związanej z nią możliwością utraty
kluczowych pracowników oraz bezpieczeństwa i higieny
pracy,

c.

prawne (compliance) - ryzyko braku zgodności
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
rekomendacjami organów nadzorczych, regulacjami
wewnętrznymi, procedurami i przyjętymi standardami
postępowania,

Zarząd
Spółki
minimalizuje
występowanie
ryzyka
operacyjnego
przez
podejmowanie
szeregu
działań
prowadzących do minimalizacji jego wystąpienia. W zakresie
minimalizacji ryzyka technologii działania koordynuje
Członek Zarządu ds. Infrastruktury i bezpieczeństwa, który
dba o poprawność procesu wytwarzania oprogramowania,
wprowadzania do niego zmian oraz przestrzegania procedur
wdrożeniowych. W zakresie unikania ryzyka personelu
działa cały Zarząd, który w miarę możliwości finansowych
kształtuje politykę wynagrodzeń w taki sposób by
minimalizować ryzyko odejścia kluczowych pracowników.
Ryzyko compliance jest ważnym elementem działalności
Spółki, która jest nadzorowana zarówno przez Komisje
Nadzoru Finansowego, jak i Narodowy Bank Polski. W
związku z potrzebą zarządzania tym ryzkiem i jego
minimalizacji zatrudniony jest Compliance Officer, którego
zadaniem jest kontrola zgodności działania Spółki
z przepisami prawa oraz przygotowanie i wdrożenie procedur
operacyjnych związanych z działalnością Spółki.
Ryzyko
związane
pracowniczych

ze

wzrostem

kosztów

Zespół Spółki składa się z wysoko wykwalifikowanych osób
z różnych dziedzin. Największy udział w zespole stanowią
programiści, analitycy biznesowi, specjaliści od utrzymania
systemów, bezpieczeństwa informacji oraz finansów i
rozliczeń oraz zgodności z prawem. Już teraz są to
wynagrodzeniach.
Wzrost
pracownicy
o wysokich
wynagrodzeń pracowników może przełożyć się negatywnie
na rentowność projektu.
Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników
Rozwój Spółki w dużym stopniu uzależniony jest od wyników
pracy zespołu ludzi, w tym analityków biznesowych,
programistów oraz testerów oprogramowania. Odejście

co najmniej połowy zespołu skutkowałoby zawieszeniem
harmonogramu rozwoju i wstrzymaniem planów Spółki.
Spółka przeciwdziała temu oferując pracownikom dobre
warunki pracy i ciekawe projekty, możliwość rozwoju
zawodowego.
Ryzyko związane z nieuzyskaniem 100% wartości
emisji
Spółka założyła cel emisji w takiej kwocie, który pozwoli jej
zrealizować kilka projektów inwestycyjnych, które są ze sobą
spójne i mają pozytywnie wpłynąć na przychody Spółki.
Pozyskanie kwoty niższej niż planowana będzie miało wpływ
na możliwość realizacji wszystkich zaplanowanych prac.
Projekty, mimo że spójne mogą być realizowane
w późniejszym terminie lub etapami. Pozyskanie kapitału
poniżej progu dojścia emisji do skutku, spowoduje
konieczność zwrotu środków do osób, które zapisały się na
akcje Spółki.
Ryzyko utraty wizerunku
Spółka jest instytucją płatniczą, która obsługuje miliony
użytkowników oraz tysiące klientów biznesowych. Spółka
współpracuje także z setkami podmiotów prywatnych
i publicznych, których usług i towary sprzedaje. Utrata
wizerunku może skutkować wypowiedzeniem umów
z kontrahentami oraz odpływem użytkowników. Spółka
wprowadza rozwiązania, których celem jest budowanie
i ochrona pozytywnego wizerunku.
Ryzyko związane z Covid-19
Pandemia koronawirusa spowodowała spadek przychodów
Spółki w wyniku zmniejszonego popytu na bilety
komunikacyjne,
mniejszą
wartość
pobranych
opłat
parkingowych oraz wstrzymanie sprzedaży biletów do kina.
Powrót pandemii może ponownie wpłynąć negatywnie na
sprzedaż
w
wymienionych
kategoriach. Działania
podejmowane przez Spółkę mają na celu zmianę struktury
świadczonych usług także w celu większej dywersyfikacji
przychodów.
Ryzyko regulacyjne
Spółka jest Krajową Instytucją Płatniczą, w związku z czym,
jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Spółka prowadzi także schemat płatniczy Spółki, na którego
prowadzenie zgodę wydał Narodowy Bank Polski i w tym
zakresie jest nadzorowany przez NBP.
Przetwarzając dane osobowe Spółka podlega nadzorowi
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Spółka raportuje także swoje operacje do Rzecznika
Finansowego oraz Generalnego Inspektora Informacji
Finansowej.
Prowadząc działalność regulowaną, Spółka jest narażona
na ryzyko kar administracyjnych, a w skrajnym przypadku
na ryzyko cofnięcia zgody lub licencji, na podstawie której
prowadzi działalność. Spółka chroni się przed tym ryzykiem
zatrudniając wykwalifikowaną kadrę, zlecając okresowe
audyty, korzystając z usług profesjonalnych doradców oraz w

miarę możliwości zawierając odpowiednie klauzule umowne.
Ryzyko niestabilnego otoczenia prawnego, w tym w
obszarze przepisów podatkowych
Przepisy prawa w Polsce ulegają dość częstym zmianom,
podobnie jak interpretacje prawa oraz praktyka jego
stosowania. Zmiana przepisów może być na korzyść Spółki,
ale może także powodować negatywne skutki. Zmieniające
się przepisy prawa lub różne jego interpretacje, zwłaszcza
w odniesieniu do prawa podatkowego a także prawa
działalności gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych czy prawa z zakresu zamówień publicznych
mogą mieć wpływ na wyniki finansowe osiągane przez
Spółkę.
Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym
Spółka działa na rynku płatności mobilnych, które znajdują
się na etapie dynamicznego rozwoju. Dynamika rynku i jego
atrakcyjność powoduje, że zmiany poziomu sprzedaży usług
i produktów mogą się znacznie zmieniać, w szczególności
w związku z pojawieniem się nowych podmiotów lub
oferowanych technologii. W związku z tym istnieje ryzyko,
że Spółka nie będzie w stanie dostosować się do szybkich
zmian rynkowych, co może przełożyć się na pogorszenie jej
pozycji konkurencyjnej a przez to sytuacji finansowej.
Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi
Dynamika zmian technologicznych powoduje, że Spółka jest
narażona na ryzyko cyklicznych zmian technologicznych,
co może powodować okresowo zwiększone koszty prac
programistycznych oraz związanych z zakupem systemów
i infrastruktury informatycznej. Zmiany technologiczne mogą
też prowadzić do zwiększonych wydatków na personel
i szkolenia. W związku z tym istnieje ryzyko, że Spółka nie
będzie w stanie dostosować się do szybkich zmian
technologicznych, co może przełożyć się na pogorszenie jej
pozycji konkurencyjnej a przez to sytuacji finansowej.
Ryzyko związane
z kontrahentem

z

zakończeniem

współpracy

Spółka działa oferując szereg usług na obsługę płatności w
strefach płatnego parkowania z akceptantami takimi jak
miasta, gminy lub spółki należące do tych podmiotów lub
podmiotami, które są operatorami tych stref wyłonionymi
w postępowaniach przetargowych. Część z tych umów
zawierana jest w postępowaniach przetargowych, w których
uczestniczy Spółka. Spółka zawiera także umowy
na akceptację płatności, sprzedaż usług lub towarów
(biletów), umowy agencyjne z przewoźnikami kolejowymi,
miejskimi, autobusowymi itp. Obok tego, Spółka zawiera
umowy na obsługę płatności w usługach doładowań
telefonów, płatności za rachunki, doładowań do gier. Umowy
zawierane są najczęściej na czas określony i cyklicznie
odnawiane. Istnieje jednak ryzyko, że dany kontrahent nie
odnowi
umowy
lub
wypowie
istniejącą
umowę,
albo Spółka nie wygra danego postępowania przetargowego
i nie zawrze w związku z tym umowy, co może spowodować

zmianę, w szczególności zmniejszenie zakresu oferty Spółki.
Ryzyko związane z awariami infrastruktury
Awarie infrastruktury mogą prowadzić do zachwiania
ciągłości świadczenia usług przez Spółkę. Spółka jest
do zachowania
minimalnego
poziomu
zobowiązana
dostępności systemów w umowach z kontrahentami. Brak
zachowania dostępności usług na wymaganym poziomie
może skutkować naliczaniem kar umownych, co miałoby
negatywny wpływ na wynik finansowy Spółki.
Ryzyko związane z utratą płynności finansowej
Szybki wzrost działalności, prowadzenie nowych projektów
inwestycyjnych, spadek sprzedaży usług i towarów może
wiązać się z pogorszeniem sytuacji finansowej Spółki
i w skrajnym przypadku doprowadzić do utraty płynności
finansowej Spółki.
Ryzyko braku wypłaty dywidendy
Spółka jest organizacją nastawioną na zysk. W okresie
pierwszych lat funkcjonowania, Spółka była prekursorem
usług mobilnych w Polsce. Pomimo tego, że usługi te nie były
jeszcze w powszechnym użyciu, Spółka dokonała szeregu
inwestycji służących przyszłemu rozwojowi usług mobilnych.
W pierwszych latach działalności Spółka ponosiła w związku
z tym straty. Do czasu pełnego pokrycia strat poniesionych
w początkowym okresie działalności, Spółka nie będzie mogła
dokonywać jakichkolwiek wypłat w formie dywidendy. Spółka
szacuje, że pierwsza wypłata dywidendy nastąpi z zysku za
roku obrotowy 2023, jednak potrzeby kapitałowe Spółki
mogą spowodować, że wypracowany zysk nie zostanie
przeznaczony na wypłatę dywidendy, tylko zatrzymany w
Spółce w celu dalszej inwestycji lub w wyniku konieczności
utrzymania kapitałów Spółki na wymaganym przepisami
prawa poziomie. Ponadto dywidenda jest wypłacana
wyłącznie w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podejmie
stosowną uchwałę o przeznaczeniu zysku do podziału
pomiędzy akcjonariuszy. Nawet jeżeli Zarząd Spółki
zarekomenduje przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy do
wypłaty
tytułem
dywidendy,
Zarząd
nie
może
zagwarantować, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie
podejmie odpowiednią uchwałę umożliwiającą wypłatę takiej
dywidendy.
Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu
Akcje Spółki są w posiadaniu kilkunastu podmiotów – osób
fizycznych i prawnych, w tym 78,55% procent akcji jest
w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez
instytucję finansową.
Udział funduszy inwestycyjnych w ogólnej liczbie głosów
pozostawia tym akcjonariuszom możliwość sprawowania
faktycznej kontroli nad decyzjami podejmowanymi w Spółce
i ogranicza wpływ pozostałych akcjonariuszy. Nie można
wykluczyć ryzyka, że interesy i działania głównych
akcjonariuszy będą rozbieżne z interesami akcjonariuszy
mniejszościowych.

Ryzyko rozbieżności w zakresie podlegającej
zwrotowi części subwencji uzyskanej z tzw. Tarczy
Finansowej PFR.
Spółka
otrzymała
w
maju
2020
r.
subwencję
Rozwoju
w
ramach
Tarczy
z Polskiego Funduszu
Finansowej PFR dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
w kwocie 3.500.000 PLN. Spółka prognozuje, że w terminie
od czerwca 2021 r. będzie zobowiązana do zwrotu 50%
uzyskanej subwencji w 24 miesięcznych ratach; w pozostałej
części, tj. 1.750.000 PLN subwencja nie będzie podlegała
zwrotowi z uwagi na częściowe umorzenie. Odpowiednie
zmniejszenie zobowiązania oraz ujęcie umorzonej części
subwencji w pozostałych przychodach operacyjnych Spółki
prawdopodobnie nastąpi w drugim kwartale 2021 r. Spółka
zwraca jednak uwagę na ryzyko związane z procedurą
rozliczenia subwencji, m.in. wynikające z procedur
sprawdzających i tym samym na ryzyko podwyższenia kwoty
podlegającej zwrotowi lub przesunięcia terminu zwrotu do
czasu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości (i tym samym
terminu rozpoznania przychodu w części nie podlegającej
zwrotowi).
INNE ISTOTNE INFORMACJE
Zmiany dokumentu ofertowego

Ewentualne zmiany niniejszego dokumentu informacyjnego
będą zamieszczane w miejscu jego publikacji.

Klauzula ochrony danych
osobowych

Warunki i zasady przetwarzania danych osobowych przez
Spółkę w związku z prowadzoną ofertą publiczną Akcji Serii K
zostały szczegółowo określone w Polityce Prywatności
znajdującej się na stronie internetowej Spółki pod adresem:
https://www.skycash.com/polityka-prywatnosci/.

Załączniki

1)

aktualna treść Statutu Spółki;

2)

informacja pobrana ze strony internetowej Centralnej
Informacji
Krajowego
Rejestru
Sądowego,
odpowiadająca odpisowi aktualnemu Spółki z rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;

3)

uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SkyCash Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie z dnia 30 października 2020 roku w
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy,
zmiany
Statutu
Spółki
oraz
upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia
tekstu jednolitego Statutu Spółki;

4)

sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, który
rozpoczął się w dniu 1.01.2019r. i zakończył się w dniu
31.12.2019r.;

5)

Sprawozdanie z badania przez niezależnego biegłego
rewidenta sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy, który rozpoczął się w dniu 1.01.2019r.
i zakończył się w dniu 31.12.2019r.

6)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od

1 stycznia do 30 września 2020 r. (niezaudytowane)
7)

Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonej na
dzień 30 września 2020 r. (niezaudytowane)

8)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1
stycznia do 31 grudnia 2020 r. (niezaudytowane)

9)

Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonej na
dzień 31 grudnia 2020 r. (niezaudytowane)

Spółka zwraca uwagę, że dane finansowe wskazane w pkt.
6), 7), 8) i 9) nie podlegały badaniu biegłego rewidenta, tym
samym informacje przedstawione w ostatecznym, zbadanym
sprawozdaniu finansowym mogą się od nich różnić.
Emitent oświadcza, iż ponosi odpowiedzialność za informacje zawarte w niniejszym dokumencie oraz
oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności informacje
zawarte w dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.

Warszawa, 15 marca 2021 roku
Signed by /
Podpisano przez:
Jarosław Mazek
Date / Data:
2021-03-15
18:19

______________________________

Jarosław Mazek – Prezes Zarządu

Signed by /
Podpisano przez:
Adam Sadowski
Date / Data:

______________________________
____________ 2021-03-15 19:03

Adam Sadowski _- Członek Zarządu

Signed by /
Podpisano przez:
Katarzyna Kot
Date / Data:

2021-03-15 19:11
______________
_______________________________

Katarzyna Kot – Członek Zarządu
Signed by /
Podpisano przez:
Piotr Remigiusz
Bochenek
Date / Data: 2021-

03-15 18:50
_______________________________

Piotr Bochenek – Członek Zarządu
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Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 15.01.2021 godz. 15:21:43
Numer KRS: 0000315361
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

09.10.2008

Ostatni wpis

Numer wpisu

47

Sygnatura akt

RDF/247737/20/387

Oznaczenie sądu

SYSTEM

Data dokonania wpisu

02.10.2020

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1.Oznaczenie formy prawnej

SPÓŁKA AKCYJNA

2.Numer REGON/NIP

REGON: 220677198, NIP: 9571005969

3.Firma, pod którą spółka działa

SKYCASH POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

4.Dane o wcześniejszej rejestracji

------

5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność
gospodarczą z innymi podmiotami na
podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?

NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba

kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA

2.Adres

ul. MARSZAŁKOWSKA, nr 142, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-061, poczta WARSZAWA, kraj
POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej

BOK@SKYCASH.COM

4.Adres strony internetowej

WWW.SKYCASH.PL

Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
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Rubryka 4 - Informacje o statucie
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie
statutu

1

AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 19.09.2008R. PRZEZ NOTARIUSZ MONIKĘ
KĘDZIERSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ PIOTR SOROKA, MONIKA KĘDZIERSKA, PIOTR
SKOWORODKO, IGOR SOROKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE,
REPERTORIUM A 9171/2008.

2

AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 20.04.209 ROKU PRZEZ NOTARIUSZ GRAŻYNĄ
WOJTOWICZ W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 102,
REPERTORIUM A NR 2014/2009, ZMIENIONO § 7 UST. 1 I 2 STATUTU SPÓŁKI,
PODWYŻSZONO KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI.
TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.

3

29.12.2010 R., REP. A NR 18186/2010, JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W
WARSZAWIE PRZY ULICY BRACKIEJ 18 LOKAL 5.
ZMIENIONO BRZMIENIE § 2, § 7 UST. 1 I 2, § 10 I § 15 UST. 1 STATUTU ORAZ PRZYJĘTO
TEKST JEDNOLITY STATUTU.

4

22 LIPCA 2011 R., REP. A NR 9579/2011, KRZYSZTOF ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA W
WARSZAWIE PRZY UL. BRACKIEJ 18 LOK. 5
ZMIENIONO: §7 UST. 1; §7 UST. 2; §9 UST.3.

5

AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.02.2012, REP. A NR 2210/2012, NOTARIUSZ JOANNA
DECZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI JOANNA DECZKOWSKA
NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA.
ZMIANIE ULEGŁ §7 STATUTU SPÓŁKI.

6

AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.12.2013 R., REPERTORIUM A NR 17559/2013, NOTARIUSZ
JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI JOANNA DECZKOWSKA
NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. BRACKA 18 LOK. 5, 00-028 WARSZAWA, ZMIANA §7 UST.
1 I 2 STATUTU SPÓŁKI

7

21.10.2013 R., REPERTORIUM A NR 14360/2013, ASESOR NOTARIALNY ALEKSANDRA
TEFELSKA, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI JOANNA DECZKOWSKA NOTARIUSZA
SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE,
ZMIENIONO §7 STATUTU;
21.02.2014R., REPERTORIUM A NR 2515/2014, ASESOR NOTARIALNY ALEKSANDRA TEFELSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI JOANNA DECZKOWSKA NOTARIUSZA SPÓŁKA
CYWILNA W WARSZAWIE, DOOKREŚLONO §7 UST.1 I 2 STATUTU.

8

30-07-2014R.; REPERTORIUM A NR 10617/2014; NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; DODANO §7A STATUTU

9

30.07.2014 R., REP. A NR 10617/2014, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE;
ZMIENIONO: §7 I §8 STATUTU.

10

10.10.2014 R., REP. A NR 14100/2014, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE;
ZMIENIONO: §13 UST. 1 I 2 STATUTU.

11

10.10.2014 R.; REPERTORIUM A NR 14100/2014; NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI JOANNA DECZKOWSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA
CYWILNA, UL. BRACKA 18 LOK. 5, 00-028 WARSZAWA; ZMIENIONO §7 STATUTU.
05.12.2014 R.; REPERTORIUM A NR 15857/2014; NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI JOANNA DECZKOWSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA
CYWILNA, UL. BRACKA 18 LOK. 5, 00-028 WARSZAWA; DOOKREŚLONO §7 STATUTU.

12

26.05.2015 R., REPERTORIUM A NR 5788/2015, ASESOR NOTAARIALNY SYLWIA DOLEGA,
ZASTĘPCA KRZYSZTOFA ŁASKIEGO - NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO
KANCELARIĘ NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZY ULICY BRACKIEJ NR 18 LOK. 5, ZMIANA §14
STATUTU SPÓŁKI

13

08.12.2015 R., REPERTORIUM A NR 13175/2015, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA,
PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY ULICY BRACKIEJ NR 18 LOK.
5, ZMIANA §13 I 14 STATUTU SPÓŁKI

14

08.12.2015 R., REPERTORIUM A NR 13175/2015, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA,
PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY ULICY BRACKIEJ NR 18 LOK.
5, ZMIANA § 7 STATUTU SPÓŁKI
06.04.2016 R., REPERTORIUM A NR 3200/2016, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA,
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PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY ULICY BRACKIEJ NR 18 LOK.
5, DOKREŚLENIE § 7 STATUTU SPÓŁKI
15

05.07.2016R., REP.A NR 6253/2016, ZASTĘPCA NOTARIALNY SYLWIA DOLEGA, ZASTĘPCA
NOTARIUSZA KRZYSZTOFA ŁASKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W
WARSZAWIE, PRZY UL.BRACKIEJ NR 18 LOK.5, ZMIANA §13 I §14 STATUTU SPÓŁKI

16

11.07.2017 R.; REP. A NR 7077/2017; NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 7A STATUTU.

17

18.12.2019 REP. A NR 13490/2019 NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA UL.BRACKA 18 LOK.5 WARSZAWA, ZMIANA §7 UST.1 I 2 STATUTU SPÓŁKI
11.03.2020 REP. A NR 2800/2020 NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA UL.BRACKA 18 LOK.5 WARSZAWA, ZMIANA §7 UST.1 I 2 STATUTU SPÓŁKI

Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona spółka

NIEOZNACZONY

2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor
Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do
ogłoszeń spółki

------

4.Czy statut przyznaje uprawnienia
osobiste określonym akcjonariuszom lub
tytuły uczestnictwa w dochodach lub
majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału NIE
w zysku?

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki
1.Wysokość kapitału zakładowego

12 947 650,00 ZŁ

2.Wysokość kapitału docelowego

1 335 989,00 ZŁ

3.Liczba akcji wszystkich emisji

25895300

4.Wartość nominalna akcji

0,50 ZŁ

5.Kwotowe określenie części kapitału
wpłaconego

12 947 650,00 ZŁ

6.Wartość nominalna warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego

------

Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
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Rubryka 9 - Emisja akcji
1

2

3

4

5

6

7

8

1.Nazwa serii akcji

SERIA A

2.Liczba akcji w danej serii

2241405

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

B

2.Liczba akcji w danej serii

2000000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

C

2.Liczba akcji w danej serii

1242236

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

D

2.Liczba akcji w danej serii

7299998

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

E

2.Liczba akcji w danej serii

1556361

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

F

2.Liczba akcji w danej serii

2200000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

G

2.Liczba akcji w danej serii

100000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

H

2.Liczba akcji w danej serii

3000000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
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9

10

1.Nazwa serii akcji

I

2.Liczba akcji w danej serii

2000000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

SERIA J

2.Liczba akcji w danej serii

4255300

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów

Rubryka 11
1.Czy zarząd lub rada administrująca są
upoważnieni do emisji warrantów
subskrypcyjnych?

NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY
ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

BOCHENEK

2.Imiona

PIOTR REMIGIUSZ

3.Numer PESEL/REGON

76090908999

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona

------

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

SADOWSKI

2.Imiona

ADAM

3.Numer PESEL/REGON

67052410670

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

CZŁONEK ZARZĄDU
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3

4

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona

------

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

MAZEK

2.Imiona

JAROSŁAW

3.Numer PESEL/REGON

80091714570

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

PREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona

------

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

KOT

2.Imiona

KATARZYNA

3.Numer PESEL/REGON

78083010762

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona

------

Rubryka 2 - Organ nadzoru
1

1.Nazwa organu

RADA NADZORCZA

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

3

4

1.Nazwisko

PACZUSKI

2.Imiona

ANDRZEJ ALEKSANDER

3.Numer PESEL

70100705154

1.Nazwisko

KWIATKOWSKI

2.Imiona

MACIEJ MARIA

3.Numer PESEL

69072210573

1.Nazwisko

ŁĘKARSKI

2.Imiona

KRZYSZTOF ANDRZEJ

3.Numer PESEL

71060603698

1.Nazwisko

SOCHACKI

2.Imiona

ROBERT ADAM

3.Numer PESEL

68092001190

Rubryka 3 - Prokurenci
1

1.Nazwisko

PAWELEC

2.Imiona

EWELINA AGNIESZKA
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3.Numer PESEL

88042005746

4.Rodzaj prokury

PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1.Przedmiot przeważającej działalności
przedsiębiorcy

1

64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE

2.Przedmiot pozostałej działalności
przedsiębiorcy

1

62, 01, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

2

62, 02, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI

3

62, 03, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI

4

63, 1, , PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I
PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH

5

64, 99, , POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

6

66, 19, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

7

73, 1, , REKLAMA

8

82, 2, , DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)

9

82, 9, , DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentu

Nr kolejny w
polu

Data złożenia

Za okres od do

1.Wzmianka o złożeniu
rocznego sprawozdania
finansowego

1

15.07.2009

OD 01.10.2008 DO 31.12.2008R.

2

14.02.2011

OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 31 GRUDNIA 2009 R.

3

26.04.2013

01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.

4

26.04.2013

01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.

5

23.08.2013

01.01.2012 - 31.12.2012

6

03.07.2014

OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

7

03.08.2015

OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

8

12.07.2016

OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

9

17.07.2017

OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

10

18.10.2018

OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

11

31.07.2019

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

12

02.10.2020

OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

1

*****

OD 01.10.2008 DO 31.12.2008R.

2

*****

OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 31 GRUDNIA 2009 R.

3

*****

01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.

4

*****

01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.

5

*****

01.01.2012 - 31.12.2012

6

*****

OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

7

*****

OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

8

*****

OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

2.Wzmianka o złożeniu opinii
biegłego rewidenta /
sprawozdania z badania
rocznego sprawozdania
finansowego
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9

*****

OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

10

*****

OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

11

*****

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

12

*****

OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

3.Wzmianka o złożeniu uchwały 1
lub postanowienia o
2
zatwierdzeniu rocznego
3
sprawozdania finansowego

*****

OD 01.10.2008 DO 31.12.2008R.

*****

OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 31 GRUDNIA 2009 R.

*****

01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.

4

*****

01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.

5

*****

01.01.2012 - 31.12.2012

6

*****

OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

7

*****

OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

8

*****

OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

9

*****

OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

10

*****

OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

11

*****

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

12

*****

OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

1

*****

OD 01.10.2008 DO 31.12.2008R.

2

*****

OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 31 GRUDNIA 2009 R.

3

*****

01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.

4

*****

01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.

5

*****

01.01.2012 - 31.12.2012

6

*****

OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

7

*****

OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

8

*****

OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

9

*****

OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

10

*****

OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

11

*****

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

12

*****

OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

4.Wzmianka o złożeniu
sprawozdania z działalności
podmiotu

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy,
za który należy złożyć sprawozdanie
finansowe

31.12.2008
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Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.
Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo
w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
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1

1.Określenie okoliczności

PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI

2.Opis sposobu połączenia, podziału lub
przekształcenia

POŁĄCZNIE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ SKYCASH
SP. Z O. O. NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ SKYCASH POLAND S.A. W ZAMIAN ZA AKCJE, KTÓRE
SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA SKYCASH POLAND S.A. WYDA UDZIAŁOWCOM SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ SKYCASH SP. Z O. O.
UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA SKYCASH POLAND S.A. O POŁĄCZENIU Z SKYCASH
SP. Z O. O. Z DNIA 22.07.2011 R. - KRZYSZTOF ŁASKI, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP.
9579/2011

Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów
przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
1

2

1.Nazwa lub firma

SKYCASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,------

2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji,
w którym podmiot był zarejestrowany

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze

0000301795

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr

*******

5.Numer REGON

220576712

1.Określenie okoliczności

PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI

2.Opis sposobu połączenia, podziału lub
przekształcenia

POŁĄCZENIE NASTĘPUJE W DRODZE PRZENIESIENIA NA SKYCASH SPÓŁĘ AKCYJNĄ
CAŁEGO MAJĄTKU SWOJEJ JEDNOOSOBOWEJ SPÓŁKI, TJ. MOBIPARKING SPÓŁKI Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
UCHWAŁA O POŁĄCZENIU ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE
WSPÓLNIKÓW MOBIPARKING SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DNIU 15
PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU.

Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów
przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
1

1.Nazwa lub firma

MOBIPARKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,------

2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji,
w którym podmiot był zarejestrowany

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze

0000410246

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr

*******

5.Numer REGON

146003838

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
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Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej
restrukturyzacji
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 15.01.2021
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

SKYCASH POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI
FINANSOWEJ ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2019

Warszawa, 28.08.2020 r.
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Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019
(w złotych polskich)

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Treść pozycji rachunku zysków i strat

nota

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

Działalność kontynuowana

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w
tym:

9.1

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

Koszty działalności operacyjnej

9.3

I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce

8 393 913,98

8 957 341,94

8 393 913,98

8 957 341,94

6 547 558,73

7 981 451,66

816 969,29

769 914,21

74 431,98

88 635,02

3 503 482,00

4 374 358,22

IV. Podatki i opłaty

76 304,34

47 685,76

V. Wynagrodzenia

1 303 909,03

1 755 147,39

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

252 367,07

361 855,77

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

520 095,02

583 855,29

1 846 355,25

975 890,28

19 561,53

47 666,58

561,5

-

Zysk (strata) na sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne

9.4

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych
Aktualizacja aktywów niefinansowych

-

Inne przychody operacyjne

34 686,00

19 000,03

12 980,58

933 380,16

181 461,23

Aktualizacja aktywów niefinansowych

362 193,14

40 191,85

Inne koszty operacyjne

571 187,02

141 269,38

932 536,62

842 095,63

109 329,04

114 858,66

105 921,22

109 255,10

Pozostałe koszty operacyjne

9.5

Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe

9.6

Odsetki
Aktualizacja wartości aktywów finansowych

3 369,38

Inne
Koszty finansowe

9.7

Odsetki

38,44

5 603,56

185 561,84

163 000,91

185 561,84

155 559,54

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0,00

1 063,52

Inne

0,00

6 377,85

856 303,82

793 953,38

Zysk (strata) brutto
Podatek bieżący

9.2

Podatek odroczony

9.2

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

Zysk (strata) netto za rok obrotowy
Całkowite dochody netto
Średnia ważona liczba akcji w okresie
Zysk podstawowy i rozwodniony przypadający na
jedną akcję

18.4

-

-

200 668,00

419 182,00

655 635,82

374 771,38

655 635,82

374 771,38

655 635,82

374 771,38

21 640 000,00

21 640 000,00

0,03

0,02

Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do danych finansowych
stanowią jego integralną część.
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SKYCASH POLAND S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019
(w złotych polskich)

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

na dzień 31 grudnia 2019
AKTYWA

nota

Aktywa trwałe

Stan na 31/12/2018

Stan na 31/12/2019

9 530 166,31

11 771 194,01

Rzeczowe aktywa trwałe

10

47 045,58

38 745,42

Wartości niematerialne

12

8 011 842,82

9 575 645,31

13

936 247,78

2 040 955,15

935 000,00

998 570,14

0,00

0,00

535 030,13

115 848,13

25 776 967,02

23 612 670,05

14

36 724,57

31 720,30

15

4 841 753,93

1 868 682,87

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

16

20 446 271,21

21 607 721,64

Inwestycje krótkoterminowe

17

403 369,38

57 909,42

Rozliczenia międzyokresowe czynne

18

48 847,93

46 635,82

35 307 133,33

35 383 864,06

Pozostałe
aktywa
(długoterminowe)

niefinansowe

w tym kaucje
Inwestycje długoterminowe
Aktywa z tytułu podatku odroczonego

9.2

Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe należności

AKTYWA RAZEM
PASYWA

Stan na 31/12/2018

Kapitał (fundusz) własny

Stan na 31/12/2019

9 334 241,26

9 709 012,64

19.1

10 820 000,00

10 820 000,00

19.2

7 249 232,33

7 249 232,33

Udziały (akcje) własne

19.1

0

0

Pozostałe kapitały rezerwowe

19.3

392 901,87

392 901,87

Zyski zatrzymane / Niepokryte straty

19.4

-9 127 892,94

-8 753 121,56

4 473 035,86

1 821 534,24

4 473 035,86

1 821 534,24

21 499 856,21

23 853 317,18

21

21 446 364,39

23 732 042,51

Zobowiązania finansowe

20

0

0

Rozliczenia międzyokresowe

22

53 491,82

121 274,67

35 307 133,33

35 383 864,06

Kapitał (fundusz) podstawowy
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich
wartości nominalnej

Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania finansowe

20

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe zobowiązania

PASYWA RAZEM

Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do danych finansowych
stanowią jego integralną część.
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SKYCASH POLAND S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019
(w złotych polskich)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

za okres zakończony dnia 31 grudnia 2019
01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

650 952,16

374 771,38

5 430 483,70

7 600 710,09

816 969,29

767 573,56

PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Wynik finansowy netto (zysk/strata)
Korekty o pozycje:
1. Amortyzacja
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu aktywów niefinansowych długoterminowych
7. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i innych

622 597,76
0

-

5 603,56

-23 739,18
-1 587 934,90

3 909 318,84

5 649 538,61

1 812 642,26

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych

181 509,07

489 176,96

10.Zmiana stanu zobowiązań długoterminowych

200 180,01

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów

10. Odsetki otrzymane
11. Inne korekty
12. Inne korekty- z tyt. podatku odroczonego
13. Inne -RMK Bierne
14. Zmiana stanu zapasów

186 187,00
8 554,92
-781,12

5 004,27

6 081 435,86

7 975 481,47

Wpływy

0

350 000,00

1. Zbycie niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych

0

-

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
PRZEPŁYW Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

2. Zbycie aktywów finansowych

350 000,00

Wydatki

2 018 039,01

2 323 075,89

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych

2 018 039,01

2 323 075,89

0

-

2. Inwestycje w wartości niematerialne i prawne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

-2 018 039,01

-

1 973 075,89

PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Wpływy

0

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i dopłat do
kapitału

0

1 800 000,00

2. Kredyty i pozyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
Wydatki
1. Wykup dłużnych papierów wartościowych

1 800 000,00
0
400 000,00

4 600 000,00

0

4 000 000,00

2. Odsetki

600 000,00

3. Z tytułu innych zobowiązań finansowych (nabycie j.u.)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

400 000,00
-400 000,00

-

2 800 000,00

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM

3 663 396,85

3 202 405,58

ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

3 663 396,85

1 161 450,43

Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do danych finansowych
stanowią jego integralną część.
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SKYCASH POLAND S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019
(w złotych polskich)
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU

16 782 874,36

20 446 271,21

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU

20 446 271,21

21 607 721,64

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU O
OGRANICZONEJ MOŻLIWOŚCI DYSPONOWANIA

17 905 216,39

21 401 409,58

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres zakończony dnia 31 grudnia 2019
Wyszczególnienie

nota

Kapitał (fundusz) własny na początek roku (BO)

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

8 678 605,44

9 334 241,26

10 820 000,00

10 820 000,00

0

0

10 820 000,00

10 820 000,00

7 249 232,33

7 249 232,33

0

0

0

0

7 249 232,33

7 249 232,33

0

0

0

0

Akcje własne na koniec roku

0

0

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na
początek roku

0

0

Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

0

0

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec
okresu

0

0

Kapitał (fundusz) podstawowy na początek roku

19.1

Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie emisja akcji
b) zmniejszenie - umorzenie akcji
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec roku
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich
wartości nominalnej - stan na początek roku
Zmiana nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich
wartości nominalnej

19.2

a) zwiększenie
b) zmniejszenie
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich
wartości nominalnej - stan na koniec roku
Akcje własne na początek roku

19.1

a) zwiększenie
b) zmniejszenie - umorzenie akcji

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

392 901,87

392 901,87

Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy)
rezerwowych

0

0

a) zwiększenie

0

0

b) zmniejszenie

0

0

392 901,87

392 901,87

-10 646 286,84

-9 783 528,76

0

0

-10 646 286,84

-9 783 528,76

862 758,08

655 635,82

-9 783 528,76

-9 127 892,94

655 635,82

374 771,38

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na
koniec roku
Strata z lat ubiegłych na początek roku,
- korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po
korektach
a) zmniejszenie - zysk roku poprzedniego
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec roku
Całkowite dochody netto
a) zysk/ strata netto

19.3

655 635,82

374 771,38

Kapitał (fundusz) własny na koniec roku (BZ)

9 334 241,26

9 709 012,64

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

9 334 241,26

9 709 012,64

Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do danych finansowych
stanowią jego integralną część.
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SKYCASH POLAND S.A.
Dane finansowe za okres zakończony dnia 31 grudnia 2019
Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające
(w złotych polskich)

ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI ORAZ DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

1.

Informacje ogólne

Prezentowane Sprawozdanie Finansowe Spółki SkyCash Poland S.A. obejmuje okres 12 miesięcy zakończony
dnia 31 grudnia 2019 roku oraz dane porównawcze za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
SkyCash Poland S.A. („Spółka”, „Jednostka”) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 19 września 2008
roku. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Sienna 73.
Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000315361. Spółce nadano numer statystyczny REGON 220677198.
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:
x
pozostałe pośrednictwo pieniężne - PKD 64.19.Z,
x
działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z,
x
doradztwo w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z
x
zarządzanie urządzeniami informatycznymi – PKD 62.03.Z
x
pozostała finansowa działalność usługowa – PKD 64.99.Z
x
pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- PKD 66.19.Z.
w tym w szczególności:
x
obsługa systemu wnoszenia i monitorowania opłat za parkowanie,
x
obsługa płatności mobilnych,
x
obsługa zakupu biletów komunikacji miejskiej z wykorzystaniem elektronicznego instrumentu płatniczego;
x
sprzedaż biletów kolejowych i autobusowych
x
działalność związana z oprogramowaniem.
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki dnia 24.09.2020 roku.

2.

Skład Zarządu Spółki

W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku wchodzili:
Jarosław Mazek – Prezes Zarządu
Katarzyna Kot – Członek Zarządu
Piotr Bochenek – Członek Zarządu
Adam Sadowski – Członek Zarządu.
W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku wchodzili:
Wojciech Maryjański – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
Piotr Bochenek – Członek Zarządu
Adam Sadowski – Członek Zarządu.
W dniu 26 listopada 2018 roku Rada Nadzorcza oddelegowała Członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha
Maryjańskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na okres 3 miesięcy do dnia 25 lutego 2019 roku. W dniu 18
marca 2019 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej powołał Pana Jarosława Mazka na Prezesa Zarządu. W dniu
7 października 2019 roku na Członka Zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej powołał Katarzynę Kot.
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SKYCASH POLAND S.A.
Dane finansowe za okres zakończony dnia 31 grudnia 2019
Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające
(w złotych polskich)

3.

Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach

3.1.

Profesjonalny osąd

W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości Zarząd dokonał następujących osądów, które mają
największy wpływ na przedstawiane wartości bilansowe aktywów i zobowiązań.

3.2.

Niepewność szacunków i założeń

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. Spółka przyjęła założenia i szacunki na temat przyszłości na
podstawie wiedzy posiadanej podczas sporządzania sprawozdania finansowego. Występujące założenia i szacunki
mogą ulec zmianie na skutek wydarzeń w przyszłości wynikających ze zmian rynkowych lub zmian nie będących
pod kontrolą Spółki. Takie zmiany są odzwierciedlane w szacunkach lub założeniach w chwili ich wystąpienia.
Regulacje dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz obciążeń
związanych z ubezpieczeniami społecznymi podlegają częstym zmianom. Te częste zmiany powodują brak
odpowiednich punktów odniesienia, niespójne interpretacje oraz nieliczne ustanowione precedensy, które
mogłyby mieć zastosowanie. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice w
opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych, zarówno pomiędzy organami państwowymi jak
i organami państwowymi i przedsiębiorstwami.
Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności (na przykład kwestie celne czy dewizowe) mogą być
przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i grzywien, a wszelkie
dodatkowe zobowiązania podatkowe, wynikające z kontroli, muszą zostać zapłacone wraz z wysokimi odsetkami.
Te warunki powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest większe niż w krajach o bardziej dojrzałym systemie
podatkowym.
W konsekwencji, kwoty prezentowane i ujawniane w sprawozdaniach finansowych mogą się zmienić
w przyszłości w wyniku ostatecznej decyzji organu kontroli podatkowej.
Wartości niematerialne
Spółka przeprowadza testy na utratę wartości niematerialnych, żeby oszacować ich wartość odzyskiwalną. Utrata
wartości może być spowodowana znacznymi, niekorzystnymi dla Spółki zmianami spowodowanymi czynnikami
technologicznymi, gospodarczymi lub prawnymi w otoczeniu, w którym Spółka działa lub na rynkach, którym
dany składnik aktywów służy.
Należności
Spółka tworzy odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu ich przeterminowania i ryzyka kredytowego.
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. Prognozy wypracowania zysku na
poziomie mniejszym niż straty podatkowe, wchodzące w skład aktywów z tytułu podatku odroczonego bądź
pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby
się nieuzasadnione.
Wartość godziwa instrumentów finansowych
Wartość godziwą instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek ustala się wykorzystując
odpowiednie techniki wyceny. Przy wyborze odpowiednich metod i założeń Spółka kieruje się profesjonalnym
osądem.
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Dane finansowe za okres zakończony dnia 31 grudnia 2019
Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające
(w złotych polskich)

Stawki amortyzacyjne
Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej
użyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych. Spółka
corocznie dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących
szacunków.

4.

Podstawa przygotowania danych finansowych

Niniejsze dane finansowe zostały przygotowane zgodnie z zasadą kosztu historycznego. Kwoty są przedstawione
w złotych („PLN”).
Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej
przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym. Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie
stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę w
okresie nie krótszym niż 12 miesięcy po dniu bilansowym.
Bilans sporządzony przez Zarząd Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazał skumulowaną stratę, która nie
przewyższała sumy kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego.

4.1.

Oświadczenie o zgodności

Niniejsze dane finansowe zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez UE („MSSF UE”). Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania
do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania MSSF, MSSF mające zastosowanie do
tego sprawozdania finansowego nie różnią się od MSSF UE.
MSSF UE obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości („RMSR”).
Dnia 29 czerwca 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 45 ust. 1a i
1c oraz art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości, zdecydowało o sporządzeniu statutowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 oraz lata kolejne zgodnie z
MSSF.

4.2.

Waluta sprawozdania finansowego

Walutą funkcjonalną Spółki i walutą sprawozdawczą jest złoty polski.

5.

Zmiany stosowanych zasad rachunkowości

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane przy sporządzaniu danych finansowych za okres od 1 stycznia do
31 grudnia 2019 roku są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku. W okresie sprawozdawczym zakończonym dnia 31
grudnia 2019 roku Spółka nie dokonywała zmian w stosowanych zasadach rachunkowości.

6.

Korekta błędu- w 2019 roku nie wystąpiła korekta błędu podstawowego
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Dane finansowe za okres zakończony dnia 31 grudnia 2019
Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające
(w złotych polskich)

7.

Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie
weszły jeszcze w życie

Efekt zastosowania nowych standardów rachunkowości i zmian polityki rachunkowości
Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego jednostkowego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. są spójne z tymi, które zastosowano przy
sporządzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2018 r., z wyjątkiem zmian opisanych poniżej.
Zastosowano takie same zasady dla okresu bieżącego i porównywalnego .


Zmiany wynikające ze zmian MSSF

Od początku roku obrotowego obowiązują następujące nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje wydane
przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) lub Komitet ds. Interpretacji
Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej.
x

MSSF 16 Leasing

Nowy standard został opublikowany w dniu 13 stycznia 2016 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później i dozwolone jest jego wcześniejsze zastosowanie (ale pod
warunkiem równoczesnego zastosowania MSSF 15). Standard zastępuje dotychczasowe regulacje dotyczące
leasingu (m.in. MSR 17) i diametralnie zmienia podejście do umów leasingowych o różnym charakterze,
nakazując leasingobiorcą wykazywanie w bilansach aktywów i zobowiązań z tytułu zawartych umów
leasingowych, niezależnie od ich rodzaju.
Wdrożenie standardu nie miało istotnego wpływu dla sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok. Spółka
zdecydowała wybrać opcję nie ujawniania aktywów oraz zobowiązań leasingowych dla leasingów o okresie
poniżej 12 miesięcy.
x

KIMSF 23 Niepewność w zakresie sposobów ujmowania podatku dochodowego

Nowa interpretacja została opublikowana w dniu 7 czerwca 2017 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Celem interpretacji jest wskazanie w jaki sposób ująć w
sprawozdaniach finansowych podatek dochodowy w przypadkach, gdy istniejące przepisy podatkowe mogą
pozostawiać pole do interpretacji i różnicy zdań pomiędzy jednostką i organami podatkowymi.
x

Zmiana w MSSF 9: Przedpłaty z ujemną rekompensatą

Zmiana w MSSF 9 została opublikowana w dniu 12 października 2017 roku i ma zastosowanie do okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Jej celem jest wskazanie zasad wyceny dla
aktywów finansowych, które mogą zostać spłacone wcześniej na podstawie warunków umownych i, formalnie,
mogłyby nie spełniać wymogów testu „płatność wyłącznie kapitału i odsetek”, co wykluczałoby ich wycenę w
zamortyzowanym koszcie lub w wartości godziwej przez inne całkowite dochody.
x

Zmiana w MSR 28: Długoterminowe udziały w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych
przedsięwzięciach

Zmiana w MSR 28 została opublikowana w dniu 12 października 2017 roku i ma zastosowanie do okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Jej celem jest wskazanie zasad wyceny dla
udziałów w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach w sytuacji, gdy nie są one wyceniane
metodą praw własności.
x

Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej (Annual Improvements 2015-2017)

W dniu 12 grudnia 2017 roku w wyniku dokonanego przeglądu MSSF wprowadzono drobne poprawki do
następujących standardów:
- MSSF 3 Połączenia jednostek, w zakresie doprecyzowania, że w momencie objęcia kontroli jednostka ponownie
wycenia posiadane udziały we wspólnym działaniu,
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- MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne, w zakresie doprecyzowania, że w momencie objęcia współkontroli

jednostka nie wycenia ponownie posiadanych udziałów we wspólnym działaniu,
- MSR 12 Podatek dochodowy, wskazując, że wszelkie podatkowe konsekwencje wypłat dywidend należy
ujmować w taki sam sposób,
- MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego, nakazując zaliczać do źródeł finansowania o charakterze ogólnym
również te kredyty i pożyczki, które pierwotnie służyły finansowaniu powstających aktywów – od momentu, gdy
aktywa są gotowe do wykorzystania zgodnie z zamierzonym celem (użytkowanie lub sprzedaż).
Mają one zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 r. lub później.
x

Zmiany w MSR 19: Zmiana, ograniczenie lub rozliczenie programu

Zmiany w MSR 19 zostały opublikowana w dniu 7 lutego 2018 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Zmiany dotyczą sposobu ponownej wyceny programów
zdefiniowanych świadczeń w przypadku, gdy ulegają one zmianie. Zmiany w standardzie oznaczają, że w
przypadku ponownej wyceny aktywa/zobowiązania netto z tytułu danego programu należy zastosować
zaktualizowane założenia w celu określenia bieżącego kosztu zatrudnienia i kosztów odsetek dla okresów po
zmianie programu. Do tej pory, MSR 19 tego nie wyjaśniał precyzyjnie.
Standardy nieobowiązujące (Nowe standardy i interpretacje)
W niniejszym sprawozdaniu finansowym Grupa nie zdecydowała o wcześniejszym zastosowaniu opublikowanych
standardów lub interpretacji przed ich datą wejścia w życie.
Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie na
dzień bilansowy:
x

MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe

Nowy standard został opublikowany w dniu 18 maja 2017 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub później. Dozwolone jest jego wcześniejsze zastosowanie (pod
warunkiem równoczesnego zastosowania MSSF 15 i MSSF 9). Standard zastępuje dotychczasowe regulacje
dotyczące umów ubezpieczeniowych (MSSF 4).
x

Zmiana w MSSF 3 Połączenia jednostek

Zmiana w MSSF 3 została opublikowana w dniu 22 października 2018 roku i ma zastosowanie do okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub później.
Celem zmiany było doprecyzowanie definicji przedsięwzięcia (ang. business) i łatwiejsze odróżnienie przejęć
„przedsięwzięć” od grup aktywów dla celów rozliczenia połączeń.
Grupa zastosuje zmieniony standard od daty wskazanej przez UE jako datę rozpoczęcia obowiązywania w prawie
unijnym tej zmiany.
x

Zmiany w MSR 1 i MSR 8: Definicja określenia „istotny”

Zmiany w MSR 1 i MSR 8 zostały opublikowane w dniu 31 października 2018 roku i mają zastosowanie do
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub później.
Celem zmian było doprecyzowanie definicji „istotności” i ułatwienie jej stosowania w praktyce.
Grupa zastosuje zmieniony standard od 1 stycznia 2020 r.
x

Reforma referencyjnych stóp procentowych (stawek referencyjnych) - Zmiany w MSSF 9, MSR 39 i MSSF
7

Zmiany w MSSF 9, MSR 39 i MSSF 7 zostały opublikowane w dniu 26 września 2019 roku i mają zastosowanie
do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub później.
Zmiany modyfikują szczegółowe wymogi rachunkowości zabezpieczeń, aby zminimalizować (wyeliminować)
potencjalne skutki niepewności związanej z reformą referencyjnych (międzybankowych) stóp procentowych.
Ponadto, jednostki będą zobowiązane do dodania dodatkowych ujawnień odnośnie tych powiązań
zabezpieczających, na które bezpośredni wpływ ma niepewność związana z reformą.
Grupa zastosuje zmieniony standard od daty wskazanej przez UE jako datę rozpoczęcia obowiązywania w prawie
unijnym tej zmiany.
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MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych
przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów,
interpretacji oraz zmian do nich, które na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji
nie zostały przyjęte do stosowania przez kraje UE:
x
x
x
x
x

MSSF 14 Regulatory Deferral Accounts opublikowany w dniu 30 stycznia 2014 roku (wstrzymany proces
przyjęcia do stosowania przez kraje UE),
MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe, opublikowany w dniu 18 maja 2017 roku,
Zmiany w MSSF 10 i MSR 28: Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką
stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem opublikowane w dniu 11 września 2014 roku
(wstrzymany proces przyjęcia do stosowania przez kraje UE),
Zmiana w MSSF 3 Połączenia jednostek opublikowana w dniu 22 października 2018 roku,
Reforma referencyjnych stóp procentowych (stawek referencyjnych) - Zmiany w MSSF 9, MSR 39 i
MSSF 7 opublikowane w dniu 26 września 2019 roku.

8.

Istotne zasady rachunkowości

8.1.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia/ kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie
oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa środków trwałych obejmuje ich cenę
nabycia powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku
do stanu zdatnego do używania. W skład kosztu wchodzi również koszt wymiany części składowych maszyn i
urządzeń w momencie poniesienia, jeśli spełnione są kryteria rozpoznania. Koszty poniesione po dacie oddania
środka trwałego do używania, takie jak koszty konserwacji i napraw, obciążają zysk lub stratę w momencie ich
poniesienia.
Cena nabycia rzeczowych aktywów trwałych przekazanych przez klientów jest ustalana w wysokości ich wartości
godziwej na dzień objęcia kontroli.
Środki trwałe w momencie ich nabycia zostają podzielone na części składowe będące pozycjami o istotnej
wartości, dla których można przyporządkować odrębny okres ekonomicznej użyteczności. Częścią składową są
również koszty generalnych remontów.
Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów.
Zgodnie z polityką rachunkowości Spółki przy ustalaniu stawki amortyzacyjnej uwzględnia się tempo postępu
techniczno-ekonomicznego oraz lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego.
Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów,
wynoszący:
Okres
Typ
Maszyny i urządzenia techniczne
Urządzenia biurowe
Środki transportu
Komputery
Inwestycje w obcych środkach trwałych

3-10
5
5-7
3
10

lat
lat
lat
lat
lat

Wartość końcowa, okres użytkowania oraz metoda amortyzacji składników aktywów podlega corocznej
weryfikacji.
Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub
w przypadku, gdy nie są spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego użytkowania takiego
składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia danego składnika aktywów z bilansu
(obliczone jako różnica pomiędzy ewentualnymi wpływami ze sprzedaży netto a wartością bilansową danej
pozycji) są ujmowane w zysku lub stracie okresu, w którym dokonano takiego usunięcia.
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8.2.

Wartości niematerialne

Wartości niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji lub wytworzone (jeżeli spełniają rozpoznania dla kosztów
prac rozwojowych) wycenia się przy początkowym ujęciu odpowiednio w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.
Cena nabycia wartości niematerialnych nabytych w transakcji połączenia jednostek jest równa ich wartości
godziwej na dzień połączenia. Po ujęciu początkowym, wartości niematerialne są wykazywane w cenie nabycia
lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Nakłady
poniesione na wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie, z wyjątkiem aktywowanych nakładów
poniesionych na prace rozwojowe, nie są aktywowane i są ujmowane w kosztach okresu, w którym zostały
poniesione.
Spółka ustala, czy okres użytkowania wartości niematerialnych jest określony czy nieokreślony.
Wartości niematerialne o określonym okresie użytkowania są amortyzowane przez okres użytkowania oraz
poddawane testom na utratę wartości każdorazowo, gdy istnieją przesłanki wskazujące na utratę ich wartości.
Okres i metoda amortyzacji wartości niematerialnych o ograniczonym okresie użytkowania są weryfikowane
przynajmniej na koniec każdego roku obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresie użytkowania lub
oczekiwanym sposobie konsumowania korzyści ekonomicznych pochodzących z danego składnika aktywów są
ujmowane poprzez zmianę odpowiednio okresu lub metody amortyzacji, i traktowane jak zmiany wartości
szacunkowych. Odpis amortyzacyjny składników wartości niematerialnych o określonym okresie użytkowania
ujmuje się w zysku lub stracie w ciężar tej kategorii, która odpowiada funkcji danego składnika wartości
niematerialnych.
Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz te, które nie są użytkowane, są corocznie
poddawane testowi na utratę wartości, w odniesieniu do poszczególnych aktywów lub na poziomie ośrodka
wypracowującego środki pieniężne.
Okresy użytkowania są poddawane corocznej weryfikacji. W 2019 roku nie dokonano istotnych zmian w
stosowanych przez Spółkę stawkach amortyzacyjnych w wartościach niematerialnych użytkowanych w 2019 roku.
Koszty prac badawczych i rozwojowych
Koszty prac badawczych są ujmowane w zysku lub stracie w momencie poniesienia. Nakłady poniesione na prace
rozwojowe wykonane w ramach danego przedsięwzięcia są przenoszone na kolejny okres, jeżeli można uznać, że
zostaną one w przyszłości odzyskane. Po początkowym ujęciu nakładów na prace rozwojowe, stosuje się model
kosztu historycznego wymagający, aby składniki aktywów były ujmowane według cen nabycia pomniejszonych
o skumulowaną amortyzację i skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Skapitalizowane
nakłady są amortyzowane przez przewidywany okres uzyskiwania przychodów ze sprzedaży z danego
przedsięwzięcia.
Podsumowanie zasad stosowanych w odniesieniu do wartości niematerialnych Spółki przedstawia się następująco:

Pozycja

Sposób wyceny i amortyzacji

Okres użytkowania

prace rozwojowe

cena nabycia, amortyzacja liniowa

3-11 lat

wartość firmy

koszt historyczny, brak amortyzacji

nieokreślony

inne wartości niematerialne

cena nabycia, amortyzacja liniowa

5 lat

Zyski lub straty wynikające z usunięcia wartości niematerialnych z bilansu są wyceniane według różnicy pomiędzy
wpływami ze sprzedaży netto a wartością bilansową danego składnika aktywów i są ujmowane w zysku lub stracie
w momencie ich usunięcia z bilansu.
Koszty prac rozwojowych prowadzone przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem
produkcji lub zastosowaniem technologii, zalicza się do aktywów niematerialnych jeśli jednostka jest w
stanie udowodnić:
x
x

możliwość, z technicznego punktu widzenia, ukończenia składnika aktywów niematerialnych tak, aby
nadawał się do użytkowania lub sprzedaży;
zamiar ukończenia składnika aktywów niematerialnych oraz jego użytkowania lub sprzedaży;
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x
x
x
x

zdolność do użytkowania lub sprzedaży składnika aktywów niematerialnych;
sposób w jaki składnik aktywów będzie wytwarzał prawdopodobne przyszłe korzyści ekonomiczne;
dostępność stosowanych środków technicznych, finansowych i innych, które mają służyć ukończeniu
prac rozwojowych oraz użytkowaniu lub sprzedaży składnika aktywów niematerialnych,
możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie.

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z powyższych warunków poniesione nakłady są traktowane
jako poniesione na etapie prac badawczych i odnoszone bezpośrednio w ciężar wyniku finansowego
okresu, w którym zostały poniesione. Wszelkie nakłady przeniesione na kolejny okres są amortyzowane przez
przewidywany okres uzyskiwania przychodów ze sprzedaży danego przedsięwzięcia.
Na koniec 2018 i 2019 roku spółka przeprowadziła testy na utratę wartości, które polegały na porównaniu wartości
bilansowej z wartością odzyskiwalną. Testy te nie wykazały utraty wartości prac badawczo-rozwojowych.

8.3.

Leasing

Spółka przyjęła nowy standard MSSF 16 od wymaganej daty wejścia w życie. Efekt zastosowania zasad w zakresie
klasyfikacji, wyceny oraz utraty wartości, określonych zgodnie z wymogami nowego Standardu, Spółka ujmuje
jako korektę bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2019 r. bez korygowania okresów porównawczych. Z początkiem
2019 r. Spółka zakończyła ocenę skutków wpływu wejścia w życie tego standardu we wszystkich aspektach.
Zgodnie z wymogami MSSF 16 Spółka klasyfikuje umowy wynajmu długoterminowego jako leasing ujawniając
w sprawozdaniu finansowym aktywa z tytułu prawa do użytkowania (w pozycji sprawozdania z sytuacji
finansowej „Aktywa trwałe“) oraz zobowiązania leasingowe (w pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej
„Zobowiązania długoterminowe” i „Zobowiązania krótkoterminowe") wyceniane w wysokości wartości bieżącej
opłat leasingowych pozostających do zapłaty począwszy od 1 stycznia 2019 r.
Wartość aktywów z tytułu prawa do użytkowania została wykazana w tej samej wysokości co zobowiązania
leasingowe ze względu na brak wystąpienia zapisów umownych, które mogłyby spowodować utworzenie rezerw
na dodatkowe obciążenia, czy rezerw związanych z demontażem wynajmowanych obiektów czy przedmiotów.
Spółka zastosowała uproszczenie dopuszczone przez standard dotyczące umów leasingów krótkoterminowych (do
12 miesięcy).
Spółka ujmuje umowę leasingu jako składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania i odpowiadające mu
zobowiązanie z tytułu leasingu w dacie, gdy przedmiot leasingu jest dostępny do wykorzystania.
Zobowiązanie z tytułu leasingu zawiera bieżącą wartość następujących opłat leasingowych:
• stałe opłaty leasingowe (w tym zasadniczo stałe opłaty leasingowe) pomniejszone o wszelkie należne zachęty
leasingowe,
• zmienne opłaty leasingowe, które zależą od indeksu lub stawki,
• kwoty, których zapłaty przez leasingobiorcę oczekuje się w ramach gwarantowanej wartości końcowej,
• cenę wykonania opcji kupna, jeżeli można z wystarczającą pewnością założyć, że leasingobiorca skorzysta z tej
opcji, oraz
• kary pieniężne za wypowiedzenie leasingu, jeżeli w warunkach leasingu przewidziano, że leasingobiorca może
skorzystać z opcji wypowiedzenia leasingu.
Składniki aktywów z tytułu prawa do użytkowania są wyceniane według kosztu, obejmującego:
• kwotę początkowej wyceny zobowiązania z tytułu leasingu,
• wszelkie opłaty leasingowe zapłacone w dacie rozpoczęcia lub przed tą datą, pomniejszone o wszelkie otrzymane
zachęty leasingowe,
• wszelkie początkowe koszty bezpośrednie poniesione przez leasingobiorcę (tj. koszty krańcowe uzyskania
leasingu), oraz
• szacunek kosztów, które mają zostać poniesione przez leasingobiorcę w związku z demontażem i usunięciem
składnika aktywów, przeprowadzeniem renowacji miejsca, w którym się znajdował, jeżeli leasingobiorca zaciąga
zobowiązanie w odniesieniu do tych kosztów.
Okres leasingu ustalony został z uwzględnieniem opcji przedłużenia oraz skrócenia dostępnych
w zawartych kontraktach, jeżeli prawdopodobne jest skorzystanie z opcji. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
podlegają liniowej amortyzacji przez krótszy z dwóch okresów: okres użytkowania tego składnika aktywów lub
okres leasingu, natomiast zobowiązania z tytułu umów leasingowych podlegają wycenie metodą
zamortyzowanego kosztu
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8.4.

Wycena instrumentów finansowych do wartości godziwej

Spółka wycenia instrumenty finansowe takie jak instrumenty dostępne do sprzedaży oraz instrumenty pochodne
w wartości godziwej na każdy dzień bilansowy. Ponadto, wartości godziwe instrumentów finansowych
wycenianych wg zamortyzowanego kosztu zostały ujawnione w Nocie nr 27.1.
Wartość godziwa jest rozumiana jako cena, która byłaby otrzymana ze sprzedaży składnika aktywów, bądź
zapłacona w celu przeniesienia zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach zbycia
składnika aktywów między uczestnikami rynku na dzień wyceny w aktualnych warunkach rynkowych. Wycena
wartości godziwej opiera się na założeniu, że transakcja sprzedaży składnika aktywów lub przeniesienia
zobowiązania odbywa się albo:
-

na głównym rynku dla danego składnika aktywów bądź zobowiązania,

-

w przypadku braku głównego rynku, na najkorzystniejszym rynku dla danego składnika aktywów lub
zobowiązania.

Zarówno główny jak i najbardziej korzystny rynek muszą być dostępne dla Spółki.
Wartość godziwa składnika aktywów lub zobowiązania jest mierzona przy założeniu, że uczestnicy rynku przy
ustalaniu ceny składnika aktywów lub zobowiązania działają w swoim najlepszym interesie gospodarczym.
Wycena wartości godziwej składnika aktywów niefinansowych uwzględnia zdolność uczestnika rynku do
wytworzenia korzyści ekonomicznych poprzez jak największe i najlepsze wykorzystanie składnika aktywów lub
jego zbycie innemu uczestnikowi rynku, który zapewniłby jak największe i jak najlepsze wykorzystanie tego
składnika aktywów.
Spółka stosuje techniki wyceny, które są odpowiednie do okoliczności i w przypadku których są dostępne
dostateczne dane do wyceny wartości godziwej, przy maksymalnym wykorzystaniu odpowiednich
obserwowalnych danych wejściowych i minimalnym wykorzystaniu nieobserwowalnych danych wejściowych.
Wszystkie aktywa oraz zobowiązania, które są wyceniane do wartości godziwej lub ich wartość godziwa jest
ujawniana w sprawozdaniu finansowym są klasyfikowane w hierarchii wartości godziwej w sposób opisany
poniżej na podstawie najniższego poziomu danych wejściowych, który jest istotny dla wyceny do wartości
godziwej traktowanej jako całość:
-

Poziom 1 – Notowane (nieskorygowane) ceny rynkowe na aktywnym rynku dla identycznych aktywów lub
zobowiązań,

-

Poziom 2 – Techniki wyceny dla których najniższy poziom danych wejściowych, który jest istotny dla wyceny
do wartości godziwej jako całości jest bezpośrednio bądź pośrednio obserwowalny,

-

Poziom 3 - Techniki wyceny dla których najniższy poziom danych wejściowych, który jest istotny dla wyceny
do wartości godziwej jako całości jest nieobserwowalny.

Na każdą datę bilansową, w przypadku aktywów i zobowiązań występujących na poszczególne daty bilansowe w
sprawozdaniu finansowym Spółka ocenia, czy miały miejsce transfery między poziomami hierarchii poprzez
ponowną ocenę klasyfikacji do poszczególnych poziomów, kierując istotnością danych wejściowych z najniższego
poziomu, który jest istotny dla wyceny do wartości godziwej traktowanej jako całość.
Zarząd Spółki określa zasady i procedury dotyczące systematycznego wyceniania do wartości godziwej
wszystkich wycenianych w ten sposób składników aktywów Spółki.

8.5.

Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych

Na każdy dzień bilansowy Spółka przeprowadza testy na utratę wartości, które polegają na porównaniu wartości
bilansowej z wartością odzyskiwalną. W razie stwierdzenia, że nastąpiła utrata wartości któregoś ze składników
niefinansowych aktywów trwałych, Spółka dokonuje oszacowania wartości odzyskiwalnej danego składnika.
Wartość odzyskiwalna składnika aktywów odpowiada wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia
do sprzedaży tego składnika aktywów lub odpowiednio ośrodka wypracowującego środki pieniężne, lub jego
wartości użytkowej, zależnie od tego, która z nich jest wyższa. Wartość odzyskiwalną ustala się dla
poszczególnych aktywów, chyba że dany składnik aktywów nie generuje samodzielnie wpływów pieniężnych,
które są w większości niezależne od generowanych przez inne aktywa lub grupy aktywów. Jeśli wartość bilansowa
składnika aktywów jest wyższa niż jego wartość odzyskiwalna, ma miejsce utrata wartości i dokonuje się wówczas
16

SKYCASH POLAND S.A.
Dane finansowe za okres zakończony dnia 31 grudnia 2019
Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające
(w złotych polskich)

odpisu do ustalonej wartości odzyskiwalnej. Przy szacowaniu wartości użytkowej prognozowane przepływy
pieniężne są dyskontowane do ich wartości bieżącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej przed uwzględnieniem
skutków opodatkowania odzwierciedlającej bieżące rynkowe oszacowanie wartości pieniądza w czasie oraz
ryzyko typowe dla danego składnika aktywów. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości składników
majątkowych używanych w działalności kontynuowanej ujmuje się w rachunku wyników w kosztach jako
oddzielną pozycję.
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy występują przesłanki wskazujące na to, że odpis aktualizujący
z tytułu utraty wartości, który był ujęty w okresach poprzednich w odniesieniu do danego składnika aktywów jest
zbędny lub czy powinien zostać zmniejszony. Jeżeli takie przesłanki występują, Spółka szacuje wartość
odzyskiwalną tego składnika aktywów. Poprzednio ujęty odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ulega
odwróceniu wtedy i tylko wtedy, gdy od momentu ujęcia ostatniego odpisu aktualizującego nastąpiła zmiana
wartości szacunkowych stosowanych do ustalenia wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów. W takim
przypadku, podwyższa się wartość bilansową składnika aktywów do wysokości jego wartości odzyskiwalnej.
Podwyższona kwota nie może przekroczyć wartości bilansowej składnika aktywów, jaka zostałaby ustalona
(po uwzględnieniu umorzenia), gdyby w ubiegłych latach nie ujęto odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości
w odniesieniu do tego składnika aktywów. Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości składnika
aktywów ujmuje się niezwłocznie jako przychód. Po odwróceniu odpisu aktualizującego, w kolejnych okresach
odpis amortyzacyjny dotyczący danego składnika jest korygowany w sposób, który pozwala w ciągu pozostałego
okresu użytkowania tego składnika aktywów dokonywać systematycznego odpisania jego zweryfikowanej
wartości bilansowej pomniejszonej o wartość końcową.

8.6.

Zapasy

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia/ kosztu wytworzenia i możliwej do
uzyskania ceny sprzedaży netto.
Cena nabycia lub koszt wytworzenia każdego składnika zapasów uwzględnia wszystkie koszty zakupu, koszty
przetworzenia oraz inne koszty poniesione w trakcie doprowadzania zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu –
zarówno w odniesieniu do bieżącego, jak i poprzedniego roku – i są ustalane w następujący sposób:
x

Materiały - w cenie nabycia ustalonej metodą „pierwsze weszło-pierwsze wyszło"

x

Produkty gotowe i produkty w toku - koszt bezpośrednich materiałów i robocizny oraz odpowiedni narzut
pośrednich kosztów produkcji ustalony przy założeniu normalnego wykorzystania mocy produkcyjnych,
z wyłączeniem kosztów finansowania zewnętrznego,

x

Towary - w cenie nabycia ustalonej metodą „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”.

Ceną sprzedaży netto możliwą do uzyskania jest szacowana cena sprzedaży dokonywanej w toku zwykłej
działalności gospodarczej, pomniejszona o koszty wykończenia i szacowane koszty niezbędne do doprowadzenia
sprzedaży do skutku.

8.7.

Aktywa finansowe

Aktywa finansowe dzielone są na następujące kategorie:
x

aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,

x

aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,

x

pożyczki i należności,

x

aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są to notowane na aktywnym rynku aktywa finansowe
niebędące instrumentami pochodnymi, o określonych lub możliwych do określenia płatnościach oraz ustalonym
terminie wymagalności, które Spółka w zamierza i ma możliwość utrzymać w posiadaniu do tego czasu, inne niż:
x

wyznaczone przy początkowym ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,

x

wyznaczone jako dostępne do sprzedaży,

x

spełniające definicję pożyczek i należności.
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Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy
użyciu metody efektywnej stopy procentowej. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
kwalifikowane są jako aktywa długoterminowe, jeżeli ich zapadalność przekracza 12 miesięcy od dnia
bilansowego.
Składnikiem aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy jest składnik
spełniający jeden z poniższych warunków:
a)

jest klasyfikowany jako przeznaczony do obrotu. Składniki aktywów finansowych kwalifikuje się jako
przeznaczone do obrotu, jeśli są:
x

nabyte głównie w celu sprzedaży w krótkim terminie,

x

częścią portfela określonych instrumentów finansowych zarządzanych łącznie i co do których istnieje
prawdopodobieństwo uzyskania zysku w krótkim terminie,

x

instrumentami pochodnymi, z wyłączeniem instrumentów pochodnych będących elementem
rachunkowości zabezpieczeń oraz umów gwarancji finansowych,

b) został zgodnie z MSR 39 wyznaczony do tej kategorii w momencie początkowego ujęcia.
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości godziwej
uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy bez uwzględnienia kosztów transakcji sprzedaży. Zmiany
wartości tych instrumentów finansowych ujmowane są w rachunku zysków i strat jako  ȋ
  ä  Ȍ   ȋ   ä  Ȍ .
Jeżeli kontrakt zawiera jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, cały kontrakt może zostać
zakwalifikowany do kategorii aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy.
Nie dotyczy to przypadków, gdy wbudowany instrument pochodny nie wpływa istotnie na przepływy pieniężne z
kontraktu lub jest rzeczą oczywistą bez przeprowadzania lub po pobieżnej analizie, że gdyby podobny hybrydowy
instrument byłby najpierw rozważany, to oddzielenie wbudowanego instrumentu pochodnego byłoby zabronione.
Aktywa finansowe mogą być przy pierwotnym ujęciu wyznaczone do kategorii wycenianych w wartości godziwej
przez wynik finansowy, jeżeli poniższe kryteria są spełnione: (i) taka kwalifikacja eliminuje lub znacząco obniża
niespójność w zakresie ujmowania lub wyceny (niedopasowanie księgowe); lub (ii) aktywa są częścią grupy
aktywów finansowych, które są zarządzane i oceniane w oparciu o wartość godziwą, zgodnie z udokumentowaną
strategią zarządzania ryzykiem; lub (iii) aktywa finansowe zawierają wbudowane instrumenty pochodne, które
powinny być oddzielnie ujmowane.
Pożyczki i należności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych
do ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza się je do aktywów obrotowych, o ile termin
ich wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Pożyczki udzielone i należności o terminie
wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do aktywów trwałych.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są to aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, które
zostały zaklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży lub nienależące do żadnej z wcześniej wymienionych trzech
kategorii aktywów. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są ujmowane według wartości godziwej,
powiększonej o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia lub emisji składnika
aktywów finansowych. W przypadku braku notowań giełdowych na aktywnym rynku i braku możliwości
wiarygodnego określenia ich wartości godziwej metodami alternatywnymi, aktywa finansowe dostępne do
sprzedaży wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej o odpis z tytułu utraty wartości. Dodatnią i ujemną różnicę
pomiędzy wartością godziwą aktywów dostępnych do sprzedaży (jeśli istnieje cena rynkowa ustalona na
aktywnym rynku regulowanym albo których wartość godziwa może być ustalona w inny wiarygodny sposób) a
ich ceną nabycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony ujmuje się w innych całkowitych dochodach. Spadek
wartości aktywów dostępnych do sprzedaży spowodowany utratą wartości ujmuje się jako koszt finansowy.
Nabycie i sprzedaż aktywów finansowych rozpoznawane są na dzień dokonania transakcji. W momencie
początkowego ujęcia składnik aktywów finansowych wycenia się w wartości godziwej, powiększonej,
w przypadku składnika aktywów niekwalifikowanego jako wyceniany w wartości godziwej przez wynik
finansowy, o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia.
Składnik aktywów finansowych zostanie usunięty z bilansu, gdy Spółka traci kontrolę nad prawami umownymi
składającymi się na dany instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku sprzedaży instrumentu lub
gdy wszystkie przepływy środków pieniężnych przypisane danemu instrumentowi przechodzą na niezależną
stronę trzecią.
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8.8.

Utrata wartości aktywów finansowych

Na każdy dzień bilansowy Spółka oceni, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości składnika aktywów
finansowych lub grupy aktywów finansowych.

8.8.1

Aktywa ujmowane według zamortyzowanego kosztu

Jeżeli zaistnieją obiektywne przesłanki na to, że zostanie poniesiona strata z tytułu utraty wartości pożyczek
udzielonych i należności wycenianych według zamortyzowanego kosztu, to kwota odpisu aktualizującego z tytułu
utraty wartości będzie równać się różnicy pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych
a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych (z wyłączeniem przyszłych strat z tytułu
nieściągnięcia należności, które nie zostały jeszcze poniesione), zdyskontowanych z zastosowaniem pierwotnej
(tj. ustalonej przy początkowym ujęciu) efektywnej stopy procentowej. Wartość bilansową składnika aktywów
zostanie obniżona poprzez zastosowanie rachunku odpisów aktualizujących. Kwotę straty Spółka ujmie w zysku
lub stracie.
Spółka będzie oceniać najpierw, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości poszczególnych aktywów
finansowych, które indywidualnie będą znaczące, a także przesłanki utraty wartości aktywów finansowych, które
indywidualnie nie będą znaczące. Jeżeli z przeprowadzonej analizy wynikać będzie, że nie istnieją obiektywne
przesłanki utraty wartości indywidualnie ocenianego składnika aktywów finansowych, niezależnie od tego, czy
jest on znaczący, czy też nie, to Spółka włączy ten składnik do grupy aktywów finansowych o podobnej
charakterystyce ryzyka kredytowego i łącznie oceni pod kątem utraty wartości. Aktywa, które indywidualnie będą
oceniane pod kątem utraty wartości i dla których zostanie ujęty odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości lub
uzna się, że dotychczasowy odpis nie ulegnie zmianie, nie będą brane pod uwagę przy łącznej ocenie grupy
aktywów pod kątem utraty wartości.
Jeżeli w następnym okresie odpis z tytułu utraty wartości zmniejszył się, a zmniejszenie to można w obiektywny
sposób powiązać ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu, to uprzednio ujęty odpis odwraca się. Późniejsze
odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości ujmuje się w zysku lub stracie w zakresie, w jakim na
dzień odwrócenia wartość bilansowa składnika aktywów nie przewyższa jego zamortyzowanego kosztu.

8.8.2

Aktywa finansowe wykazywane według kosztu

Jeżeli wystąpią obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości nienotowanego instrumentu kapitałowego,
który nie jest wykazywany według wartości godziwej, gdyż jego wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić,
albo instrumentu pochodnego, który jest powiązany i musi zostać rozliczony poprzez dostawę takiego
nienotowanego instrumentu kapitałowego, to kwotę odpisu z tytułu utraty wartości ustala się jako różnicę
pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych oraz wartością bieżącą oszacowanych przyszłych
przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy zastosowaniu bieżącej rynkowej stopy zwrotu dla podobnych
aktywów finansowych. Obecnie Spółka nie wykazuje żadnych aktywów finansowych wykazywanych według
kosztu.

8.8.3

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Jeżeli wystąpią obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości składnika aktywów finansowych dostępnego
do sprzedaży, to kwota stanowiąca różnicę pomiędzy ceną nabycia tego składnika aktywów (pomniejszona o
wszelkie spłaty kapitału i amortyzację) i jego bieżącą wartością godziwą, pomniejszoną o wszelkie odpisy z tytułu
utraty wartości tego składnika uprzednio ujęte w zysku lub stracie, zostanie wyksięgowana z kapitału własnego i
przekwalifikowana do zysku lub straty. Nie można ujmować w zysku lub stracie odwrócenia odpisu z tytułu utraty
wartości instrumentów kapitałowych kwalifikowanych jako dostępne do sprzedaży. Jeżeli w następnym okresie
wartość godziwa instrumentu dłużnego dostępnego do sprzedaży wzrośnie, a wzrost ten może być obiektywnie
łączony ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu z tytułu utraty wartości w zysku lub stracie, to kwotę
odwracanego odpisu ujmuje się w zysku lub stracie.
Obecnie Spółka nie posiada żadnych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.

8.9.

Wbudowane instrumenty pochodne

Wbudowane instrumenty pochodne są oddzielane od umów i traktowane jak instrumenty pochodne, jeżeli
wszystkie z następujących warunków są spełnione:
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x

charakter ekonomiczny i ryzyko wbudowanego instrumentu nie są ściśle związane z ekonomicznym
charakterem i ryzykiem umowy, w którą dany instrument jest wbudowany;

x

samodzielny instrument z identycznymi warunkami realizacji jak instrument wbudowany spełniałby
definicję instrumentu pochodnego;

x

instrument hybrydowy (złożony) nie jest wykazywany w wartości godziwej, a zmiany jego wartości
godziwej nie są ujmowane w zysku lub stracie.

Wbudowane instrumenty pochodne są wykazywane w podobny sposób jak samodzielne instrumenty pochodne,
które nie są uznane za instrumenty zabezpieczające.
Zakres, w którym zgodnie z MSR 39 cechy ekonomiczne i ryzyko właściwe dla wbudowanego instrumentu
pochodnego w walucie obcej są ściśle powiązane z cechami ekonomicznymi i ryzykiem właściwym dla umowy
zasadniczej (głównego kontraktu) obejmuje również sytuacje, gdy waluta umowy zasadniczej jest walutą
zwyczajową dla kontraktów zakupu lub sprzedaży pozycji niefinansowych na rynku dla danej transakcji.
Oceny, czy dany wbudowany instrument pochodny podlega wydzieleniu Spółka będzie dokonywać na moment
jego początkowego ujęcia. Obecnie Spółka nie posiada wbudowanych instrumentów pochodnych.

8.10. Pochodne instrumenty finansowe i zabezpieczenia
Obecnie spółka nie korzysta z instrumentów pochodnych w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem związanym
ze zmianami stóp procentowych i kursów wymiany walut, takich jak kontrakty walutowe typu forward oraz
kontrakty na zamianę stóp procentowych (swapy procentowe).

8.11. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Należności z tytułu dostaw i usług są ujmowane i wykazywane według kwot pierwotnie zafakturowanych,
z uwzględnieniem odpisu na wątpliwe należności. Odpis na należności oszacowywany jest wtedy, gdy ściągnięcie
pełnej kwoty należności przestało być prawdopodobne.
W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wartość należności jest ustalana poprzez
zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu
stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie. Jeżeli
zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie należności w związku z upływem czasu
jest ujmowane jako przychody finansowe.
Pozostałe należności obejmują w szczególności zaliczki przekazane z tytułu przyszłych zakupów rzeczowych
aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych. Zaliczki są prezentowane zgodnie z charakterem aktywów, do
jakich się odnoszą – odpowiednio jako aktywa trwałe lub obrotowe. Jako aktywa niepieniężne zaliczki nie
podlegają dyskontowaniu.
Należności budżetowe prezentowane są w ramach pozostałych aktywów niefinansowych, z wyjątkiem należności
z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, które stanowią w bilansie odrębną pozycję.
Spółka stosuje nowy model w zakresie ustalania odpisów aktualizujących tj. model oczekiwanych strat
kredytowych, wprowadzony przez MSSF 9

8.12. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe wykazane w bilansie obejmują środki pieniężne w banku i w kasie oraz
lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nieprzekraczającym trzech miesięcy.
Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku przepływów pieniężnych składa się z
określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych o niespłacone kredyty w
rachunkach bieżących w sytuacji, gdy kredyty w rachunkach bieżących stanowią element zarządzania środkami
pieniężnymi Spółki, a nie źródło finansowania.

8.13. Kapitały
Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na poczet kapitału. W
kapitałach rezerwowych prezentowane są akcje opłacone, ale niewpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.
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8.14. Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne
W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne są ujmowane według
wartości godziwej, pomniejszonej o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki.
Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty, pożyczki i papiery dłużne są wyceniane według
zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu
zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki oraz dyskonta lub
premie uzyskane w związku z zobowiązaniem.
Przychody i koszty są ujmowane w zysku lub stracie z chwilą usunięcia zobowiązania z bilansu, a także w wyniku
rozliczenia metodą efektywnej stopy procentowej.

8.15. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy obejmują zobowiązania
finansowe przeznaczone do obrotu oraz zobowiązania finansowe pierwotnie zakwalifikowane do kategorii
wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy. Zobowiązania finansowe są klasyfikowane jako
przeznaczone do obrotu, jeżeli zostały nabyte dla celów sprzedaży w niedalekiej przyszłości. Instrumenty
pochodne, włączając wydzielone instrumenty wbudowane, są również klasyfikowane jako przeznaczone do
obrotu, chyba że są uznane za efektywne instrumenty zabezpieczające. Zobowiązania finansowe mogą być przy
pierwotnym ujęciu zakwalifikowane do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, jeżeli
poniższe kryteria są spełnione: (i) taka kwalifikacja eliminuje lub znacząco obniża niespójność traktowania, gdy
zarówno wycena jak i zasady rozpoznawania strat lub zysków podlegają innym regulacjom; lub (ii) zobowiązania
są częścią grupy zobowiązań finansowych, które są zarządzanie i oceniane w oparciu o wartość godziwą, zgodnie
z udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem; lub (iii) zobowiązania finansowe zawierają wbudowane
instrumenty pochodne, które powinny być oddzielnie ujmowane. Na dzień 31 grudnia 2018 roku żadne
zobowiązania finansowe nie zostały zakwalifikowanie do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik
finansowy.
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości
godziwej, uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy bez uwzględnienia kosztów transakcji
sprzedaży. Zmiany w wartości godziwej tych instrumentów są ujmowane w zysku lub stracie jako koszty lub
przychody finansowe.
Zobowiązania finansowe niebędące instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik
finansowy, są wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej.
Spółka wyłącza ze swojego bilansu zobowiązanie finansowe, gdy zobowiązanie wygasło – to znaczy, kiedy
obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł. Zastąpienie dotychczasowego
instrumentu dłużnego przez instrument o zasadniczo różnych warunkach dokonywane pomiędzy tymi samymi
podmiotami Spółka ujmuje jako wygaśniecie pierwotnego zobowiązania finansowego i ujęcie nowego
zobowiązania finansowego. Podobnie znaczące modyfikacje warunków umowy dotyczącej istniejącego
zobowiązania finansowego Spółka ujmuje jako wygaśniecie pierwotnego i ujęcie nowego zobowiązania
finansowego. Powstająca z tytułu zamiany różnice odnośnych wartości bilansowych wykazuje się w zysku lub
stracie.
Pozostałe zobowiązania niefinansowe obejmują w szczególności zobowiązania wobec urzędu skarbowego z tytułu
podatku od towarów i usług, zobowiązania wobec ZUS oraz zobowiązania wobec użytkowników systemu
SkyCash. Pozostałe zobowiązania niefinansowe ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty.

8.16. Rezerwy
Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany)
wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobnym jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje
konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego
zobowiązania. Jeżeli Spółka spodziewa się, że koszty objęte rezerwą zostaną zwrócone, na przykład na mocy
umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wtedy, gdy
jest rzeczą praktycznie pewną, że zwrot ten rzeczywiście nastąpi. Koszty dotyczące danej rezerwy są wykazane w
rachunku zysków i strat po pomniejszeniu o wszelkie zwroty.
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W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez
zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu
stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz
ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. Jeżeli zastosowana została metoda polegająca na
dyskontowaniu, zwiększenie rezerwy w związku z upływem czasu jest ujmowane jako koszty finansowe.

8.17. Świadczenia pracownicze
Zgodnie z regulacjami w zakresie prawa pracy pracownicy maja prawo do nagród jubileuszowych oraz odpraw
emerytalnych. Nagrody jubileuszowe są wypłacane pracownikom po przepracowaniu określonej liczby lat.
Odprawy emerytalne są wypłacane jednorazowo, w momencie przejścia na emeryturę. Wysokość odpraw
emerytalnych i nagród jubileuszowych zależy od stażu pracy oraz średniego wynagrodzenia pracownika. Co do
zasady rezerwę tworzy się na przyszłe zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w
celu przyporządkowania kosztów do okresów, których dotyczą. Według MSR 19 nagrody jubileuszowe są innymi
długoterminowymi świadczeniami pracowniczymi, natomiast odprawy emerytalne są programami określonych
świadczeń po okresie zatrudnienia.
Obecnie Spółka nie wypłaca jednak i nie planuje wypłacać nagród jubileuszowych. Z tego względu nie jest
również tworzona rezerwa na ten rodzaj wypłat.

8.18. Przychody
Spółka osiąga przychody poprzez wykorzystanie systemu płatności komórkowych, który bazuje na Internecie jako
protokole transferu danych. System jest niezależny od operatorów komórkowych. Stanowi on rodzaj mobilnej
elektronicznej portmonetki (e-wallet) pozwalającej w sposób przedpłacony (pre-paid) dokonywać płatności za
nabywane produkty bądź usługi.
System służy między innymi do zakupu biletów zarówno autobusowych jak i kolejowych, biletów do kina oraz
wniesienia opłat parkingowych przez wykorzystanie telefonów komórkowych, a Spółka osiąga przychód z tytułu
prowizji płaconych głównie przez dostawców usług – urzędy miejskie w przypadku parkingów, przewoźników w
przypadku biletów oraz kina, a także użytkowników – z tytułu wypłat z bankomatów, przelewów między
użytkownikami.
Spółka generuje przychód na transakcjach zakupu biletów autobusowych i kolejowych. Przychodem jest wartość
dyskonta pomiędzy ceną za którą Spółka kupi bilet po rabacie, jaki udziela dostawca zgodnie z zawartymi
umowami, a ceną za którą bilet zostanie sprzedany. Przychód rozpoznany przez spółkę wyrażony jest w wartości
netto.
Kolejnymi obszarami uzyskiwania przychodów przez Spółkę są abonamenty oraz usługi wdrożeniowe i
marketingowe. Abonamenty wiążą się z obsługą korporacji posiadających duże floty samochodowe w zakresie
opłat parkingowych, a usługi wdrożeniowe polegają na wykorzystaniu przez banki platformy SkyCash jako
własnego sposobu wejścia na rynek płatności mobilnych.
Poza zastosowaniem mobilnej elektronicznej portmonetki Spółka umożliwia „podpięcie” karty powiązanej z
kontem osobistym bądź karty kredytowej. Spółka osiąga przychody z tytułu prowizji na transakcjach z
wykorzystaniem tych kart.
Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści
ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób.
Przychody są rozpoznawane w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej, po pomniejszeniu o podatek
od towarów i usług (VAT) oraz rabaty. Przy ujmowaniu przychodów obowiązują również kryteria przedstawione
poniżej.
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8.18.1 Sprzedaż towarów i produktów
Przychody są ujmowane, w wartości netto. Zgodnie z MSR 18 w przypadku jeżeli nie jest narażona na znaczące
ryzyko i korzyści związane ze sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, działa w formie agenta i rozpoznaje
przychody w wartości netto. Jedną z cech wskazujących na to, że jednostka funkcjonuje jako agent, jest fakt, że
kwota, którą zarabia, czyli opłata za transakcję lub określony procent należnej kwoty na rzecz klienta została z
góry ustalona.

8.18.2 Świadczenie usług
Przychody z tytułu świadczenia usług są ujmowane na podstawie stopnia zaawansowania ich realizacji.
Jeżeli wyniku kontraktu nie można wiarygodnie oszacować, wówczas przychody uzyskiwane z tytułu tego
kontraktu są ujmowane tylko do wysokości poniesionych kosztów, które Spółka spodziewa się odzyskać.

8.18.3 Odsetki
Przychody z tytułu odsetek są ujmowane sukcesywnie w miarę ich naliczania (z uwzględnieniem metody
efektywnej stopy procentowej, stanowiącej stopę dyskontującą przyszłe wpływy pieniężne przez szacowany okres
życia instrumentów finansowych) w stosunku do wartości bilansowej netto danego składnika aktywów
finansowych.

8.19. Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej
Transakcje wyrażone w walutach innych niż PLN są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu
obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.
Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż PLN są przeliczane na
złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego średniego
kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe
ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych lub, w przypadkach określonych
zasadami (polityką) rachunkowości, kapitalizowane w wartości aktywów. Aktywa i zobowiązania niepieniężne
ujmowane według kosztu historycznego wyrażonego w walucie obcej są wykazywane po kursie historycznym z
dnia transakcji. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według wartości godziwej wyrażonej w walucie
obcej są przeliczane po kursie z dnia dokonania wyceny do wartości godziwej. Zyski lub straty wynikające z
przeliczenia aktywów i zobowiązań niepieniężnych ujmowanych w wartości godziwej są ujmowane zgodnie z
ujęciem zysku lub straty z tytułu zmiany wartości godziwej (czyli odpowiednio w pozostałych całkowitych
dochodach lub w zysku lub stracie w zależności od tego gdzie ujmowana jest zmiana wartości godziwej).
Dla potrzeb wyceny w sprawozdaniu finansowym zostały przyjęte następujące kursy:
Tabela NBP nr 252/A/NBP/2018 z dnia 31.12.2018 - EUR

31.12.2018
4,3000

31.12.2019
n/d

Tabela NBP nr 252/A/NBP/2018 z dnia 31.12.2018 - GBP

4,7895

n/d

Tabela NBP nr 251/A/NBP/2019 z dnia 31.12.2019 - EUR

n/d

4,2585

Tabela NBP nr 251/A/NBP/2019 z dnia 31.12.2019 - GBP

n/d

4,9971

8.20. Podatki
8.20.1 Podatek bieżący
Zobowiązania i należności z tytułu bieżącego podatku za okres bieżący i okresy poprzednie wycenia się
w wysokości kwot przewidywanej zapłaty na rzecz organów podatkowych (podlegających zwrotowi od organów
podatkowych) z zastosowaniem stawek podatkowych i przepisów podatkowych, które prawnie lub faktycznie już
obowiązywały na dzień bilansowy.
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8.20.2 Podatek odroczony
Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, podatek odroczony jest obliczany metodą zobowiązań bilansowych
w stosunku do różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów
i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Rezerwa na podatek odroczony ujmowana jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych
x

z wyjątkiem sytuacji, gdy rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku początkowego ujęcia
wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie
stanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie mającej wpływu ani na zysk lub stratę
brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz

x

w przypadku dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub
stowarzyszonych i udziałów we wspólnych przedsięwzięciach – z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy
odwracania się różnic przejściowych podlegają kontroli inwestora i gdy prawdopodobne jest, iż w dającej
się przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu.

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych,
jak również niewykorzystanych ulg podatkowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na
następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania,
który pozwoli wykorzystać ww. różnice, aktywa i straty
x

z wyjątkiem sytuacji, gdy aktywa z tytułu odroczonego podatku dotyczące ujemnych różnic
przejściowych powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy
transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani na zysk
lub stratę brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz

x

w przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych lub
stowarzyszonych oraz udziałów we wspólnych przedsięwzięciach, składnik aktywów z tytułu
odroczonego podatku jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne,
iż w dającej się przewidzieć przyszłości ww. różnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie
dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych.

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy
i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania
wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego. Nieujęty składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlega ponownej ocenie
na każdy dzień bilansowy i jest ujmowany do wysokości odzwierciedlającej prawdopodobieństwo osiągnięcia
w przyszłości dochodów do opodatkowania, które pozwolą na odzyskanie tego składnika aktywów.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są
z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik
aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy
podatkowe) obowiązujące na dzień bilansowy lub takie, których obowiązywanie w przyszłości jest pewne na dzień
bilansowy.
Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujmowanych poza zyskiem lub stratą jest ujmowany poza zyskiem lub
stratą: w innych całkowitych dochodach dotyczący pozycji ujętych w innych całkowitych dochodach lub
bezpośrednio w kapitale własnym dotyczący pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym.
Spółka kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytułu odroczonego
podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do
przeprowadzenia kompensat należności ze zobowiązaniami z tytułu bieżącego podatku i odroczony podatek
dochodowy ma związek z tym samym podatnikiem i tym samym organem podatkowym.

8.20.3 Podatek od towarów i usług
Przychody, koszty, aktywa i zobowiązania są ujmowane po pomniejszeniu o wartość podatku od towarów i usług,
z wyjątkiem:
x

gdy podatek od towarów i usług zapłacony przy zakupie aktywów lub usług nie jest możliwy do
odzyskania od organów podatkowych; wtedy jest on ujmowany odpowiednio jako część ceny nabycia
składnika aktywów lub jako część pozycji kosztowej oraz
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x

należności i zobowiązań, które są wykazywane z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług.

Kwota netto podatku od towarów i usług możliwa do odzyskania lub należna do zapłaty na rzecz organów
podatkowych jest ujęta w bilansie jako część należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności lub
zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań.

8.21. Zysk netto na akcję
Rozwodniony zysk netto na akcję dla każdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto za dany okres
przez średnią ważoną liczbę akcji oraz instrumentów pochodnych rozwadniających liczbę akcji w danym okresie
sprawozdawczym.

8.22. Transakcje rozliczane w instrumentach kapitałowych
Koszt transakcji rozliczanych z pracownikami w instrumentach kapitałowych jest wyceniany przez odniesienie do
wartości godziwej na dzień przyznania praw. Wartość godziwa ustalana jest przez niezależnego rzeczoznawcę w
oparciu o model Blacka – Scholesa – Mertona (BSM). Przy wycenie transakcji rozliczanych w instrumentach
kapitałowych uwzględniane są rynkowe i nabycia uprawnień (związane z ceną akcji Spółki) oraz warunki inne niż
warunki nabycia uprawnień.
Koszt transakcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych jest ujmowany wraz z odpowiadającym mu wzrostem
wartości kapitału własnego.

8.23. 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
sprawozdawczy przypadającego na zwykłych akcjonariuszy przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji
zwykłych występujących w ciągu okresu skorygowaną o średnią ważoną akcji zwykłych, które zostałyby
wyemitowane na konwersji wszystkich rozwadniających potencjalnych instrumentów kapitałowych w akcje
zwykłe.
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Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące zysku oraz akcji, które posłużyły do wyliczenia podstawowego
i rozwodnionego zysku na jedną akcję:
01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

655 635,82

374 771,38

0

0

Zysk) netto przypadająca na zwykłych akcjonariuszy, zastosowany
do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję

655 635,82

374 771,38

Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do
obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję

21 640 000,00

21 640 000,00

- Opcje na akcje

0

0

- Umarzalne akcje uprzywilejowane

0

0

21 640 000,00

21 640 000,00

Wynik netto (PLN)
Zysk netto z działalności kontynuowanej
Strata na działalności zaniechanej

Liczba akcji

Wpływ rozwodnienia:

Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do
obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

0,03

0,02

Podstawowy i rozwodniony zysk / (strata) przypadający na akcję (PLN)

9.

Przychody i koszty

9.1.

Struktura rzeczowa i terytorialna sprzedaży

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży była następująca:
Rodzaj działalności

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

Prowizje z tytułu pośrednictwa finansowego

1 747 651,12

1 790 177,41

Usługi związane z obsługą systemu parkowania

2 345 216,79

2 885 318,98

Usługi sprzedaży biletów

2 748 297,29

2 583 641,13

Pozostałe, w tym:

1 552 748,79

1 387 010,73

357 125,73

398 263,30

- informatyczne
- usługi doładowania telefonii komórkowej

2 083,60

-

- inne

1 193 539,45

1 299 941,12

Przychody netto ze sprzedaży, razem

8 393 913,98

8 957 341,94

MSSF 15 zawiera wskazówki pomocne przy ustaleniu, czy Spółka pełni rolę pośrednika (agenta), czy też
zleceniodawcy. Zgodnie z MSSF 15, który wszedł w życie 1.01.2018 roku przychody z tytułu prowizji za
pośrednictwo finansowe w wysokości 1 790 177,41 PLN oraz prowizja z tytułu pośrednictwa związanego z
usługami parkowania w kwocie 978 957,55 PLN są prezentowane w wartości netto.
W wartościach netto prezentowane są Usługi sprzedaży biletów, których wartość brutto wynosi 44 125 181,08
PLN. Koszt poniesiony w związku ze sprzedażą biletów wynosi 43 375 738,73 PLN. Na usługi sprzedaży biletów
składa się sprzedaż biletów oraz prowizje związane z ich sprzedażą, a na koszty – koszty zakupów biletów oraz
prowizje związane z ich zakupem.
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Struktura terytorialna sprzedaży usług prezentuje się w następujący sposób:
(w złotych)
- kraj
- zagranica
Razem przychody ze usług

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

7 751 013,98

7 830 665,69

642 900,00

1 126 676,25

8 393 913,98

8 957 341,94
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9.2.

Podatek dochodowy

Uzgodnienia zysku brutto do podstawy opodatkowania przedstawia się następująco:

Zysk/strata brutto po korektach

Przychody niezaliczane do przychodów podatkowych (-)
Niezrealizowane różnice kursowe

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

856 303,82

793 953,38

31 538,44

33 414,00

38,44

0

Odsetki naliczone od lokaty pieniężnej otrzymane w 2018 roku

0

0

Przychód z rozliczenia VAT od proporcji sprzedaży mieszanej

0

Rozwiązane rezerwy na koszty z 2018 roku

Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (+)
- odsetki naliczone od obligacji
- wycena jednostke uczestnictwa
- odsetki niezapłacone od kontrahentów

-

1 272,00

31 500,00

34 686,00

936 133,96

347 291,64

200 180,01

126 964,14

0

1 063,52

0

6 973,58

- reprezentacja

6 811,71

1 071,08

- pozostałe koszty operacyjne

4 569,67

6 924,92

- odpis aktualizujący na należności

362 193,14

40 191,85

- rezerwa na urlopy

28 491,82

50 782,85

- rezerwa na koszty

25 000,00

17 000,00

0

15 260,38

115 337,98

42 605,08

-składki członkowskie

0

16 920,00

- naliczone odsetki od pożyczek

0

21 534,24

72 651,53

0,00

0

600 000,00

- zapłacone odsetki od obligacji

0

600 000,00

- rozwiązanie rezerwy na koszty roku

0

0

- wynagrodzenia na urlopy pomniejszające rezerwę urlopową

0

0

Przychody roku poprzedniego uznane za przychody podatkowe w
roku bieżącym

0

0

Pozostałe

0

0

-40 291,70

-8 017,81

-40 291,70

-8 017,81

- pozostałe koszty
- kary umowne

- koszt z rozliczenia VAT według proporcji sprzedaży mieszanej
Wydatki roku poprzedniego uznane za koszty uzyskania przychodu w roku
bieżącym (-)

Inne różnice (+/-)
- różnica pomiędzy amortyzacją bilansową i podatkową prac
rozwojowych
Dochód/strata

1 599 709,54

515 848,83

Rozliczenie straty z roku 2012

0

0

Rozliczenie straty z roku 2013

1 243 431,74

0

Rozliczenie straty z roku 2014

356 277,80

515 848,83

Dochód do opodatkowania

0

0

Podatek 19%

0

0
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Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych czy składek
na ubezpieczenia społeczne podlegają częstym zmianom, wskutek czego niejednokrotnie brak jest odniesienia do
utrwalonych regulacji bądź precedensów prawnych. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które
powodują różnice w opiniach co do interpretacji j przepisów podatkowych zarówno między organami
państwowymi, jak i między organami państwowymi i przedsiębiorstwami.
Na rezerwy/ aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego składają się różnice z następujących tytułów:
01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

801 278,61

773 684,45

-

17 254,00

38,44

-

Podstawa naliczenia rezerwy z tytułu podatku odroczonego

801 317,05

790 938,00

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego (19%)

152 250,00

150 278,22

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wartości niematerialne i prawne - różnica pomiędzy wartością bilansową i
podatkową
- przychód z rozliczenia VAT od proporcji sprzedaży mieszanej
- przychody z tytułu niezrealizowanych różnic kursowych

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- naliczone odsetki od wyemitowanych obligacji

-

-odsetki naliczone od zobowiązań z tytułu pozyczek

-

- aktualizacja wartości inwestycji

21 534,24
1 063,52

- opis aktualizuajćy nalezności

40 191,85

- niewykorzystane straty podatkowe:

- Rezerwa na przyszłe koszty opłacone , w tym badanie sprawozdania
finansowego
- Korekta podatku VAT za bieżący rok w związku z uaktualnieniem
współczynnika sprzedaży mieszanej
- Rezerwa z tytułu niewykorzystanych urlopów
- Niezrealizowane różnice kursowe - wycena środków walutowych na
rachunkach bankowych
- niezapłacone noty odsetkowe od dostawcy
Podstawa naliczenia rezerwy z tytułu podatku odroczonego
Aktywa z tytułu podatku odroczonego (19%)
Łączne aktywa z tytułu podatku odroczonego (Aktywa - rezerwa)
Odpis aktualizujący wartość aktywów z tytułu podatku odroczonego
Aktywa netto z tytułu podatku odroczonego

2013

656 185,68

-

2014

1 533 403,84

2015

1 173 993,16

1 173 993,16

25 000,00

42 000,00

-

-

28 491,82

79 274,67

30,11

-

-

42 605,08

3 617 264,51

1 400 662,52

687 280

266 125,88

535 030

115 848

-

-

535 030

115 848
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Rok zakończony

Rok zakończony

31 grudnia 2018

31 grudnia 2019

Zysk/(strata) brutto przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

856 303,82

793 953,38

Zysk/(strata) brutto przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

856 303,82

793 953,38

Zysk/(strata) brutto przed opodatkowaniem

856 303,82

793 953,38

200 668

419 182,00

17%

53%

488 912,50

47 150,06

Podatek wykazany w SF
Efektywna stawka przed korektami
Trwałe różnice
- odsetki budżetowe
- reprezentacja
-składki członkowskie
- pozostałe koszty operacyjne
- odpis aktualizujący na należności
- kary umowne

-

-

6 811,71

1 071,08

-

16 920,00

4 569,67

22 185,30

362 192,14
115 337,98

6 973,68

200 668

419 182,00

1 345 216,32

841 103,44

15%

50%

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

816 969,29

769 914,21

74 431,98

88 635,02

3 503 482,00

4 374 358,22

Wpływ zdarzeń dotyczące podatku dochodowego z lat ubiegłych
Podatek dochodowy po zmianach
Podatek wynikający z przychodów nie będących podstawą opodatkowania, w tym:
Wynik skorygowany o trwałe różnice
Efektywna stawka podatkowa

9.3.

Koszty w układzie rodzajowym

Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty

76 304,34

47 685,76

Wynagrodzenia

1 303 909,03

1 755 147,39

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

252 367,07

361 855,77

Pozostałe koszty rodzajowe

520 095,02

583 855,29

6 547 558,73

7 981 451,66

Koszty według rodzaju, razem
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9.4.

Pozostałe przychody operacyjne

- Rozwiązanie rezerw na pozostałe koszty
- Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
- Zysk ze sprzedaży środków trwałych
- Inne

Pozostałe przychody operacyjne, razem

9.5.

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

19 000,00

-

0

34 686,00

561,5

-

0,03

12 980,58

19 561,53

47 666,58

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

362 192,14

-

Pozostałe koszty operacyjne

- Spisane salda należności
- Odpis aktualizujący należności
- Nieumorzona wartość sprzedanych środków trwałych

40 191,85
-

-

- Kary umowne

115 337,98

42 605,08

- Zakończenie projektów niewdrożonych

451 279,37

39 000,00

0,00

52 484,98

4 570,67

7 179,32

933 380,16

181 461,23

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

105 921,22

109 255,10

-

-

- Koszt z rozliczenia VAT według proporcji sprzedaży mieszanej
- Inne

Pozostałe koszty operacyjne, razem

9.6.

Przychody finansowe

- Odsetki otrzymane
- Odsetki naliczone
- Aktualizacja wartości inwestycji

3 369,38

-

- Zysk ze zbycia inwestycji

-

5 603,56

- Dodatnie różnice kursowe

38,44

Pozostałe przychody finansowe, razem

109 329,04

114 858,66
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9.7.

Koszty finansowe

- Odsetki naliczone od obligacji

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

185 561,84

126 964,14

-Odsetki od pożyczek

21 534,24

- Odsetki budżetowe

-

-

- Odsetki od zobowiązań handlowych

-

7 061,16

- Ujemne różnice kursowe*

-

6 377,85

- Inne

-

1 063,52

185 561,84

163 000,91

Pozostałe koszty finansowe, razem

*Pozycja „różnice kursowe” w kosztach finansowych obejmuje nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad
dodatnimi.

9.8.

Zysk na sprzedaży środków trwałych

- Nieumorzona wartość sprzedanego środka trwałego

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

0,00

0,00

- Zbycie wartości niematerialnych oraz środków trwałych

561,50

0,00

Zysk na sprzedaży środków trwałych, razem

561,50

0,00

9.9.

Koszty świadczeń pracowniczych
01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

1 303 909,03

1 755 147,39

Koszty ubezpieczeń społecznych

175 462,85

239 852,08

Koszty świadczeń emerytalnych

0

-

Inne świadczenia po okresie zatrudnienia

0

-

Koszty z tytułu programu płatności w formie akcji

0

-

76 904,22

122 003,69

1 556 276,10

2 117 003,16

Wynagrodzenia

Pozostałe koszty świadczeń pracowniczych
Koszty świadczeń pracowniczych ogółem, w tym:
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9.10. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe
2018 BO
rezerwa na usługi księgowe

utworzenie

odwrócenie

wykorzystanie BZ

9 000,00

-9 000,00

0

rezerwa na przygotowanie badania sprawozdania
finansowego

10 000,00

-10 000,00

0

rezerwa na badanie sprawozdania finansowego

12 500,00

25 000,00

-12 500,00

25 000,00

rezerwa urlopowa

13 436,90

15 054,92

28 491,82

44 936,90

53 491,82

2019 BO

utworzenie

odwrócenie wykorzystanie

BZ

rezerwa na badanie sprawozdania finansowego

25 000,00

42 000,00

-25 000,00

42 000,00

rezerwa urlopowa

28 491,82

50 782,85

rezerwa na koszty

0,00

-

53 491,82

-

-

79 274,67
121 274,67
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10.

Rzeczowe aktywa trwałe

Wartość brutto na dzień
01.01.2019
Zwiększenia, w tym:
- nabycie

17 209,36

11 538,50

201 189,45

2 340,65

0,00

0,00

2 340,65

2 340,65

0,00

0,00

2 340,65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

174 782,24

17 209,36

11 538,50

133 916,01

17 209,36

10 640,81

0,00

3 018,50
0,00

10 640,81

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

144 556,82

17 209,36

3 018,50

38 525,58

-

8 520,00

30 225,42

-

8 520,00

- sprzedaż
- likwidacja

Zmniejszenia, w tym:
- sprzedaż
- likwidacja
Umorzenie na dzień
31.12.2019
Wartość księgowa netto na
dzień 01.01.2019
Wartość księgowa netto na
dzień 31.12.2019

- nabycie
Zmniejszenia, w tym:
- sprzedaż
0 - likwidacja
Wartość brutto na dzień
31.12.2018
Umorzenie na dzień
01.01.2018
Zwiększenia, w tym:
- odpis amortyzacyjny za
rok
Zmniejszenia, w tym:
- sprzedaż
- likwidacja
Umorzenie na dzień
31.12.2018
Wartość księgowa netto na
dzień 01.01.2018
Wartość księgowa netto na
dzień 31.12.2018

Inwestycje w
obcych
środkach
trwałych

Pozostałe środki
trwałe

Urządzenia techniczne i
maszyny
Wartość brutto na dzień
01.01.2018
Zwiększenia, w tym:

Razem

172 441,59

Zmniejszenia, w tym:

Wartość brutto na dzień
31.12.2019
Umorzenie na dzień
01.01.2019
Zwiększenia, w tym:
- odpis amortyzacyjny za
rok

Inwestycje w
obcych
środkach
trwałych

Pozostałe środki
trwałe

Urządzenia techniczne i
maszyny

203 530,10
154 143,87
10 640,81
10 640,81
164 784,68

47 045,58
38 745,42

Razem

172 441,59

17 209,36

11 538,50

201 189,45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

172 441,59

17 209,36

11 538,50

201 189,45

124436,61

16 017,69

1 953,50

142 407,80

9 479,40

1 191,67

1 065,00

11 736,07

9 479,40

1 191,67

1 065,00

11 736,07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 916,01

17 209,36

3 018,50

154 143,87

48 004,98

1 191,67

9 585,00

58 781,65

38 525,58

-

8 520,00

47 045,58
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11.

Leasing

11.1. Zobowiązania z tytułu leasingu – Spółka jako leasingobiorca
Dnia 04 września 2013 roku Spółka zawarła umowę podnajmu powierzchni biurowej w budynku Rondo 1 w
Warszawie. Wynajmującym jest spółka Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (TFI) z siedzibą w
Warszawie, która jest najemcą powierzchni biurowej na 29 piętrze biurowca położonego w Warszawie przy ul.
Rondo ONZ 1 na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 14 czerwca 2013 z podmiotem Rondo Property
Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Umowa została zakończona z dniem 31 sierpnia 2018 roku,
Od 01 września 2018 roku Spółka wynajmuje powierzchnię przy ul. Sienna 73 w Warszawie na podstawie umowy
najmu z Opera Dom Maklerski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Umowa została zawarta do dnia 28 sierpnia
2020 roku.
Koszty z tytułu leasingu
Opera TFI S.A.
Opera Dom Maklerski Sp. z o.o.

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

250 300,13

-

90 967,35

393 513,84

-

-

341 267,48

393 513,84

inne
Razem

Suma przyszłych minimalnych opłat leasingowych z tytułu leasingu operacyjnego
Do jednego roku

253 645,68

Później niż 1 rok

-

Nie później niż 5 lat

-

Później niż 5 lat

-

Razem

253 645,68

11.2. Należności z tytułu leasingu – Spółka jako leasingodawca- spółka nie występuje
jako leasingodawca.
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12.

Wartości niematerialne

Koszty prac
rozwojowych1)

Nakłady na
WNiP w
budowie

Wartość firmy2)

Inne

Razem

Wartość brutto na dzień 01.01.2019

5 320 402,17

3 381 684,75

2 331 557,67

693 107,04

11 726 751,63

Zwiększenia, w tym:

1 784 283,40

2 362 075,89

0

0

4 146 359,29

1 784 283,40

2 362 075,89

0

0

4 146 359,29

0

1 823 283,40

0

0

1 823 283,40

- nabycie
Zmniejszenia, w tym:
- sprzedaż

0

0

0

0

0

- likwidacja

0

39 000,00

0

0

39 000,00

- przeniesienie na WNiP

0

1 784 283,40

0

0

1 784 283,40

Wartość brutto na dzień 31.12.2019

7 104 685,57

3 920 477,24

2 331 557,67

693 107,04

14 049 827,52

Umorzenie i odpisy aktualizujące na
dzień 01.01.2019

2 633 804,66

0

496 756,59

584 347,56

3 714 908,81

718 494,45

0

0

40 778,95

759 273,40

718 494,45

0

0

40 778,95

759 273,40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zwiększenia, w tym:
- odpis amortyzacyjny za rok
Zmniejszenia, w tym:
- sprzedaż
- likwidacja
Umorzenie na dzień 31.12.2019
Wartość księgowa netto na dzień
01.01.2019
Wartość księgowa netto na dzień
31.12.2019

0

0

0

0

0

3 352 299,11

0

496 756,59

625 126,51

4 474 182,81

2 686 597,51

3 381 684,75

1 834 801,08

108 759,48

8 011 842,82

3 752 386,46

3 920 477,24

1 834 801,08

67 980,53

9 575 645,31

Wartość firmy2)

Inne

Razem

Koszty prac
rozwojowych1)

Wartość brutto na dzień 01.01.2018
Zwiększenia, w tym:
- nabycie
Zmniejszenia, w tym:
- sprzedaż
- likwidacja
- przeniesienie na WNiP

Nakłady na
WNiP w
budowie

5 465 496,65

1 211 310,90

2 331 557,67

693 107,04

9 701 472,26

305 925,75

2 476 299,60

0

0

2 782 225,35

305 925,75

2 476 299,60

0

0

2 782 225,35

451 020,23

305 925,75

0

0

756 945,98

0

0

0

0

0

451 020,23

0

0

0

451 020,23

0

305 925,75

0

0

305 925,75

Wartość brutto na dzień 31.12.2018

5 320 402,17

3 381 684,75

2 331 557,67

693 107,04

11 726 751,63

Umorzenie i odpisy aktualizujące na
dzień 01.01.2018

1 882 267,24

0

496 756,59

530 651,76

2 909 675,59

751 537,42

0

0

53 695,80

805 233,22

751 537,42

0

0

53 695,80

805 233,22

0

0

0

0

0

- sprzedaż

0

0

0

0

0

- likwidacja

0

0

0

0

0

Zwiększenia, w tym:
- odpis amortyzacyjny za rok
Zmniejszenia, w tym:
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Umorzenie na dzień 31.12.2018
Wartość księgowa netto na dzień
01.01.2018
Wartość księgowa netto na dzień
31.12.2018

1
2

2 633 804,66

0

496 756,59

584 347,56

3 714 908,81

3 583 229,41

1 211 310,90

1 834 801,08

162 455,28

6 791 796,67

2 686 597,51

3 381 684,75

1 834 801,08

108 759,48

8 011 842,82

Wytworzone we własnym zakresie
Powstała w wyniku połączenia spółek

Wartość firmy powstała w wyniku połączenia jednostek:
x

SkyCash Sp. z o.o.

x

mobiParking Sp. z o.o.
Wartość firmy powstała w wyniku połączenia w 2011 roku ze SkyCash Sp. z o.o.
Wartość firmy powstała w wyniku połączenia w 2012 roku z MobiParking Sp. z
o.o.

1 094 222,45

Razem wartość firmy

1 834 801,08

740 578,63

Spółka na koniec 2019 i 2018 roku przeprowadziła testy na utratę wartości firmy, które polegały na porównaniu
wartości odzyskiwalnej z wartością bilansową. Wartość odzyskiwalna została określona dla jednostek
generujących środki pieniężne w oparciu o szacunki dotyczące przyszłych przepływów pieniężnych oraz stopy
dyskontowej.
W „Teście na trwałą utratę wartości aktywów w postaci wartości firmy Mobiparking Sp. z o.o” oszacowana
została stopa dyskontowa dla wycenianego aktywa poprzez analizę średniego ważonego kosztu kapitału firmy
SkyCash (WACC). WACC zawiera obecny koszt zaciągnięcia przez firmę długu oraz koszt kapitału własnego na
podstawie empirycznych dowodów rynkowych. Koszty poszczególnych kapitałów są następnie ważone w
zależności od średniego w branży sposobu finansowania działalności.

12.1. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych
Spółka nie stwierdziła konieczności dokonania odpisów aktualizujących wartość środków trwałych na dzień
sporządzenia danych finansowych za rok 2019 i 2018.

13.

Pozostałe aktywa niefinansowe (długoterminowe)

Pozostałe aktywa niefinansowe długoterminowe
- rozliczenia międzyokresowe czynne- domeny

31.12.2018

31.12.2019

1 247,78

519,69

- gwarancje

1 000 000,00

- kaucje

935 000,00

1 040 435,46

Razem

936 247,78

2 040 955,15

31.12.2018

31.12.2019

14.

Zapasy

Zapasy:
- zakup produktów SEDOC

1552,39

1 552,39

Zakup biletów dla miasta Białystok

35 172,18

30 167,91

Zapasy:

36 724,57

31 720,3
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15.

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

31.12.2018

31.12.2019

- z tytułu dostaw i usług

1 438 580,26

1 477 231,80

- pozostałe

3 403 173,67

391 451,07

4 841 753,93

1 868 682,87

31.12.2018

31.12.2019

1 438 580,26

1 477 231,80

1 438 580,26

1 477 231,80

44 280,00

84 471,85

1 482 860,26

1 561 703,65

31.12.2018

31.12.2019

Razem

15.1. Należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu dostaw i usług
- wobec jednostek pozostałych
Należności netto z tytułu dostaw i usług
Odpis aktualizujący należności
Należności brutto z tytułu dostaw i usług

Ruch na odpisie aktualizującym należności prezentuje się następująco:
Wartości w PLN
Odpis aktualizujący należności
Stan na początek okresu

44 280,00

44 280,00

Zwiększenie - zawiązanie odpisu

-

40 191,85

Zmniejszenie- rozwiązanie odpisu

-

-

44 280,00

84 471,85

31.12.2018

31.12.2019

Należności brutto razem

1 416 645,82

1 561 703,75

- należności na które nie utworzono odpisu

1 372 365,82

1 477 231,80

w tym należności przeterminowane powyżej roku

-

91 971,50

- przeterminowane brutto na które utworzono odpis

44 280,00

84 471,95

31.12.2018

31.12.2019

1 376 577,20

-

-

-

Stan na koniec okresu

Należności z tytułu dostaw i usług

15.2. Pozostałe należności
Pozostałe aktywa niefinansowe krótkoterminowe:
- kaucje
- gwarancje bankowe
- z tytułu podatku od towarów i usług

297 921,72

2 914,83

- podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie

226 340,40

141 201,25

627,51

16 354,44

1 501706,84

230 980,55

3 403 173, 67

391 451,07

- należności od pracowników
- pozostałe
Pozostałe aktywa niefinansowe krótkoterminowe:
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16.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy od
stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne
okresy, od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Spółki na środki
pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych. Wartość godziwa środków
pieniężnych i ich ekwiwalentów na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 21 607 721,64 PLN (31 grudnia 2018
roku: 20 446 271,21 PLN).
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka nie dysponowała niewykorzystanymi przyznanymi środkami kredytowymi.
Środki pieniężne na dzień bilansowy o ograniczonej możliwości dysponowania wykazane w Rachunku
przepływów pieniężnych dotyczą środków, którymi dysponują użytkownicy aplikacji Skycash, jak również środki
przeznaczone lub zabezpieczone na poczet promocji oferowanych użytkownikom Skycash i wynoszą
21 401 409,58 zł.
Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku z przepływów pieniężnych składało się z
następujących pozycji:

Środki pieniężne w banku i w kasie
Lokaty krótkoterminowe
Środki pieniężne w drodze
Razem:

17.

31.12.2019

20 418 175,32

21 607 721,64

-

-

28 095,89

-

20 446 271,21

21 607 721,64

31.12.2018

31.12.2019

400 000,00

55 603,56

3 369,38

2 305,86

403 369,38

57 909,42

31.12.2018

31.12.2019

48 847,93

46 635,82

48 847,93

46 635,82

Inwestycje krótkoterminowe

jednostki uczestnictwa NOVO FIO
jednostki uczestnictwa- wycena NOVO FIO
Inwestycje krótkoterminowe

18.

31.12.2018

Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne:
- pozostałe - koszty przyszłych okresów
Rozliczenia międzyokresowe czynne:
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19.

Kapitał podstawowy i kapitały zapasowe/ rezerwowe

19.1. Kapitał podstawowy
31.12.2018
ilość akcji
Kapitał akcyjny

31.12.2019
wartość

ilość

wartość

PLN

PLN

akcje zwykłe serii A o wartości nominalnej
0,5 PLN każda

2 241 405

1 120 702,50

2 241 405

1 120 702,50

akcje zwykłe serii B o wartości nominalnej
0,5 PLN każda

2 000 000

1 000 000,00

2 000 000

1 000 000,00

akcje zwykłe serii C o wartości nominalnej
0,5 PLN każda

1 242 236

621 118,00

1 242 236

621 118,00

akcje zwykłe serii D o wartości nominalnej
0,5 PLN każda

7 299 998

3 649 999,00

7 299 998

3 649 999,00

akcje zwykłe serii E o wartości nominalnej
0,5 PLN każda

1 556 361

778 180,50

1 556 361

778 180,50

akcje zwykłe serii F o wartości nominalnej
0,5 PLN każda

2 200 000

1 100 000,00

2 200 000

1 100 000,00

akcje zwykłe serii G o wartości nominalnej
0,5 PLN każda

100 000

50 000,00

100 000

50 000,00

akcje zwykłe serii H o wartości nominalnej
0,5 PLN każda

3 000 000

1 500 000,00

3 000 000

1 500 000,00

akcje zwykłe serii I o wartości nominalnej
0,5 PLN każda

2 000 000

1 000 000,00

2 000 000

1 000 000,00

21 640 000

10 820 000,00

21 640 000

10 820 000,00

Razem

Ilość

Wartość

Akcje własne
Na dzień 1 stycznia 2018 roku

0

0,00

Na dzień 31 grudnia 2018 roku

0

0,00

Na dzień 1 stycznia 2019 roku

0

0,00

Na dzień 31 grudnia 2019 roku

0

0,00

Ilość

Wartość

Akcje zwykłe wyemitowane i w pełni opłacone
Na dzień 1 stycznia 2018 roku

21.640.000

10 820 000,00

Na dzień 31 grudnia 2018 roku

21.640.000

10 820 000,00

Na dzień 1 stycznia 2019 roku

21.640.000

10 820 000,00

Na dzień 31 grudnia 2019 roku

21.640.000

10 820 000,00

19.1.1 Wartość nominalna akcji
Wszystkie wyemitowane akcje posiadają wartość nominalną wynoszącą 0,5 PLN i zostały w pełni opłacone.

19.1.2 Prawa akcjonariuszy
Akcje serii A , B, C, D, E, F, G, H i I nie są uprzywilejowane co do głosu i na jedną akcję przypada jeden głos.
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19.1.3 Akcjonariusze o znaczącym udziale
31.12.2018
Akcjonariusz

Liczba akcji

31.12.2019

Udział w
kapitale

Liczba akcji

Udział w
kapitale

Opera MP Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty

5 248 000

24,25%

5 248 000

24,25%

Opera Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny Otwarty

4 835 000

22,34%

4 835 000

22,34%

NOVO Fundusz Inwestycyjny
Otwarty

2 163 405

10,00%

2 163 405

10,00%

Optimum Fundusz Inwestycyjny
Otwarty

2 000 000

9,24%

2 000 000

9,24%

Opera NGO Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny Otwarty

1 700 000

7,86%

1 700 000

7,86%

1 431 200

6,61%

1 431 200

6,61%

1 057 477

4,89%

1 057 477

4,89%

OPERA Za 3 Grosze Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty

345 000

1,59%

345 000

1,59%

Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty

100 000

0,46%

100 000

0,46%

2 759 918

12,75%

2 759 918

12,75%

21 640 000

100,00%

21 640 000

100,00%

DM Inwestycje Sp. z o.o.
Opera Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty

Pozostali
Razem

19.2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
Wartości w PLN
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
Stan na początek okresu

31.12.2018

31.12.2019

7 249 232,33

7 249 232,33

0,00

0,00

- z emisji akcji powyżej wartości nominalnej

0,00

0,00

- ze sprzedaży akcji własnych

0,00

0,00

Zwiększenie

Zmniejszenie
Stan na koniec okresu

0,00

0,00

7 249 232,33

7 249 232,33

19.3. Pozostałe kapitały rezerwowe
Wartości w PLN

31.12.2018

31.12.2019

Kapitał rezerwowy
Stan na początek okresu
Zwiększenie

392 901,87

392 901,87

0,00

0,00

- z emisji akcji niezarejestrowanych w KRS na dzień bilansowy

0,00

0,00

- z wyceny opcji managerskich

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zmniejszenie:
- rejestracja podwyższenia kapitału
podstawowego
- rejestracja umorzenie akcji własnych)
Stan na koniec okresu

0,00

0,00

392 901,87

392 901,87
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19.4. Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty i ograniczenia w wypłacie dywidendy
Niepodzielony wynik nie obejmuje kwot, które nie podlegają podziałowi to znaczy nie mogą zostać wypłacone w
formie dywidendy.
Zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka jest obowiązana utworzyć kapitał zapasowy na
pokrycie straty. Do tej kategorii kapitału przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy wykazanego
w sprawozdaniu Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału podstawowego. O
użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie; jednakże części kapitału
zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej
w sprawozdaniu finansowym i nie podlega ona podziałowi na inne cele.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie istnieją inne ograniczenia dotyczące wypłaty dywidendy.
Zysk za 2019 rok Zarząd proponuje przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.
Wartości w PLN

31.12.2018

31.12.2019

Niepokryte straty
Stan na początek okresu

10 646 286,84

9 783 528,76

Zwiększenie - korekta błędu podstawowego

-

-

Zwiększenie -strata za rok poprzedni

-

-

-862 758,08

-655 635,82

9 783 528,76

9 127 892,94

Zmniejszenie – zysk za rok poprzedni
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zmniejszenie- zysk/ strata za rok bieżący

-655 635,82 -

Stan na koniec okresu

20.

374 771,38

9 127 892,94

8 753 121,56

Zobowiązania finansowe

Wartości w PLN
2018

2019

kapitał

odsetki

kapitał

Stan na początek roku

4 000 000,00

0

4 000 000,00

- odsetki do wykupu

0

0

0

- wykup obligacji

0

0

-4 000 000,00

- otrzymane pożyczki

0

0

1 800 000,00

0

- odsetki naliczone do dnia bilansowego

0

473 035,86

0

21 534,24

4 000 000,00

473 035,86

1 800 000,00

21 534,24

Stan na dzień bilansowy

odsetki

600 000,00
-

600 000,00

W dniu 21.08.2019 r. Spółka zawarła umowę ustanowienia zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw z Opera
BR Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym w związku z zawartą w dniu 19.08.2019 r. umową pożyczki
o wartości 1 200 000 PLN. Strony ustaliły najwyższą sumę zabezpieczenia wierzytelności zastawem rejestrowym
na kwotę 1 300 000 PLN.
W dniu 23.12.2019 r. Spółka zawarła dodatkową umowę ustanowienia zastawu rejestrowego rzeczy i praw z Opera
BR Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z uwagi na udzielenie Spółce w dniu 23.12.2019 r. pożyczki w
wysokości 600 000 PLN w celu zabezpieczenia zwrotu pożyczki wraz z odsetkami. Zastaw rejestrowy na zbiorze
rzeczy i praw został ustanowiony do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 700 000 PLN.
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21.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, pozostałe zobowiązania
i rozliczenia międzyokresowe

21.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe
(krótkoterminowe)
31.12.2018

31.12.2019

299 045,13

433 433,50

2 809 630,63

3 499 704,03

3 108 675,76

3 933 137,53

17 918 361,14

19 729 315,04

- Podatek dochodowy od osób fizycznych

11 394,00

18 832,00

- Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

39 071,95

49 796,49

- Zobowiązania z tytułu podatku VAT

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
- wobec jednostek powiązanych
- wobec jednostek pozostałych

Pozostałe zobowiązania
- Zobowiązania wobec użytkowników SkyCash

367 867,34

-

- Rozliczenia z pracownikami

169,66

90,94

- Inne

824,54

870,51

18 337 688,63

19 798 904,98

21 446 364,39

23 732 042,51

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe, razem

21.2. Sprawy sądowe
Obecnie Spółka jest stroną w postępowaniu prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt XXIII
Ga 185/20), w związku ze skargą wniesioną przez mPay S.A. od wyroków Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9
stycznia 2020 roku wydanych w sprawach o sygn. KIO 2401/19, KIO 2402/19, na mocy których odwołanie
wniesione przez mPay S.A. oraz Pango Polska sp. z o.o. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Pobieranie opłat za postój w strefie płatnego parkowania
niestrzeżonego z wykorzystaniem kanałów/platform mobilnych dla części 2 i części 3”, nr postępowania
ZDM/UM/DZP/91/PN/78/19, ogłoszonego w dniu 1 października 2019 roku zostało odrzucone, a oferta SkyCash
Poland S.A. złożona w ramach tego postępowania została uznana za najkorzystniejszą w obu wskazanych
częściach. Spółka ocenia skargę jako bezzasadną. W związku z wygranym przetargiem SkyCash Poland S.A.
zawarła w dniu 31 stycznia 2020 roku umowy, oddzielnie dla części 2 i 3 postępowania, na pobieranie opłat za
postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego z wykorzystaniem platform/kanałów mobilnych i świadczy
usługi na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy, Zarządu Dróg Miejskich na tej podstawie od dnia 1 lutego 2020
roku.

21.3. Rozliczenia podatkowe
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. W razie potrzeby Spółka
utworzy odpowiednie rezerwy na rozpoznawalne i policzalne ryzyko podatkowe. Na dzień 31 grudnia 2019
roku Spółka nie utworzyła takich rezerw.
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22.

Rozliczenia międzyokresowe
31.12.2018

31.12.2019

- koszt badania sprawozdanie finansowego

27 500,00

42 000,00

- rezerwa urlopowa

Rozliczenia międzyokresowe bierne:

28 491,82

79 274,67

- rezerwa na koszty związane z usługami księgowymi

0

0,00

- rezerwa na koszty związane z przygotowaniem sprawozdania finansowego

0

0,00

55 991,82

121 274,67

- pozostałe
Rozliczenia międzyokresowe bierne:

23.

Informacje o podmiotach powiązanych

Zgodnie z definicją podmiotu powiązanego zawartą w MSR 24 Ujawnianie informacji nt. podmiotów
powiązanych, jedynym podmiotem powiązanym ze Spółką jest:
Lista transakcji gospodarczych z podmiotami powiązanymi:
Wartość
Podmiot powiązany

Rodzaj transakcji
zakupu

Opera Dom Maklerski Sp. z o.o.

usługi prowadzenia
ewidencji obligacji

Opera Dom Maklerski Sp. z o.o.
Opera TFI S.A.
OVC Sp. z o.o.

usługi informatyczne

2019

13 200,00

8 400,00

usługi najmu

71 654,25

393 513,84

usługi najmu

250 300,13

0,00

3 083 364,00

2 666 025,00

3 418 518,38

3 067 938,84

Razem

24.

2018

Transakcje z udziałem członków Zarządu

W roku obrotowym, poza wypłatą wynagrodzenia, Spółka nie przeprowadzała transakcji z członkami jej Zarządu
ani z członkami Rady Nadzorczej.
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25.

Wynagrodzenie kadry kierowniczej Spółki

Wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki
01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

Zarząd
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i
narzuty)

428 603,95

475 979,33

Świadczenia po okresie zatrudnienia

0,00

0,00

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy

0,00

0,00

Świadczenia pracownicze w formie akcji

0,00

0,00

Rada Nadzorcza
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i
narzuty)
0,00

0,00

Świadczenia po okresie zatrudnienia

0,00

0,00

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy

0,00

0,00

Świadczenia pracownicze w formie akcji

0,00

0,00

428 603,95

475 979,33

Razem

26.

Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenie netto podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
wypłacone lub należne w podziale na rodzaje usług:
Rodzaj usługi

2018

2019

25 000,00

42 000,00

- Inne usługi poświadczające

0,00

0,00

- Usługi doradztwa podatkowego

0,00

0,00

- Pozostałe usługi

0,00

0,00

25 000,00

42 000,00

- Obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego w kwocie netto

Razem wynagrodzenie biegłego rewidenta

27.

Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

Instrumentami finansowymi, które wykorzystuje Spółka do działalności, są obligacje, gwarancje bankowe, 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 oraz zobowiązania wobec użytkowników, które powstają bezpośrednio w
toku prowadzonej przez nią działalności.
Spółka nie zawiera transakcji z udziałem instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty na zamianę stóp
procentowych (swapy procentowe) oraz walutowe kontrakty terminowe typu forward.
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Zasadą stosowaną przez Spółkę obecnie i przez cały okres objęty sprawozdaniem jest nieprowadzenie obrotu
instrumentami finansowymi.
Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych obejmują ryzyko stopy procentowej, ryzyko
związane z płynnością, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania
każdym z tych rodzajów ryzyka – zasady te zostały w skrócie omówione poniżej.

27.1. Ryzyko stopy procentowej
Narażenie Spółki na ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych dotyczy zmiany wartości odsetek
naliczonych od otrzymanych kredytów i pożyczek. Ryzyko zmian stopy procentowej powstaje i jest
rozpoznawane w Spółce w momencie zawarcia transakcji lub instrumentu finansowego. Spółka zarządza kosztami
oprocentowania poprzez korzystanie głównie z zobowiązań o oprocentowaniu stałym. Spółka gromadzi i analizuje
bieżące informacje z rynku na temat aktualnej ekspozycji na ryzyko zmiany stopy procentowej. W obecnej sytuacji
nie zabezpiecza zmian stopy procentowej z uwagi na niewielką nieprzewidywalność harmonogramów spłat
poszczególnych zobowiązań opartych na stałej stopie.
Na dzień bilansowy spółka nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów bankowych, natomiast pożyczka otrzymana w
2019 roku jest oparta na stałej stopie procentowej.

27.2. Ryzyko walutowe
Spółka narażona jest na niewielkie ryzyko walutowe z tytułu zawieranych transakcji. Ryzyko takie powstaje
w wyniku dokonywania przez jednostkę operacyjną sprzedaży lub zakupów w walutach innych niż jej waluta
wyceny. Jednocześnie spółka pokrywa koszty wynajmu powierzchni biurowej w EUR, przy czym ekspozycja na
to ryzyko jest niewielka.
Zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami zwierania kontraktów handlowych każda umowa zawarta lub
denominowana w walucie obcej podlega szczególnej ewidencji. Miarą ekspozycji na ryzyko walutowe jest wartość
kontraktu. Celem przeciwdziałania ryzyku zmian kursów walut jest ograniczenie ich negatywnego wpływu na
wynik Spółki, jednak skala zawieranych transakcji w walucie obcej jest niewielka. Spółka nie stosuje zatem
zabezpieczeń kontraktów w postaci prostych instrumentów finansowych typu forward.
Analiza wrażliwości – ryzyko walutowe
Na dzień 31 grudnia 2019 roku spółka przeprowadziła analizę wpływu zamiany kursu PLN do Euro na wynik
finansowy brutto. Przy założeniu umocnienia się kursu PLN do Euro o 5%, wynik Spółki zmieniłby się o ok 24
tys. zł. Ty samym osłabienie kuru PLN do Euro o 5% spowodowałoby obniżenie wyniku finansowego o ok 24 tys.
zł.
Wartość narażona na ryzyko
w PLN

Wpływ na wynik finansowy Spółki

-5%

+5%

Aktywa finansowe
Należności z tytułu dostaw i usług

479 081,25

-

24 000,00

24 000,00

27.3. Ryzyko kredytowe
W Spółce nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego.
Spółka narażona jest jedynie na ryzyko związane z niewywiązywania się z umów przez kontrahentów, Ryzyko to
dotyczy wiarygodności kredytowej kontrahentów, z którymi zawierane są transakcje. Maksymalna ekspozycja na
ryzyko kredytowe kontrahentów odpowiada wartości księgowej aktywów finansowych. Ryzyko to identyfikowane
jest każdorazowo przy zawieraniu umów z klientami oraz później, podczas rozliczania płatności. Spółka
monitoruje terminowość przelewów oraz w razie potrzeby nawiązuje kontakt z klientem
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27.4. Ryzyko związane z płynnością
Spółka kontroluje ryzyko utraty płynności poprzez bieżące monitorowanie stanu posiadanych funduszy i ich
planowanie. Celem Spółki jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania,
poprzez korzystanie z różnych źródeł finansowania, takich jak np. obligacje.
Spółka reguluje zobowiązania na bieżąco.
Ze względu na naturę oraz poziom istotności pozycji finansowych nie jest dokonywana analiza wrażliwości dla
pozostałych rodzajów ryzyka. Spółka nie zawiera transakcji z wykorzystaniem instrumentów pochodnych (IRS)
jako zabezpieczenie wartości godziwej.

28.

Instrumenty finansowe

28.1. 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.
Według oceny Spółki wartość godziwa środków pieniężnych, krótkoterminowych lokat, zobowiązań handlowych,
kredytów w rachunku bieżącym oraz pozostałych zobowiązań krótkoterminowe nie odbiega od wartości
bilansowych głównie ze względu na krótki termin zapadalności.
Zarówno należności jak i zobowiązania Spółka zalicza do trzeciego poziomu.

Wartość bilansowa

Wartość godziwa

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

1 416 645,82

1 561 703,75

01.01.-31.12.2018 01.01.-31.12.2019

Aktywa finansowe – Pożyczki i należności
Należności z tytułu dostaw i usług
Należności od jednostek stowarzyszonych

-

-

1 416 645,82

1 561 703,75
-

-

Pozostałe należności

3 398 490,01

391 451,07

3 398 490,01

391 451,07

Razem

4 815 135,83

1 953 154,82

4 815 135,83

1 953 154,82

Wartość bilansowa
01.01.-31.12.2018

Wartość godziwa

01.01.-31.12.2019

01.01.-31.12.2018 01.01.-31.12.2019

Krótkoterminowe zobowiązania finansowe
Kredyty w rachunku bieżącym
Roczne Obligacje wyemitowane

-

-

3 108 675,76

Pozostałe zobowiązania finansowe

18 337 688,63

Razem

21 446 364,39

23 732 042,51

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

-

-

3 933 137,53

3 108 675,76

3 933 137,53

19 798 904,98

18 337 688,63

19 798 904,98

21 446 364,39

23 732 042,51
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200 180,01
200 180,01

RAZEM

0,00

Odsetki dla kontrahentów

Obligacje wyemitowane

0,00

Pozostałe zobowiązania

0,00

0,00

0,00

0,00

Zyski/ (straty) z
tytułu różnic
kursowych

Przychody/ (koszty) z
tytułu odsetek

Zobowiązania finansowe

38,44

120 913,00

RAZEM

0,00

38,44

Zyski/ (straty) z
tytułu różnic
kursowych

120 913,00

0,00

Przychody/ (koszty) z
tytułu odsetek

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Pozostałe należności

Aktywa finansowe

Okres zakończony dnia 31 grudnia 2018

0,00

0,00

0,00

0,00

Rozwiązanie/ (utworzenie)
odpisów aktualizujących

0,00

0,00

0,00

Rozwiązanie/ (utworzenie)
odpisów aktualizujących

0,00

0,00

0,00

0,00

Zyski/ (straty) z
tytułu wyceny

0,00

0,00

0,00

Zyski/ (straty) z
tytułu wyceny

0,00

0,00

0,00

0,00

Zyski/ (straty) ze
sprzedaży
instrumentów
finansowych

0,00

0,00

0,00

Zyski/ (straty) ze
sprzedaży
instrumentów
finansowych

Pozostałe

Pozostałe
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.2. Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w rachunku zysków i strat w podziale na kategorie instrumentów finansowych

SKYCASH POLAND S.A.
Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019
Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające
(w złotych polskich)

-

-

RAZEM

128 297,16

126 964,14

0,00
-

Odsetki od pożyczek

Obligacje wyemitowane

0,00

1 333,02

Odsetki dla kontrahentów

Pozostałe zobowiązania

Zobowiązania finansowe

109 255,10

RAZEM

Przychody/ (koszty) z
tytułu odsetek

109 255,10

0,00

Przychody/ (koszty) z
tytułu odsetek

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Pozostałe należności

Aktywa finansowe

Okres zakończony dnia 31 grudnia 2019

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

Zyski/ (straty) z
tytułu różnic
kursowych

5 853,87

0,00

5 853,87

Zyski/ (straty) z
tytułu różnic
kursowych

-

0,00

0,00

0,00

0,00

Rozwiązanie/ (utworzenie)
odpisów aktualizujących

-

0,00

0,00

Rozwiązanie/ (utworzenie)
odpisów aktualizujących

SKYCASH POLAND S.A.
Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019
Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające
(w złotych polskich)

-

-

21 534,24

0,00

21 534,24

0,00

0,00

Zyski/ (straty) z
tytułu wyceny

1 063,52

0,00

1 063,52

Zyski/ (straty) z
tytułu wyceny

-

0,00

0,00

0,00

0,00

Zyski/ (straty) ze
sprzedaży
instrumentów
finansowych

5 603,56

0,00

5 603,56

Zyski/ (straty) ze
sprzedaży
instrumentów
finansowych

Pozostałe

Pozostałe
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-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

SKYCASH POLAND S.A.
Dane finansowe za okres zakończony dnia 31 grudnia 2019
Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające
(w złotych polskich)

29.

Struktura zatrudnienia

Przeciętne zatrudnienie w osobach w Spółce w okresie zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia
2018 roku kształtowało się następująco:
2018

2019

Zarząd Spółki
Administracja
Dział sprzedaży
Pion produkcji

3
1
2
6

4
4
2
6

Marketing
Pozostali

1
3

2
7

13

25

Razem

30.

Zdarzenia po dniu bilansowym

Spółka przeprowadziła w pierwszym kwartale 2020 roku emisję akcji serii J, w wyniku której kapitał zakładowy
Spółki wzrósł z 10 820 000,00 zł do 12 947 650,00 zł.
Ze względu na rozwój pandemii koronwirusa na świecie i w Polsce osiągniecie przyjętych założeń budżetowych
na rok 2020 może być zagrożone. W momencie przygotowania Sprawozdania Zarządu z działalności wpływ
pandemii na wynik finansowy Spółki w roku 2020 jest trudny do oszacowania. Jednak według wstępnych analiz
wpływ ten nie powinien zagrozić bieżącej działalności Spółki.
W związku z pandemią i koniecznością pracy zdalnej w wielu obszarach podjęto szereg działań (m.in. szersze
wykorzystanie narzędzi do prowadzenia biznesu online, zdalna komunikacja z systemami czy efektywniejsze
wykorzystanie komunikatorów), które zredukowały negatywny wpływ pandemii na bieżącą działalność Spółki

31.

Zarządzanie kapitałem

Zarząd monitoruje poziom wskaźnika zwrotu z kapitału, który jest definiowany jako stosunek wyniku działalności
operacyjnej Spółki do kapitału własnego Spółki.
Zarząd dąży do utrzymania równowagi pomiędzy wyższą stopą zwrotu możliwą do osiągnięcia przy wyższym
poziomie zadłużenia i korzyściami oraz bezpieczeństwem osiąganym przy solidnym kapitale. Celem Spółki jest
wzrost działalności przy zachowaniu bezpiecznej struktury finansowania i maksymalizacji wskaźnika zwrotu z
kapitału w kolejnych okresach.
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SKYCASH POLAND S.A.
Dane finansowe za okres zakończony dnia 31 grudnia 2019
Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające
(w złotych polskich)

Podpisy członków Zarządu
Signed by /
Podpisano przez:
Jarosław Mazek
Date / Data:
2020-09-24 10:50
_____________________________________
Jarosław Mazek
Prezes Zarządu

Signed by /
Podpisano przez:
Katarzyna Kot
Date / Data: 202009-24 11:53

_________________________________
Katarzyna Kot
Członek Zarządu
Signed by /
Podpisano przez:
Piotr Remigiusz
Bochenek
Date / Data: 2020-

______________
_
______________________________
09-24 12:00
Piotr Remigiusz Bochenek
Członek Zarządu
Signed by /
Podpisano przez:
Adam Sadowski
/ Data: 2020____
______
_____Date
_____________________________________
09-24 11:51
d S
d
ki
Adam
Sadowski
Członek Zarządu

51

SKYCASH POLAND S.A.
Dane finansowe za okres zakończony dnia 30 września 2020
(w tys. złotych)

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Pozycje rachunku wyników

01.01.2020-30.09.2020

01.01.2019-30.09.2019

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

5 482,45

6 053,76

5 482,45

6 053,76

6 555,14

5 518,27

978,09

556,85

60,45

63,79

3 218,56

3 000,81

IV. Podatki i opłaty

59,89

25,62

V. Wynagrodzenia

1 798,95

1 176,96

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

315,18

246,71

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

124,02

447,53

-1 072,69

535,49

110,49

12,86

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce

Zysk (strata) na sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja aktywów niefinansowych

-

-

Inne przychody operacyjne

110,49

12,86

Pozostałe koszty operacyjne

21,94

53,82

0,00

-

21,94

53,82

-984,14

494,53

33,78

94,82

26,64

80,81

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0,00

3,14

Inne

7,14

10,87

33,46

137,07

33,46

137,07

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

-

-

Inne

-

-

-983,82

452,28

Podatek bieżący

-

-

Podatek odroczony

-

-

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

-983,82

452,28

Zysk (strata) netto za rok obrotowy

-983,82

452,28

Aktualizacja aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Odsetki

Koszty finansowe
Odsetki

Zysk (strata) brutto
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SKYCASH POLAND S.A.
Dane finansowe za okres zakończony dnia 30 września 2020
(w tys. złotych)

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
AKTYWA

Stan na 30.09.2020

Aktywa trwałe

Stan na 31.12.2019
11 907,92

11 771,19

29,03

38,75

10 042,73

9 575,65

1 650,51

2 040,96

593,72

998,57

69,80

0,00

115,85

115,85

29 475,35

23 612,67

1,55

31,72

2 454,95

1 868,68

26 914,63

21 607,72

Inwestycje krótkoterminowe

57,91

57,91

Rozliczenia międzyokresowe czynne

46,31

46,64

41 383,28

35 383,86

Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Pozostałe
aktywa
(długoterminowe)

niefinansowe

w tym kaucje
Inwestycje długoterminowe
Aktywa z tytułu podatku odroczonego

Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe należności
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

AKTYWA RAZEM

PASYWA
Kapitał (fundusz) własny

Stan na 30.09.2020

Stan na 31.12.2019
10 852,84

9 709,01

12 947,65

10 820,00

7 249,23

7 249,23

-

-

392,90

392,90

-9 736,94

-8 753,12

Zobowiązania długoterminowe

-

1 821,53

Zobowiązania finansowe

-

1 821,53

Zobowiązania krótkoterminowe

30 530,44

23 853,32

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe zobowiązania

26 951,16

23 732,04

3 500,00

-

79,27

121,27

41 383,28

35 383,86

Kapitał (fundusz) podstawowy
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich
wartości nominalnej
Udziały (akcje) własne
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zyski zatrzymane / Niepokryte straty

Zobowiązania finansowe
Rozliczenia międzyokresowe

PASYWA RAZEM

2

SKYCASH POLAND S.A.
Dane finansowe wstępne (przed badaniem sprawozdania przez Biegłego rewidenta)
za okres zakończony dnia 31 grudnia 2020 (w tysiącach złotych)

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Pozycje rachunku wyników

01.01.2020 -31.12.2020

01.01.2019-31.12.2019

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

7 283,97

8 957,34

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

7 283,97

8 957,34

9 590,96

7 981,45

1 307,92

769,91

67,51

88,64

4 549,87

4 374,36

IV. Podatki i opłaty

98,44

47,69

V. Wynagrodzenia

2 596,29

1 755,15

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

460,94

361,86

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

509,99

583,86

-2 306,99

975,89

126,38

47,67

Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce

Zysk (strata) na sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja aktywów niefinansowych

-

34,69

126,38

12,98

319,93

181,46

Aktualizacja aktywów niefinansowych

100,31

40,19

Inne koszty operacyjne

219,63

141,27

-2 500,54

842,10

62,50

114,86

26,67

109,26

Inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne

Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Odsetki
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne

2,00
33,84

5,60

46,16

163,00

46,16

155,56

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

-

1,06

Inne

-

6,38

-2 484,19

793,95

-

-

218,51

419,18

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

-2 702,70

374,77

Zysk (strata) netto za rok obrotowy

-2 702,70

374,77

Koszty finansowe
Odsetki

Zysk (strata) brutto
Podatek bieżący
Podatek odroczony
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SKYCASH POLAND S.A.
Dane finansowe wstępne (przed badaniem sprawozdania przez Biegłego rewidenta)
za okres zakończony dnia 31 grudnia 2020 (w tysiącach złotych)

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
AKTYWA
Aktywa trwałe

Stan na 31.12.2020

Stan na 31.12.2019

12 627,36

11 771,19

12,50

38,75

10 779,30

9 575,65

1 765,76

2 040,96

585,72

998,57

69,80

-

0,00

115,85

28 313,86

23 612,67

-

31,72

2 367,63

1 868,68

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

11 870,12

21 607,72

Inwestycje krótkoterminowe

14 059,91

57,91

16,20

46,64

40 941,23

35 383,86

Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Pozostałe aktywa niefinansowe (długoterminowe)
w tym kaucje
Inwestycje długoterminowe
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Rozliczenia międzyokresowe czynne

AKTYWA RAZEM

PASYWA
Kapitał (fundusz) własny
Kapitał (fundusz) podstawowy
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości
nominalnej
Udziały (akcje) własne
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zyski zatrzymane / Niepokryte straty

Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania
Zobowiązania finansowe
Rozliczenia międzyokresowe

PASYWA RAZEM

Stan na 31.12.2020

Stan na 31.12.2019

9 133,97

9 709,01

12 947,65

10 820,00

7 249,23

7 249,23

-

-

392,90

392,90

-11 455,82

-8 753,12

102,66

1 821,53

-

1 821,53

102,66

-

31 704,60

23 853,32

28 031,27

23 732,04

3 500,00

-

173,33

121,27

40 941,23

35 383,86
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ANEKS NR 4
Z DNIA 25 MARCA 2021 R.
DO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO
O OFERCIE PUBLICZNEJ AKCJI SERII K

SkyCash Poland S.A. z siedzib
(KRS 0000315361) (
),
c na podstawie art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
publicznych, niniejszym dokonuje zmian w Dokumencie Informacyjnym o ofercie publicznej akcji serii
K
,
stycznia
2021 r., przez:
a)

b)
c)
d)

doprecyzowanie
pracownikami i
ami
i (segment
B)
wszystkie
prac
1 stycznia 2020 roku a nie tylko
re by
31 grudnia 2020 roku,
u
limitu
na maksymalnie 10.000 akcji w ramach jednej transakcji,
ych akcji serii K
,
wskazanie rachunku bankowego
przelewu bankowego numer
10 1750 1312 2130 0000 0011 1680 prowadzonego przez BNP Paribas Bank Polska S.A.

W zw zku z dokonan
,
niniejszym
Informacyjnego o ofercie publicznej akcji serii K
w Warszawie o

publikuje tekst
SkyCas

jednolity

Dokumentu

DOKUMENT INFORMACYJNY
O OFERCIE PUBLICZNEJ AKCJI SERII K
S
SKYCASH POLAND S.A. Z SIE
pod f
podstawie art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrument
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
publicznych,
ublic
dokument
informacje o ofercie publicznej
nowych
z art. 1 ust. 3 r
Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, k
publikowany
lub dopuszczenia ich do obrotu na
rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE,
ta o
prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE
Emitent:

Akcyjna z
Warszawie, pod
adresem:
owska 142 (00-061) Warszawa,
wpisana do rejestru prz
przez
st. Warszawy w W
KRS 0
220677198,

o

adowym

w

ci

ony w
Dane kontaktowe Emitenta:

.

SkyCash Poland S.A.
00-061 Warszawa
Tel: 22 403 80 20
Email: office@skycash.com

Data powstania Emitenta:

19

.
.

Emitenta:
:
Katarzyna Kot
31.03.2021 r.)

du (koniec kadencji z dniem

Piotr Bochenek
Adam Sadowski
Rada Nadzorcza:

Maciej Kwiatkowski

Przewodn

Krzysztof

czej

Andrzej Paczuski
Akcjonariat Emitenta przed
:

Akc
Akcje zwy
Akcje z
Akcje

Akcjonariat Emitenta po Emisji
wszystkich akcji serii K]:

Akcje
Akcje

serii A Derii H Jserii B Dii E erii F -

dzorczej
2 241 405
2 000 000
1 242 236
7 299 998
1 556 361
2 200 000
100 000
3 000 000
2 000 000
4 255 300
2 241 405
2 000 000
1 242 236
7 299 998
1 556 361
2 200 000
100 000
3 000 000
2 000 000
4 255 300
2 100 000

(8,66%)
(7,72%)
(4,80%)
(28,19%)
(6,01%)
(8,50%)
(0,39%)
(11,59%)
(7,72%)
(16,43%)
(8,01%)
(7,14%)
(4,44%)
(26,08%)
(5,56%)
(7,86%)
(0,36%)
(10,72%)
(7,14%)
(15,20%)
(7,50%)

INFORMACJE O WARUNKACH I ZASADACH EMISJI
Podstawa prawna emisji akcji:

Emisja n
st na podstawie
art. 431 1 i
ia 2000 roku
- Kodeks s
lowych oraz na podstawie uchwa
4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SkyCash Poland

z dnia 30
enia
u
nia prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu
2020 rok

jed

.

Tryb emisji akcji:

Emisja nowyc
dzona jest w trybie
subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 2 pkt 3 ustawy
z
h.

Podstawowe informacje o emisji
akcji:

W wyniku emisji nowych akcji
dzies
tj. do kwoty
ziew
dzi
w drodze emisji nie mniej
i ni

ch)
00 (dwa miliony
akcji na okaziciela serii K,

o
akcja.
akcje serii K
wyniesie nie
ry miliony
tysi
W przypadku, gdy suma
nabycie subskrybowanych akcji
4.200.000,00
tysi
,
tysi
Cena emisyjna akcji:

.

Cena emisyjna akcji wynosi:
w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 30 listopada 2020 roku
skorzystali z 2 (dw h)
wykonali przynajmniej 36
transakcji o
j
(trzysta
(nie
uwzgl
g Flota
(SkyCash dla Firm))
izycznych,
h odpowiednio
wy zlecenia wynosi na d
31 grudnia 2020 roku
(Grupa A).
-

25/100) d
zy w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 30 listopada
2020 roku skorzystali z
ug oraz wykonali
przynajmniej 12 transakcji o cznej
(
obiParking
Flota (SkyCash dla Firm))
Grupy A, oraz dla p
zycz
zy zawarli, odpowiednio,
umow
lecenia poc
dnia 1
stycznia 2020 roku (Grupa B).
C).

la Grupy A i Grupy B (Grupa

Minimalny p

cji:

Uznaj
ej

nominalnej

116.250
Prawo poboru dotychczasowych
akcjonariuszy:

Prawo

poboru

dotychczasowy
dstawie

Nadzwyczajnego

z siedzib
z dnia
2020 roku
w sprawie
oraz
nia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
zmiany S
.
akcje:

Termin
stycznia 2021 roku do 29 marca 2021 roku.
sobie

trwa od 18
a
.

Zapisy na akcje:

Zapisy na akcje se
formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Zapis na akcje
w formie pisem
co
(jeden)
przeznaczony jest dla subskrybenta, a 1 (jeden) dl
Formularz zapisu na akc
formie pisemnej
ul.
142, 00-061 Warszawa. Zapis na akcje w formie
elektronicznej
wymaga
wype
nia
formularza
elektronicznym i opatrzenia go
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznych,
podpisem
zaufanym, albo podpisem osobistym. Formularz zapisu na
mie elektronicznej powinien
y przez wgranie pliku z podpisanym formularzem w
systemie
elektronicznym
pod
adresem
https://akcje.skycash.com/podpis/.
Mi
su na
nternetowej
https://akcje.skycash.com.
Podmiotem
za
odpo
emi

y
iloczynowi liczby Akcji serii K oraz ceny

i od Grupy (A,
przydzielony u
SkyCash na podstawie wykonanej
liczby i rodzaju transakcji. W
bankowym na rachunek numer 10 1750
1312 2130 0000 0011 1680 prowadzony przez BNP Paribas
Bank Polska S.A.
z wykorzystaniem Portmonetki lub Portmonetki+ u

u
ceny
(tj.
(tj.

ta dany
umownego
serii K z salda Portmonetki+
iczego)
lub
salda
Portmonetki
zonego) danego u
SkyCash.

SkyCash
emisyjnej Akcji

W razie r
u

kownikiem SkyCash a
y
zawartej

em SkyCash a
w
na Akcje serii K
na Akcje serii K
z

ka SkyCash zapisu
ie
rii K.

ownik
w przypadku
wyboru
y na Akcje serii K
z wykorzystaniem Portmonetki lub Portmonetki+
obejmowanych
Akcji serii K z salda Portmonetki+ (tj. instrumentu
ki.
Osoba

a zapisu na Akcje serii K
enie
z

nie

nielegalnych

lub

.
Nieuiszczenie
ty w terminie do z
serii K powoduje bezsk
nia zapisem na

Akcje

. Zapis ma charakter

akcje:

bskr
o
terminie 6 (sze
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SkyCash
Sp
2020
zak
dotychczasowych akc
nienia Rady Nadzorc
cia
.

Przyd

ubskrybowan
i mo

4
Poland
a 30
i oraz
tekstu

2
zapisywania
y.

e o
1 (jednego) tygodnia od

przydziale akcji na
u akcji.
W ter
publicznej akcji:
opublikowane

zamk
do skutku w miejs
e o subskrypcji.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PLANOWANYM SPOSOBIE WYKORZ
UZYSKANYCH Z EMISJI PAP

a

Cele inwestycyjne:

Zupe

Cash (do 0,95 mln

)

Technologia dynami
i udogodn
najlepsze i n
technologii taki
korzystanie z aplikacji
i jeszcze bardziej intuicyjne. Chcemy wy
intelig
najkorzystniejsze ceny.
(do 2,6 m

ze
lne

trasy

i

)

mobilnych w Polsce. Widzim
Transport,
i
ji
do korzystania
efonu
z kieszeni.
e jest
istotn
ash
w obszarze programowania oraz analizy biznesowej
i
rojektami). Inwestycja taka wymaga najpierw
y
po uruchomieniu i popularyzacji wytworzonyc
.
Smart City (do

)

Miasto to naturalne
y nowoczesna technologi
stopniu jest w
Tylko t

iast,
naszych
ie
technologie jak ekasowniki i ebilet, technologie wideo i
bluetooth beacon. W ramach inwestycji w tym obszarze,
la

k
SkyCash.
ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA
ane najistotniejsze czynniki ryzyka dla nabywcy akcji, o
zynniki
e
charakteru zam
Emitenta nale
z

zy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Opisane ryzyka wraz
enia oraz
informacyjnym
zowanie

cel
Inwestorzy powin

,

encie

Czynniki ryzy

zane z

Ryzyko operacyjne

h

proce
.

Na
a.

technologii

b.

personelu
polity

a i higieny

pracy,
c.

prawne
z
w

(compliance)

rzepisami

znymi, procedurami i

prawa,
rdami

powanie

ryzyka

operacyjne
minimalizacji

minimalizacji j
ryzyka technologii

oordynuje

esu wytwarzania oprogramowania,
wprowadzania do niego zmian oraz przestrzegania procedur
eniowych. W zakresie unikania ryzyka personelu
minimaliz
Ryzyko compliance
S
Nadzoru Finansowego, jak i Narodowy Bank Polski. W
zw
jego
minimalizacji zatrudniony jes
zadaniem jest kontrola z
z
op
S
pracowniczych
wysoko wykwalifikowanych

z

i od utrzymania
pracownicy

Ro
co

o wysokich

wynagrodzeniach.

to
Wzrost

harmon
S
warunki pracy i c
zawodowego.

S
m dobre

uzyskaniem 100%
emisji

ystkich zaplanowanych prac.
ne

Proje
w
cia
akcje

emisji

do

skutku,

spowoduje

.

Ryzyko utraty wizerunku
jes

e miliony

i

towary sprzedaje. Utrata

z
budowanie
i ochrona pozytywnego wizerunku.
-19
Pandemia koronawirusa
w wyniku zmniejszonego popytu na bilety
komunikacyjne,
parkingowych oraz wstrzymanie sprzed
Powr
ch
kategoriach.
podejmowane przez
truktury

Ryzyko regulacyjne
jest Krajo
jest nadzorowana przez Kom

Finansowego.

arodowy Bank Polski i w tym
zakresie jest nadzorowany przez NBP.
Przetwarza

podlega nadzorowi
Osobowych.

Finansowego
Finansowej.

oraz

Generalnego

Inspektora

Informacji

a
a
na ryzyko kar administracyjnych, a w skrajnym przypadku
na
chron
audyty, kor
c odpowiednie klauzule umowne.

Ryzyko niestabilnego otoczenia prawnego, w tym w
obszarze p
Przepisy prawa w
podobnie jak interpretacje

prawa

oraz

praktyka

jego
zcza
a

w

cyjnym
pie dynamicznego rozwoju. Dynamika rynku i jego
at
i
w
oferowanych technolog
z tym istnieje ryzyko,
pozycji konkurencyjnej a przez to sytuacji finansowej.
R

ze zmianami technologicznymi

Dynamika zmian technologiczn
jest
a na ryzyko cyklicznych zmian technologicznych,
co
e koszty prac
program
i infrastruktury informatycznej. Zmiany tech
onel
i szkolenia.
ich zmian
pozycji konkurencyjnej a przez to sytuacji finansowej.
z kontrahentem
Sp

w
go parkowania z akceptantami takimi jak
w lub

w
uczestniczy
na

.

owy agencyjne
miejskimi, autobusowymi itp

zawiera

ch
kami kolejowymi,

cyklicznie
odnawiane. Istnieje j
odnowi
albo
i nie zawrze w zwi
Ryz

wania przetargowego

Awar
na

ug przez
do zachowania
minimalnego
poziomu
entami. Brak

zachowania d

ci, prowadzenie nowych pr
i w skrajnym przypadku dop
finansowe
je

na zysk. W okresie
sorem

jeszc
h.
W pierw
z tym straty. Do
w
dokonywa
sz
roku obrotowy 2023, jednak potrzeby ka
wypracowany zysk nie zostanie
przezn
dywidendy, tylko zatrzymany w
iku
utrzymania
wymaganym przepisami
prawa poziomie. Ponadto d
dejmie
przeznaczeniu zysku do
zarekomenduje przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy do

dywidendy.
truk
Akcje
fizycznych i prawnych, w tym 78,55% procent akcji jest
w posiadaniu funduszy inwestycy

pozostawi
faktycznej kontroli nad de
i

zy.
eresy

i

dzia
iuszy

Finansowej PFR.

z Polskiego Funduszu
Finansowej PFR

Rozwoju

w

ramach

prognozuj
uzy

Tarczy
50%

ach; w p

1.750.000 PLN subwen
zwrotowi
zmniejszenie zobow
prawdopodobnie na
zwraca jedn
spraw
podle
cz
terminu rozpoznania prz
zwrotowi).

ia terminu zwrotu do

INNE ISTOTNE INFORMACJE
Zmiany dokumentu ofertowego

Ewentualne zmiany niniejszego dokumentu informacyjnego
u jego publikacji.

Klauzula ochrony danych
osobowych

Warunki i zasady przetwarzania danych osobowych przez
esem:
https://www.skycash.com/polityka-prywatnosci/.
1)
2)

informacja pobrana ze strony internetowej Centralnej
stru

3)

4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Warszawie z dnia
a

poboru

2020 roku w
ki
dotychczasowych
z

upow
4)

19

niu

31.12.2019r.;
5)

ego
rewident
19r.

6)

i

9r.

Sprawozdanie
1 sty

. (niezaudytowane)

7)

Sprawozdanie z sytuacji finansowej spo
(niezaudytowane)

8)

Sprawozdanie

od 1

stycznia do 31 grudnia 2020 r. (niezaudytowane)
9)

Sprawozdanie z sytuacji finansowej spo
1 grudnia 2020 r. (niezaudytowane)

S
u
nansowe wskazane w pkt.
6), 7), 8) i 9)
, tym
samym informacje przedstawione w ostatecznym, zbadanym
sprawozdaniu finansowy
zgodni

odpowi

informacje zawarte w niniejszym dokumencie oraz
rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.

Warszawa, 25 marca 2021 roku

______________________________

_______________________________

______________________________

_______________________________
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Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 15.01.2021 godz. 15:21:43
Numer KRS: 0000315361
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

09.10.2008

Ostatni wpis

Numer wpisu

47

Sygnatura akt

RDF/247737/20/387

Oznaczenie sądu

SYSTEM

Data dokonania wpisu

02.10.2020

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1.Oznaczenie formy prawnej

SPÓŁKA AKCYJNA

2.Numer REGON/NIP

REGON: 220677198, NIP: 9571005969

3.Firma, pod którą spółka działa

SKYCASH POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

4.Dane o wcześniejszej rejestracji

------

5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność
gospodarczą z innymi podmiotami na
podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?

NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba

kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA

2.Adres

ul. MARSZAŁKOWSKA, nr 142, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-061, poczta WARSZAWA, kraj
POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej

BOK@SKYCASH.COM

4.Adres strony internetowej

WWW.SKYCASH.PL

Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
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Rubryka 4 - Informacje o statucie
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie
statutu

1

AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 19.09.2008R. PRZEZ NOTARIUSZ MONIKĘ
KĘDZIERSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ PIOTR SOROKA, MONIKA KĘDZIERSKA, PIOTR
SKOWORODKO, IGOR SOROKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE,
REPERTORIUM A 9171/2008.

2

AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 20.04.209 ROKU PRZEZ NOTARIUSZ GRAŻYNĄ
WOJTOWICZ W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 102,
REPERTORIUM A NR 2014/2009, ZMIENIONO § 7 UST. 1 I 2 STATUTU SPÓŁKI,
PODWYŻSZONO KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI.
TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.

3

29.12.2010 R., REP. A NR 18186/2010, JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W
WARSZAWIE PRZY ULICY BRACKIEJ 18 LOKAL 5.
ZMIENIONO BRZMIENIE § 2, § 7 UST. 1 I 2, § 10 I § 15 UST. 1 STATUTU ORAZ PRZYJĘTO
TEKST JEDNOLITY STATUTU.

4

22 LIPCA 2011 R., REP. A NR 9579/2011, KRZYSZTOF ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA W
WARSZAWIE PRZY UL. BRACKIEJ 18 LOK. 5
ZMIENIONO: §7 UST. 1; §7 UST. 2; §9 UST.3.

5

AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.02.2012, REP. A NR 2210/2012, NOTARIUSZ JOANNA
DECZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI JOANNA DECZKOWSKA
NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA.
ZMIANIE ULEGŁ §7 STATUTU SPÓŁKI.

6

AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.12.2013 R., REPERTORIUM A NR 17559/2013, NOTARIUSZ
JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI JOANNA DECZKOWSKA
NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. BRACKA 18 LOK. 5, 00-028 WARSZAWA, ZMIANA §7 UST.
1 I 2 STATUTU SPÓŁKI

7

21.10.2013 R., REPERTORIUM A NR 14360/2013, ASESOR NOTARIALNY ALEKSANDRA
TEFELSKA, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI JOANNA DECZKOWSKA NOTARIUSZA
SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE,
ZMIENIONO §7 STATUTU;
21.02.2014R., REPERTORIUM A NR 2515/2014, ASESOR NOTARIALNY ALEKSANDRA TEFELSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI JOANNA DECZKOWSKA NOTARIUSZA SPÓŁKA
CYWILNA W WARSZAWIE, DOOKREŚLONO §7 UST.1 I 2 STATUTU.

8

30-07-2014R.; REPERTORIUM A NR 10617/2014; NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; DODANO §7A STATUTU

9

30.07.2014 R., REP. A NR 10617/2014, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE;
ZMIENIONO: §7 I §8 STATUTU.

10

10.10.2014 R., REP. A NR 14100/2014, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE;
ZMIENIONO: §13 UST. 1 I 2 STATUTU.

11

10.10.2014 R.; REPERTORIUM A NR 14100/2014; NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI JOANNA DECZKOWSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA
CYWILNA, UL. BRACKA 18 LOK. 5, 00-028 WARSZAWA; ZMIENIONO §7 STATUTU.
05.12.2014 R.; REPERTORIUM A NR 15857/2014; NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI JOANNA DECZKOWSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA
CYWILNA, UL. BRACKA 18 LOK. 5, 00-028 WARSZAWA; DOOKREŚLONO §7 STATUTU.

12

26.05.2015 R., REPERTORIUM A NR 5788/2015, ASESOR NOTAARIALNY SYLWIA DOLEGA,
ZASTĘPCA KRZYSZTOFA ŁASKIEGO - NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO
KANCELARIĘ NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZY ULICY BRACKIEJ NR 18 LOK. 5, ZMIANA §14
STATUTU SPÓŁKI

13

08.12.2015 R., REPERTORIUM A NR 13175/2015, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA,
PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY ULICY BRACKIEJ NR 18 LOK.
5, ZMIANA §13 I 14 STATUTU SPÓŁKI

14

08.12.2015 R., REPERTORIUM A NR 13175/2015, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA,
PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY ULICY BRACKIEJ NR 18 LOK.
5, ZMIANA § 7 STATUTU SPÓŁKI
06.04.2016 R., REPERTORIUM A NR 3200/2016, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA,
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PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY ULICY BRACKIEJ NR 18 LOK.
5, DOKREŚLENIE § 7 STATUTU SPÓŁKI
15

05.07.2016R., REP.A NR 6253/2016, ZASTĘPCA NOTARIALNY SYLWIA DOLEGA, ZASTĘPCA
NOTARIUSZA KRZYSZTOFA ŁASKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W
WARSZAWIE, PRZY UL.BRACKIEJ NR 18 LOK.5, ZMIANA §13 I §14 STATUTU SPÓŁKI

16

11.07.2017 R.; REP. A NR 7077/2017; NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 7A STATUTU.

17

18.12.2019 REP. A NR 13490/2019 NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA UL.BRACKA 18 LOK.5 WARSZAWA, ZMIANA §7 UST.1 I 2 STATUTU SPÓŁKI
11.03.2020 REP. A NR 2800/2020 NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA UL.BRACKA 18 LOK.5 WARSZAWA, ZMIANA §7 UST.1 I 2 STATUTU SPÓŁKI

Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona spółka

NIEOZNACZONY

2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor
Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do
ogłoszeń spółki

------

4.Czy statut przyznaje uprawnienia
osobiste określonym akcjonariuszom lub
tytuły uczestnictwa w dochodach lub
majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału NIE
w zysku?

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki
1.Wysokość kapitału zakładowego

12 947 650,00 ZŁ

2.Wysokość kapitału docelowego

1 335 989,00 ZŁ

3.Liczba akcji wszystkich emisji

25895300

4.Wartość nominalna akcji

0,50 ZŁ

5.Kwotowe określenie części kapitału
wpłaconego

12 947 650,00 ZŁ

6.Wartość nominalna warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego

------

Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
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Rubryka 9 - Emisja akcji
1

2

3

4

5

6

7

8

1.Nazwa serii akcji

SERIA A

2.Liczba akcji w danej serii

2241405

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

B

2.Liczba akcji w danej serii

2000000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

C

2.Liczba akcji w danej serii

1242236

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

D

2.Liczba akcji w danej serii

7299998

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

E

2.Liczba akcji w danej serii

1556361

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

F

2.Liczba akcji w danej serii

2200000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

G

2.Liczba akcji w danej serii

100000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

H

2.Liczba akcji w danej serii

3000000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
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10

1.Nazwa serii akcji

I

2.Liczba akcji w danej serii

2000000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

1.Nazwa serii akcji

SERIA J

2.Liczba akcji w danej serii

4255300

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów

Rubryka 11
1.Czy zarząd lub rada administrująca są
upoważnieni do emisji warrantów
subskrypcyjnych?

NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY
ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

BOCHENEK

2.Imiona

PIOTR REMIGIUSZ

3.Numer PESEL/REGON

76090908999

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona

------

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

SADOWSKI

2.Imiona

ADAM

3.Numer PESEL/REGON

67052410670

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

CZŁONEK ZARZĄDU
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4

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona

------

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

MAZEK

2.Imiona

JAROSŁAW

3.Numer PESEL/REGON

80091714570

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

PREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona

------

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

KOT

2.Imiona

KATARZYNA

3.Numer PESEL/REGON

78083010762

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona

------

Rubryka 2 - Organ nadzoru
1

1.Nazwa organu

RADA NADZORCZA

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

3

4

1.Nazwisko

PACZUSKI

2.Imiona

ANDRZEJ ALEKSANDER

3.Numer PESEL

70100705154

1.Nazwisko

KWIATKOWSKI

2.Imiona

MACIEJ MARIA

3.Numer PESEL

69072210573

1.Nazwisko

ŁĘKARSKI

2.Imiona

KRZYSZTOF ANDRZEJ

3.Numer PESEL

71060603698

1.Nazwisko

SOCHACKI

2.Imiona

ROBERT ADAM

3.Numer PESEL

68092001190

Rubryka 3 - Prokurenci
1

1.Nazwisko

PAWELEC

2.Imiona

EWELINA AGNIESZKA
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3.Numer PESEL

88042005746

4.Rodzaj prokury

PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1.Przedmiot przeważającej działalności
przedsiębiorcy

1

64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE

2.Przedmiot pozostałej działalności
przedsiębiorcy

1

62, 01, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

2

62, 02, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI

3

62, 03, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI

4

63, 1, , PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I
PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH

5

64, 99, , POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

6

66, 19, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

7

73, 1, , REKLAMA

8

82, 2, , DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)

9

82, 9, , DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentu

Nr kolejny w
polu

Data złożenia

Za okres od do

1.Wzmianka o złożeniu
rocznego sprawozdania
finansowego

1

15.07.2009

OD 01.10.2008 DO 31.12.2008R.

2

14.02.2011

OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 31 GRUDNIA 2009 R.

3

26.04.2013

01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.

4

26.04.2013

01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.

5

23.08.2013

01.01.2012 - 31.12.2012

6

03.07.2014

OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

7

03.08.2015

OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

8

12.07.2016

OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

9

17.07.2017

OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

10

18.10.2018

OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

11

31.07.2019

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

12

02.10.2020

OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

1

*****

OD 01.10.2008 DO 31.12.2008R.

2

*****

OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 31 GRUDNIA 2009 R.

3

*****

01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.

4

*****

01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.

5

*****

01.01.2012 - 31.12.2012

6

*****

OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

7

*****

OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

8

*****

OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

2.Wzmianka o złożeniu opinii
biegłego rewidenta /
sprawozdania z badania
rocznego sprawozdania
finansowego
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9

*****

OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

10

*****

OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

11

*****

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

12

*****

OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

3.Wzmianka o złożeniu uchwały 1
lub postanowienia o
2
zatwierdzeniu rocznego
3
sprawozdania finansowego

*****

OD 01.10.2008 DO 31.12.2008R.

*****

OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 31 GRUDNIA 2009 R.

*****

01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.

4

*****

01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.

5

*****

01.01.2012 - 31.12.2012

6

*****

OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

7

*****

OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

8

*****

OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

9

*****

OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

10

*****

OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

11

*****

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

12

*****

OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

1

*****

OD 01.10.2008 DO 31.12.2008R.

2

*****

OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 31 GRUDNIA 2009 R.

3

*****

01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.

4

*****

01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.

5

*****

01.01.2012 - 31.12.2012

6

*****

OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

7

*****

OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

8

*****

OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

9

*****

OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

10

*****

OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

11

*****

OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

12

*****

OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

4.Wzmianka o złożeniu
sprawozdania z działalności
podmiotu

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy,
za który należy złożyć sprawozdanie
finansowe

31.12.2008
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Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.
Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo
w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
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1

1.Określenie okoliczności

PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI

2.Opis sposobu połączenia, podziału lub
przekształcenia

POŁĄCZNIE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ SKYCASH
SP. Z O. O. NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ SKYCASH POLAND S.A. W ZAMIAN ZA AKCJE, KTÓRE
SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA SKYCASH POLAND S.A. WYDA UDZIAŁOWCOM SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ SKYCASH SP. Z O. O.
UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA SKYCASH POLAND S.A. O POŁĄCZENIU Z SKYCASH
SP. Z O. O. Z DNIA 22.07.2011 R. - KRZYSZTOF ŁASKI, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP.
9579/2011

Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów
przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
1

2

1.Nazwa lub firma

SKYCASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,------

2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji,
w którym podmiot był zarejestrowany

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze

0000301795

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr

*******

5.Numer REGON

220576712

1.Określenie okoliczności

PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI

2.Opis sposobu połączenia, podziału lub
przekształcenia

POŁĄCZENIE NASTĘPUJE W DRODZE PRZENIESIENIA NA SKYCASH SPÓŁĘ AKCYJNĄ
CAŁEGO MAJĄTKU SWOJEJ JEDNOOSOBOWEJ SPÓŁKI, TJ. MOBIPARKING SPÓŁKI Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
UCHWAŁA O POŁĄCZENIU ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE
WSPÓLNIKÓW MOBIPARKING SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DNIU 15
PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU.

Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów
przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
1

1.Nazwa lub firma

MOBIPARKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,------

2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji,
w którym podmiot był zarejestrowany

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze

0000410246

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr

*******

5.Numer REGON

146003838

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
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Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej
restrukturyzacji
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 15.01.2021
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

SKYCASH POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI
FINANSOWEJ ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2019

Warszawa, 28.08.2020 r.

SKYCASH POLAND S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019
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Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019
(w złotych polskich)

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Treść pozycji rachunku zysków i strat

nota

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

Działalność kontynuowana

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w
tym:

9.1

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

Koszty działalności operacyjnej

9.3

I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce

8 393 913,98

8 957 341,94

8 393 913,98

8 957 341,94

6 547 558,73

7 981 451,66

816 969,29

769 914,21

74 431,98

88 635,02

3 503 482,00

4 374 358,22

IV. Podatki i opłaty

76 304,34

47 685,76

V. Wynagrodzenia

1 303 909,03

1 755 147,39

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

252 367,07

361 855,77

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

520 095,02

583 855,29

1 846 355,25

975 890,28

19 561,53

47 666,58

561,5

-

Zysk (strata) na sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne

9.4

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych
Aktualizacja aktywów niefinansowych

-

Inne przychody operacyjne

34 686,00

19 000,03

12 980,58

933 380,16

181 461,23

Aktualizacja aktywów niefinansowych

362 193,14

40 191,85

Inne koszty operacyjne

571 187,02

141 269,38

932 536,62

842 095,63

109 329,04

114 858,66

105 921,22

109 255,10

Pozostałe koszty operacyjne

9.5

Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe

9.6

Odsetki
Aktualizacja wartości aktywów finansowych

3 369,38

Inne
Koszty finansowe

9.7

Odsetki

38,44

5 603,56

185 561,84

163 000,91

185 561,84

155 559,54

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0,00

1 063,52

Inne

0,00

6 377,85

856 303,82

793 953,38

Zysk (strata) brutto
Podatek bieżący

9.2

Podatek odroczony

9.2

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

Zysk (strata) netto za rok obrotowy
Całkowite dochody netto
Średnia ważona liczba akcji w okresie
Zysk podstawowy i rozwodniony przypadający na
jedną akcję

18.4

-

-

200 668,00

419 182,00

655 635,82

374 771,38

655 635,82

374 771,38

655 635,82

374 771,38

21 640 000,00

21 640 000,00

0,03

0,02

Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do danych finansowych
stanowią jego integralną część.
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

na dzień 31 grudnia 2019
AKTYWA

nota

Aktywa trwałe

Stan na 31/12/2018

Stan na 31/12/2019

9 530 166,31

11 771 194,01

Rzeczowe aktywa trwałe

10

47 045,58

38 745,42

Wartości niematerialne

12

8 011 842,82

9 575 645,31

13

936 247,78

2 040 955,15

935 000,00

998 570,14

0,00

0,00

535 030,13

115 848,13

25 776 967,02

23 612 670,05

14

36 724,57

31 720,30

15

4 841 753,93

1 868 682,87

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

16

20 446 271,21

21 607 721,64

Inwestycje krótkoterminowe

17

403 369,38

57 909,42

Rozliczenia międzyokresowe czynne

18

48 847,93

46 635,82

35 307 133,33

35 383 864,06

Pozostałe
aktywa
(długoterminowe)

niefinansowe

w tym kaucje
Inwestycje długoterminowe
Aktywa z tytułu podatku odroczonego

9.2

Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe należności

AKTYWA RAZEM
PASYWA

Stan na 31/12/2018

Kapitał (fundusz) własny

Stan na 31/12/2019

9 334 241,26

9 709 012,64

19.1

10 820 000,00

10 820 000,00

19.2

7 249 232,33

7 249 232,33

Udziały (akcje) własne

19.1

0

0

Pozostałe kapitały rezerwowe

19.3

392 901,87

392 901,87

Zyski zatrzymane / Niepokryte straty

19.4

-9 127 892,94

-8 753 121,56

4 473 035,86

1 821 534,24

4 473 035,86

1 821 534,24

21 499 856,21

23 853 317,18

21

21 446 364,39

23 732 042,51

Zobowiązania finansowe

20

0

0

Rozliczenia międzyokresowe

22

53 491,82

121 274,67

35 307 133,33

35 383 864,06

Kapitał (fundusz) podstawowy
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich
wartości nominalnej

Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania finansowe

20

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe zobowiązania

PASYWA RAZEM

Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do danych finansowych
stanowią jego integralną część.
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

za okres zakończony dnia 31 grudnia 2019
01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

650 952,16

374 771,38

5 430 483,70

7 600 710,09

816 969,29

767 573,56

PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Wynik finansowy netto (zysk/strata)
Korekty o pozycje:
1. Amortyzacja
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu aktywów niefinansowych długoterminowych
7. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i innych

622 597,76
0

-

5 603,56

-23 739,18
-1 587 934,90

3 909 318,84

5 649 538,61

1 812 642,26

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych

181 509,07

489 176,96

10.Zmiana stanu zobowiązań długoterminowych

200 180,01

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów

10. Odsetki otrzymane
11. Inne korekty
12. Inne korekty- z tyt. podatku odroczonego
13. Inne -RMK Bierne
14. Zmiana stanu zapasów

186 187,00
8 554,92
-781,12

5 004,27

6 081 435,86

7 975 481,47

Wpływy

0

350 000,00

1. Zbycie niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych

0

-

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
PRZEPŁYW Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

2. Zbycie aktywów finansowych

350 000,00

Wydatki

2 018 039,01

2 323 075,89

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych

2 018 039,01

2 323 075,89

0

-

2. Inwestycje w wartości niematerialne i prawne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

-2 018 039,01

-

1 973 075,89

PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Wpływy

0

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i dopłat do
kapitału

0

1 800 000,00

2. Kredyty i pozyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
Wydatki
1. Wykup dłużnych papierów wartościowych

1 800 000,00
0
400 000,00

4 600 000,00

0

4 000 000,00

2. Odsetki

600 000,00

3. Z tytułu innych zobowiązań finansowych (nabycie j.u.)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

400 000,00
-400 000,00

-

2 800 000,00

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM

3 663 396,85

3 202 405,58

ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

3 663 396,85

1 161 450,43

Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do danych finansowych
stanowią jego integralną część.
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ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU

16 782 874,36

20 446 271,21

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU

20 446 271,21

21 607 721,64

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU O
OGRANICZONEJ MOŻLIWOŚCI DYSPONOWANIA

17 905 216,39

21 401 409,58

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres zakończony dnia 31 grudnia 2019
Wyszczególnienie

nota

Kapitał (fundusz) własny na początek roku (BO)

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

8 678 605,44

9 334 241,26

10 820 000,00

10 820 000,00

0

0

10 820 000,00

10 820 000,00

7 249 232,33

7 249 232,33

0

0

0

0

7 249 232,33

7 249 232,33

0

0

0

0

Akcje własne na koniec roku

0

0

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na
początek roku

0

0

Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

0

0

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec
okresu

0

0

Kapitał (fundusz) podstawowy na początek roku

19.1

Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie emisja akcji
b) zmniejszenie - umorzenie akcji
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec roku
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich
wartości nominalnej - stan na początek roku
Zmiana nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich
wartości nominalnej

19.2

a) zwiększenie
b) zmniejszenie
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich
wartości nominalnej - stan na koniec roku
Akcje własne na początek roku

19.1

a) zwiększenie
b) zmniejszenie - umorzenie akcji

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

392 901,87

392 901,87

Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy)
rezerwowych

0

0

a) zwiększenie

0

0

b) zmniejszenie

0

0

392 901,87

392 901,87

-10 646 286,84

-9 783 528,76

0

0

-10 646 286,84

-9 783 528,76

862 758,08

655 635,82

-9 783 528,76

-9 127 892,94

655 635,82

374 771,38

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na
koniec roku
Strata z lat ubiegłych na początek roku,
- korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po
korektach
a) zmniejszenie - zysk roku poprzedniego
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec roku
Całkowite dochody netto
a) zysk/ strata netto

19.3

655 635,82

374 771,38

Kapitał (fundusz) własny na koniec roku (BZ)

9 334 241,26

9 709 012,64

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

9 334 241,26

9 709 012,64

Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do danych finansowych
stanowią jego integralną część.
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ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI ORAZ DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

1.

Informacje ogólne

Prezentowane Sprawozdanie Finansowe Spółki SkyCash Poland S.A. obejmuje okres 12 miesięcy zakończony
dnia 31 grudnia 2019 roku oraz dane porównawcze za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
SkyCash Poland S.A. („Spółka”, „Jednostka”) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 19 września 2008
roku. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Sienna 73.
Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000315361. Spółce nadano numer statystyczny REGON 220677198.
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:
x
pozostałe pośrednictwo pieniężne - PKD 64.19.Z,
x
działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z,
x
doradztwo w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z
x
zarządzanie urządzeniami informatycznymi – PKD 62.03.Z
x
pozostała finansowa działalność usługowa – PKD 64.99.Z
x
pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- PKD 66.19.Z.
w tym w szczególności:
x
obsługa systemu wnoszenia i monitorowania opłat za parkowanie,
x
obsługa płatności mobilnych,
x
obsługa zakupu biletów komunikacji miejskiej z wykorzystaniem elektronicznego instrumentu płatniczego;
x
sprzedaż biletów kolejowych i autobusowych
x
działalność związana z oprogramowaniem.
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki dnia 24.09.2020 roku.

2.

Skład Zarządu Spółki

W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku wchodzili:
Jarosław Mazek – Prezes Zarządu
Katarzyna Kot – Członek Zarządu
Piotr Bochenek – Członek Zarządu
Adam Sadowski – Członek Zarządu.
W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku wchodzili:
Wojciech Maryjański – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
Piotr Bochenek – Członek Zarządu
Adam Sadowski – Członek Zarządu.
W dniu 26 listopada 2018 roku Rada Nadzorcza oddelegowała Członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha
Maryjańskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na okres 3 miesięcy do dnia 25 lutego 2019 roku. W dniu 18
marca 2019 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej powołał Pana Jarosława Mazka na Prezesa Zarządu. W dniu
7 października 2019 roku na Członka Zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej powołał Katarzynę Kot.
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3.

Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach

3.1.

Profesjonalny osąd

W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości Zarząd dokonał następujących osądów, które mają
największy wpływ na przedstawiane wartości bilansowe aktywów i zobowiązań.

3.2.

Niepewność szacunków i założeń

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. Spółka przyjęła założenia i szacunki na temat przyszłości na
podstawie wiedzy posiadanej podczas sporządzania sprawozdania finansowego. Występujące założenia i szacunki
mogą ulec zmianie na skutek wydarzeń w przyszłości wynikających ze zmian rynkowych lub zmian nie będących
pod kontrolą Spółki. Takie zmiany są odzwierciedlane w szacunkach lub założeniach w chwili ich wystąpienia.
Regulacje dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz obciążeń
związanych z ubezpieczeniami społecznymi podlegają częstym zmianom. Te częste zmiany powodują brak
odpowiednich punktów odniesienia, niespójne interpretacje oraz nieliczne ustanowione precedensy, które
mogłyby mieć zastosowanie. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice w
opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych, zarówno pomiędzy organami państwowymi jak
i organami państwowymi i przedsiębiorstwami.
Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności (na przykład kwestie celne czy dewizowe) mogą być
przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i grzywien, a wszelkie
dodatkowe zobowiązania podatkowe, wynikające z kontroli, muszą zostać zapłacone wraz z wysokimi odsetkami.
Te warunki powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest większe niż w krajach o bardziej dojrzałym systemie
podatkowym.
W konsekwencji, kwoty prezentowane i ujawniane w sprawozdaniach finansowych mogą się zmienić
w przyszłości w wyniku ostatecznej decyzji organu kontroli podatkowej.
Wartości niematerialne
Spółka przeprowadza testy na utratę wartości niematerialnych, żeby oszacować ich wartość odzyskiwalną. Utrata
wartości może być spowodowana znacznymi, niekorzystnymi dla Spółki zmianami spowodowanymi czynnikami
technologicznymi, gospodarczymi lub prawnymi w otoczeniu, w którym Spółka działa lub na rynkach, którym
dany składnik aktywów służy.
Należności
Spółka tworzy odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu ich przeterminowania i ryzyka kredytowego.
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. Prognozy wypracowania zysku na
poziomie mniejszym niż straty podatkowe, wchodzące w skład aktywów z tytułu podatku odroczonego bądź
pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby
się nieuzasadnione.
Wartość godziwa instrumentów finansowych
Wartość godziwą instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek ustala się wykorzystując
odpowiednie techniki wyceny. Przy wyborze odpowiednich metod i założeń Spółka kieruje się profesjonalnym
osądem.
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Stawki amortyzacyjne
Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej
użyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych. Spółka
corocznie dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących
szacunków.

4.

Podstawa przygotowania danych finansowych

Niniejsze dane finansowe zostały przygotowane zgodnie z zasadą kosztu historycznego. Kwoty są przedstawione
w złotych („PLN”).
Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej
przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym. Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie
stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę w
okresie nie krótszym niż 12 miesięcy po dniu bilansowym.
Bilans sporządzony przez Zarząd Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazał skumulowaną stratę, która nie
przewyższała sumy kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego.

4.1.

Oświadczenie o zgodności

Niniejsze dane finansowe zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez UE („MSSF UE”). Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania
do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania MSSF, MSSF mające zastosowanie do
tego sprawozdania finansowego nie różnią się od MSSF UE.
MSSF UE obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości („RMSR”).
Dnia 29 czerwca 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 45 ust. 1a i
1c oraz art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości, zdecydowało o sporządzeniu statutowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 oraz lata kolejne zgodnie z
MSSF.

4.2.

Waluta sprawozdania finansowego

Walutą funkcjonalną Spółki i walutą sprawozdawczą jest złoty polski.

5.

Zmiany stosowanych zasad rachunkowości

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane przy sporządzaniu danych finansowych za okres od 1 stycznia do
31 grudnia 2019 roku są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku. W okresie sprawozdawczym zakończonym dnia 31
grudnia 2019 roku Spółka nie dokonywała zmian w stosowanych zasadach rachunkowości.

6.

Korekta błędu- w 2019 roku nie wystąpiła korekta błędu podstawowego
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7.

Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie
weszły jeszcze w życie

Efekt zastosowania nowych standardów rachunkowości i zmian polityki rachunkowości
Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego jednostkowego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. są spójne z tymi, które zastosowano przy
sporządzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2018 r., z wyjątkiem zmian opisanych poniżej.
Zastosowano takie same zasady dla okresu bieżącego i porównywalnego .


Zmiany wynikające ze zmian MSSF

Od początku roku obrotowego obowiązują następujące nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje wydane
przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) lub Komitet ds. Interpretacji
Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej.
x

MSSF 16 Leasing

Nowy standard został opublikowany w dniu 13 stycznia 2016 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później i dozwolone jest jego wcześniejsze zastosowanie (ale pod
warunkiem równoczesnego zastosowania MSSF 15). Standard zastępuje dotychczasowe regulacje dotyczące
leasingu (m.in. MSR 17) i diametralnie zmienia podejście do umów leasingowych o różnym charakterze,
nakazując leasingobiorcą wykazywanie w bilansach aktywów i zobowiązań z tytułu zawartych umów
leasingowych, niezależnie od ich rodzaju.
Wdrożenie standardu nie miało istotnego wpływu dla sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok. Spółka
zdecydowała wybrać opcję nie ujawniania aktywów oraz zobowiązań leasingowych dla leasingów o okresie
poniżej 12 miesięcy.
x

KIMSF 23 Niepewność w zakresie sposobów ujmowania podatku dochodowego

Nowa interpretacja została opublikowana w dniu 7 czerwca 2017 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Celem interpretacji jest wskazanie w jaki sposób ująć w
sprawozdaniach finansowych podatek dochodowy w przypadkach, gdy istniejące przepisy podatkowe mogą
pozostawiać pole do interpretacji i różnicy zdań pomiędzy jednostką i organami podatkowymi.
x

Zmiana w MSSF 9: Przedpłaty z ujemną rekompensatą

Zmiana w MSSF 9 została opublikowana w dniu 12 października 2017 roku i ma zastosowanie do okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Jej celem jest wskazanie zasad wyceny dla
aktywów finansowych, które mogą zostać spłacone wcześniej na podstawie warunków umownych i, formalnie,
mogłyby nie spełniać wymogów testu „płatność wyłącznie kapitału i odsetek”, co wykluczałoby ich wycenę w
zamortyzowanym koszcie lub w wartości godziwej przez inne całkowite dochody.
x

Zmiana w MSR 28: Długoterminowe udziały w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych
przedsięwzięciach

Zmiana w MSR 28 została opublikowana w dniu 12 października 2017 roku i ma zastosowanie do okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Jej celem jest wskazanie zasad wyceny dla
udziałów w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach w sytuacji, gdy nie są one wyceniane
metodą praw własności.
x

Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej (Annual Improvements 2015-2017)

W dniu 12 grudnia 2017 roku w wyniku dokonanego przeglądu MSSF wprowadzono drobne poprawki do
następujących standardów:
- MSSF 3 Połączenia jednostek, w zakresie doprecyzowania, że w momencie objęcia kontroli jednostka ponownie
wycenia posiadane udziały we wspólnym działaniu,
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- MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne, w zakresie doprecyzowania, że w momencie objęcia współkontroli

jednostka nie wycenia ponownie posiadanych udziałów we wspólnym działaniu,
- MSR 12 Podatek dochodowy, wskazując, że wszelkie podatkowe konsekwencje wypłat dywidend należy
ujmować w taki sam sposób,
- MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego, nakazując zaliczać do źródeł finansowania o charakterze ogólnym
również te kredyty i pożyczki, które pierwotnie służyły finansowaniu powstających aktywów – od momentu, gdy
aktywa są gotowe do wykorzystania zgodnie z zamierzonym celem (użytkowanie lub sprzedaż).
Mają one zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 r. lub później.
x

Zmiany w MSR 19: Zmiana, ograniczenie lub rozliczenie programu

Zmiany w MSR 19 zostały opublikowana w dniu 7 lutego 2018 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Zmiany dotyczą sposobu ponownej wyceny programów
zdefiniowanych świadczeń w przypadku, gdy ulegają one zmianie. Zmiany w standardzie oznaczają, że w
przypadku ponownej wyceny aktywa/zobowiązania netto z tytułu danego programu należy zastosować
zaktualizowane założenia w celu określenia bieżącego kosztu zatrudnienia i kosztów odsetek dla okresów po
zmianie programu. Do tej pory, MSR 19 tego nie wyjaśniał precyzyjnie.
Standardy nieobowiązujące (Nowe standardy i interpretacje)
W niniejszym sprawozdaniu finansowym Grupa nie zdecydowała o wcześniejszym zastosowaniu opublikowanych
standardów lub interpretacji przed ich datą wejścia w życie.
Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie na
dzień bilansowy:
x

MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe

Nowy standard został opublikowany w dniu 18 maja 2017 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub później. Dozwolone jest jego wcześniejsze zastosowanie (pod
warunkiem równoczesnego zastosowania MSSF 15 i MSSF 9). Standard zastępuje dotychczasowe regulacje
dotyczące umów ubezpieczeniowych (MSSF 4).
x

Zmiana w MSSF 3 Połączenia jednostek

Zmiana w MSSF 3 została opublikowana w dniu 22 października 2018 roku i ma zastosowanie do okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub później.
Celem zmiany było doprecyzowanie definicji przedsięwzięcia (ang. business) i łatwiejsze odróżnienie przejęć
„przedsięwzięć” od grup aktywów dla celów rozliczenia połączeń.
Grupa zastosuje zmieniony standard od daty wskazanej przez UE jako datę rozpoczęcia obowiązywania w prawie
unijnym tej zmiany.
x

Zmiany w MSR 1 i MSR 8: Definicja określenia „istotny”

Zmiany w MSR 1 i MSR 8 zostały opublikowane w dniu 31 października 2018 roku i mają zastosowanie do
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub później.
Celem zmian było doprecyzowanie definicji „istotności” i ułatwienie jej stosowania w praktyce.
Grupa zastosuje zmieniony standard od 1 stycznia 2020 r.
x

Reforma referencyjnych stóp procentowych (stawek referencyjnych) - Zmiany w MSSF 9, MSR 39 i MSSF
7

Zmiany w MSSF 9, MSR 39 i MSSF 7 zostały opublikowane w dniu 26 września 2019 roku i mają zastosowanie
do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub później.
Zmiany modyfikują szczegółowe wymogi rachunkowości zabezpieczeń, aby zminimalizować (wyeliminować)
potencjalne skutki niepewności związanej z reformą referencyjnych (międzybankowych) stóp procentowych.
Ponadto, jednostki będą zobowiązane do dodania dodatkowych ujawnień odnośnie tych powiązań
zabezpieczających, na które bezpośredni wpływ ma niepewność związana z reformą.
Grupa zastosuje zmieniony standard od daty wskazanej przez UE jako datę rozpoczęcia obowiązywania w prawie
unijnym tej zmiany.
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MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych
przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów,
interpretacji oraz zmian do nich, które na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji
nie zostały przyjęte do stosowania przez kraje UE:
x
x
x
x
x

MSSF 14 Regulatory Deferral Accounts opublikowany w dniu 30 stycznia 2014 roku (wstrzymany proces
przyjęcia do stosowania przez kraje UE),
MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe, opublikowany w dniu 18 maja 2017 roku,
Zmiany w MSSF 10 i MSR 28: Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką
stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem opublikowane w dniu 11 września 2014 roku
(wstrzymany proces przyjęcia do stosowania przez kraje UE),
Zmiana w MSSF 3 Połączenia jednostek opublikowana w dniu 22 października 2018 roku,
Reforma referencyjnych stóp procentowych (stawek referencyjnych) - Zmiany w MSSF 9, MSR 39 i
MSSF 7 opublikowane w dniu 26 września 2019 roku.

8.

Istotne zasady rachunkowości

8.1.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia/ kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie
oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa środków trwałych obejmuje ich cenę
nabycia powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku
do stanu zdatnego do używania. W skład kosztu wchodzi również koszt wymiany części składowych maszyn i
urządzeń w momencie poniesienia, jeśli spełnione są kryteria rozpoznania. Koszty poniesione po dacie oddania
środka trwałego do używania, takie jak koszty konserwacji i napraw, obciążają zysk lub stratę w momencie ich
poniesienia.
Cena nabycia rzeczowych aktywów trwałych przekazanych przez klientów jest ustalana w wysokości ich wartości
godziwej na dzień objęcia kontroli.
Środki trwałe w momencie ich nabycia zostają podzielone na części składowe będące pozycjami o istotnej
wartości, dla których można przyporządkować odrębny okres ekonomicznej użyteczności. Częścią składową są
również koszty generalnych remontów.
Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów.
Zgodnie z polityką rachunkowości Spółki przy ustalaniu stawki amortyzacyjnej uwzględnia się tempo postępu
techniczno-ekonomicznego oraz lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego.
Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów,
wynoszący:
Okres
Typ
Maszyny i urządzenia techniczne
Urządzenia biurowe
Środki transportu
Komputery
Inwestycje w obcych środkach trwałych

3-10
5
5-7
3
10

lat
lat
lat
lat
lat

Wartość końcowa, okres użytkowania oraz metoda amortyzacji składników aktywów podlega corocznej
weryfikacji.
Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub
w przypadku, gdy nie są spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego użytkowania takiego
składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia danego składnika aktywów z bilansu
(obliczone jako różnica pomiędzy ewentualnymi wpływami ze sprzedaży netto a wartością bilansową danej
pozycji) są ujmowane w zysku lub stracie okresu, w którym dokonano takiego usunięcia.
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8.2.

Wartości niematerialne

Wartości niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji lub wytworzone (jeżeli spełniają rozpoznania dla kosztów
prac rozwojowych) wycenia się przy początkowym ujęciu odpowiednio w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.
Cena nabycia wartości niematerialnych nabytych w transakcji połączenia jednostek jest równa ich wartości
godziwej na dzień połączenia. Po ujęciu początkowym, wartości niematerialne są wykazywane w cenie nabycia
lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Nakłady
poniesione na wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie, z wyjątkiem aktywowanych nakładów
poniesionych na prace rozwojowe, nie są aktywowane i są ujmowane w kosztach okresu, w którym zostały
poniesione.
Spółka ustala, czy okres użytkowania wartości niematerialnych jest określony czy nieokreślony.
Wartości niematerialne o określonym okresie użytkowania są amortyzowane przez okres użytkowania oraz
poddawane testom na utratę wartości każdorazowo, gdy istnieją przesłanki wskazujące na utratę ich wartości.
Okres i metoda amortyzacji wartości niematerialnych o ograniczonym okresie użytkowania są weryfikowane
przynajmniej na koniec każdego roku obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresie użytkowania lub
oczekiwanym sposobie konsumowania korzyści ekonomicznych pochodzących z danego składnika aktywów są
ujmowane poprzez zmianę odpowiednio okresu lub metody amortyzacji, i traktowane jak zmiany wartości
szacunkowych. Odpis amortyzacyjny składników wartości niematerialnych o określonym okresie użytkowania
ujmuje się w zysku lub stracie w ciężar tej kategorii, która odpowiada funkcji danego składnika wartości
niematerialnych.
Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz te, które nie są użytkowane, są corocznie
poddawane testowi na utratę wartości, w odniesieniu do poszczególnych aktywów lub na poziomie ośrodka
wypracowującego środki pieniężne.
Okresy użytkowania są poddawane corocznej weryfikacji. W 2019 roku nie dokonano istotnych zmian w
stosowanych przez Spółkę stawkach amortyzacyjnych w wartościach niematerialnych użytkowanych w 2019 roku.
Koszty prac badawczych i rozwojowych
Koszty prac badawczych są ujmowane w zysku lub stracie w momencie poniesienia. Nakłady poniesione na prace
rozwojowe wykonane w ramach danego przedsięwzięcia są przenoszone na kolejny okres, jeżeli można uznać, że
zostaną one w przyszłości odzyskane. Po początkowym ujęciu nakładów na prace rozwojowe, stosuje się model
kosztu historycznego wymagający, aby składniki aktywów były ujmowane według cen nabycia pomniejszonych
o skumulowaną amortyzację i skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Skapitalizowane
nakłady są amortyzowane przez przewidywany okres uzyskiwania przychodów ze sprzedaży z danego
przedsięwzięcia.
Podsumowanie zasad stosowanych w odniesieniu do wartości niematerialnych Spółki przedstawia się następująco:

Pozycja

Sposób wyceny i amortyzacji

Okres użytkowania

prace rozwojowe

cena nabycia, amortyzacja liniowa

3-11 lat

wartość firmy

koszt historyczny, brak amortyzacji

nieokreślony

inne wartości niematerialne

cena nabycia, amortyzacja liniowa

5 lat

Zyski lub straty wynikające z usunięcia wartości niematerialnych z bilansu są wyceniane według różnicy pomiędzy
wpływami ze sprzedaży netto a wartością bilansową danego składnika aktywów i są ujmowane w zysku lub stracie
w momencie ich usunięcia z bilansu.
Koszty prac rozwojowych prowadzone przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem
produkcji lub zastosowaniem technologii, zalicza się do aktywów niematerialnych jeśli jednostka jest w
stanie udowodnić:
x
x

możliwość, z technicznego punktu widzenia, ukończenia składnika aktywów niematerialnych tak, aby
nadawał się do użytkowania lub sprzedaży;
zamiar ukończenia składnika aktywów niematerialnych oraz jego użytkowania lub sprzedaży;
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x
x
x
x

zdolność do użytkowania lub sprzedaży składnika aktywów niematerialnych;
sposób w jaki składnik aktywów będzie wytwarzał prawdopodobne przyszłe korzyści ekonomiczne;
dostępność stosowanych środków technicznych, finansowych i innych, które mają służyć ukończeniu
prac rozwojowych oraz użytkowaniu lub sprzedaży składnika aktywów niematerialnych,
możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie.

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z powyższych warunków poniesione nakłady są traktowane
jako poniesione na etapie prac badawczych i odnoszone bezpośrednio w ciężar wyniku finansowego
okresu, w którym zostały poniesione. Wszelkie nakłady przeniesione na kolejny okres są amortyzowane przez
przewidywany okres uzyskiwania przychodów ze sprzedaży danego przedsięwzięcia.
Na koniec 2018 i 2019 roku spółka przeprowadziła testy na utratę wartości, które polegały na porównaniu wartości
bilansowej z wartością odzyskiwalną. Testy te nie wykazały utraty wartości prac badawczo-rozwojowych.

8.3.

Leasing

Spółka przyjęła nowy standard MSSF 16 od wymaganej daty wejścia w życie. Efekt zastosowania zasad w zakresie
klasyfikacji, wyceny oraz utraty wartości, określonych zgodnie z wymogami nowego Standardu, Spółka ujmuje
jako korektę bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2019 r. bez korygowania okresów porównawczych. Z początkiem
2019 r. Spółka zakończyła ocenę skutków wpływu wejścia w życie tego standardu we wszystkich aspektach.
Zgodnie z wymogami MSSF 16 Spółka klasyfikuje umowy wynajmu długoterminowego jako leasing ujawniając
w sprawozdaniu finansowym aktywa z tytułu prawa do użytkowania (w pozycji sprawozdania z sytuacji
finansowej „Aktywa trwałe“) oraz zobowiązania leasingowe (w pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej
„Zobowiązania długoterminowe” i „Zobowiązania krótkoterminowe") wyceniane w wysokości wartości bieżącej
opłat leasingowych pozostających do zapłaty począwszy od 1 stycznia 2019 r.
Wartość aktywów z tytułu prawa do użytkowania została wykazana w tej samej wysokości co zobowiązania
leasingowe ze względu na brak wystąpienia zapisów umownych, które mogłyby spowodować utworzenie rezerw
na dodatkowe obciążenia, czy rezerw związanych z demontażem wynajmowanych obiektów czy przedmiotów.
Spółka zastosowała uproszczenie dopuszczone przez standard dotyczące umów leasingów krótkoterminowych (do
12 miesięcy).
Spółka ujmuje umowę leasingu jako składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania i odpowiadające mu
zobowiązanie z tytułu leasingu w dacie, gdy przedmiot leasingu jest dostępny do wykorzystania.
Zobowiązanie z tytułu leasingu zawiera bieżącą wartość następujących opłat leasingowych:
• stałe opłaty leasingowe (w tym zasadniczo stałe opłaty leasingowe) pomniejszone o wszelkie należne zachęty
leasingowe,
• zmienne opłaty leasingowe, które zależą od indeksu lub stawki,
• kwoty, których zapłaty przez leasingobiorcę oczekuje się w ramach gwarantowanej wartości końcowej,
• cenę wykonania opcji kupna, jeżeli można z wystarczającą pewnością założyć, że leasingobiorca skorzysta z tej
opcji, oraz
• kary pieniężne za wypowiedzenie leasingu, jeżeli w warunkach leasingu przewidziano, że leasingobiorca może
skorzystać z opcji wypowiedzenia leasingu.
Składniki aktywów z tytułu prawa do użytkowania są wyceniane według kosztu, obejmującego:
• kwotę początkowej wyceny zobowiązania z tytułu leasingu,
• wszelkie opłaty leasingowe zapłacone w dacie rozpoczęcia lub przed tą datą, pomniejszone o wszelkie otrzymane
zachęty leasingowe,
• wszelkie początkowe koszty bezpośrednie poniesione przez leasingobiorcę (tj. koszty krańcowe uzyskania
leasingu), oraz
• szacunek kosztów, które mają zostać poniesione przez leasingobiorcę w związku z demontażem i usunięciem
składnika aktywów, przeprowadzeniem renowacji miejsca, w którym się znajdował, jeżeli leasingobiorca zaciąga
zobowiązanie w odniesieniu do tych kosztów.
Okres leasingu ustalony został z uwzględnieniem opcji przedłużenia oraz skrócenia dostępnych
w zawartych kontraktach, jeżeli prawdopodobne jest skorzystanie z opcji. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
podlegają liniowej amortyzacji przez krótszy z dwóch okresów: okres użytkowania tego składnika aktywów lub
okres leasingu, natomiast zobowiązania z tytułu umów leasingowych podlegają wycenie metodą
zamortyzowanego kosztu
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8.4.

Wycena instrumentów finansowych do wartości godziwej

Spółka wycenia instrumenty finansowe takie jak instrumenty dostępne do sprzedaży oraz instrumenty pochodne
w wartości godziwej na każdy dzień bilansowy. Ponadto, wartości godziwe instrumentów finansowych
wycenianych wg zamortyzowanego kosztu zostały ujawnione w Nocie nr 27.1.
Wartość godziwa jest rozumiana jako cena, która byłaby otrzymana ze sprzedaży składnika aktywów, bądź
zapłacona w celu przeniesienia zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach zbycia
składnika aktywów między uczestnikami rynku na dzień wyceny w aktualnych warunkach rynkowych. Wycena
wartości godziwej opiera się na założeniu, że transakcja sprzedaży składnika aktywów lub przeniesienia
zobowiązania odbywa się albo:
-

na głównym rynku dla danego składnika aktywów bądź zobowiązania,

-

w przypadku braku głównego rynku, na najkorzystniejszym rynku dla danego składnika aktywów lub
zobowiązania.

Zarówno główny jak i najbardziej korzystny rynek muszą być dostępne dla Spółki.
Wartość godziwa składnika aktywów lub zobowiązania jest mierzona przy założeniu, że uczestnicy rynku przy
ustalaniu ceny składnika aktywów lub zobowiązania działają w swoim najlepszym interesie gospodarczym.
Wycena wartości godziwej składnika aktywów niefinansowych uwzględnia zdolność uczestnika rynku do
wytworzenia korzyści ekonomicznych poprzez jak największe i najlepsze wykorzystanie składnika aktywów lub
jego zbycie innemu uczestnikowi rynku, który zapewniłby jak największe i jak najlepsze wykorzystanie tego
składnika aktywów.
Spółka stosuje techniki wyceny, które są odpowiednie do okoliczności i w przypadku których są dostępne
dostateczne dane do wyceny wartości godziwej, przy maksymalnym wykorzystaniu odpowiednich
obserwowalnych danych wejściowych i minimalnym wykorzystaniu nieobserwowalnych danych wejściowych.
Wszystkie aktywa oraz zobowiązania, które są wyceniane do wartości godziwej lub ich wartość godziwa jest
ujawniana w sprawozdaniu finansowym są klasyfikowane w hierarchii wartości godziwej w sposób opisany
poniżej na podstawie najniższego poziomu danych wejściowych, który jest istotny dla wyceny do wartości
godziwej traktowanej jako całość:
-

Poziom 1 – Notowane (nieskorygowane) ceny rynkowe na aktywnym rynku dla identycznych aktywów lub
zobowiązań,

-

Poziom 2 – Techniki wyceny dla których najniższy poziom danych wejściowych, który jest istotny dla wyceny
do wartości godziwej jako całości jest bezpośrednio bądź pośrednio obserwowalny,

-

Poziom 3 - Techniki wyceny dla których najniższy poziom danych wejściowych, który jest istotny dla wyceny
do wartości godziwej jako całości jest nieobserwowalny.

Na każdą datę bilansową, w przypadku aktywów i zobowiązań występujących na poszczególne daty bilansowe w
sprawozdaniu finansowym Spółka ocenia, czy miały miejsce transfery między poziomami hierarchii poprzez
ponowną ocenę klasyfikacji do poszczególnych poziomów, kierując istotnością danych wejściowych z najniższego
poziomu, który jest istotny dla wyceny do wartości godziwej traktowanej jako całość.
Zarząd Spółki określa zasady i procedury dotyczące systematycznego wyceniania do wartości godziwej
wszystkich wycenianych w ten sposób składników aktywów Spółki.

8.5.

Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych

Na każdy dzień bilansowy Spółka przeprowadza testy na utratę wartości, które polegają na porównaniu wartości
bilansowej z wartością odzyskiwalną. W razie stwierdzenia, że nastąpiła utrata wartości któregoś ze składników
niefinansowych aktywów trwałych, Spółka dokonuje oszacowania wartości odzyskiwalnej danego składnika.
Wartość odzyskiwalna składnika aktywów odpowiada wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia
do sprzedaży tego składnika aktywów lub odpowiednio ośrodka wypracowującego środki pieniężne, lub jego
wartości użytkowej, zależnie od tego, która z nich jest wyższa. Wartość odzyskiwalną ustala się dla
poszczególnych aktywów, chyba że dany składnik aktywów nie generuje samodzielnie wpływów pieniężnych,
które są w większości niezależne od generowanych przez inne aktywa lub grupy aktywów. Jeśli wartość bilansowa
składnika aktywów jest wyższa niż jego wartość odzyskiwalna, ma miejsce utrata wartości i dokonuje się wówczas
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odpisu do ustalonej wartości odzyskiwalnej. Przy szacowaniu wartości użytkowej prognozowane przepływy
pieniężne są dyskontowane do ich wartości bieżącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej przed uwzględnieniem
skutków opodatkowania odzwierciedlającej bieżące rynkowe oszacowanie wartości pieniądza w czasie oraz
ryzyko typowe dla danego składnika aktywów. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości składników
majątkowych używanych w działalności kontynuowanej ujmuje się w rachunku wyników w kosztach jako
oddzielną pozycję.
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy występują przesłanki wskazujące na to, że odpis aktualizujący
z tytułu utraty wartości, który był ujęty w okresach poprzednich w odniesieniu do danego składnika aktywów jest
zbędny lub czy powinien zostać zmniejszony. Jeżeli takie przesłanki występują, Spółka szacuje wartość
odzyskiwalną tego składnika aktywów. Poprzednio ujęty odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ulega
odwróceniu wtedy i tylko wtedy, gdy od momentu ujęcia ostatniego odpisu aktualizującego nastąpiła zmiana
wartości szacunkowych stosowanych do ustalenia wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów. W takim
przypadku, podwyższa się wartość bilansową składnika aktywów do wysokości jego wartości odzyskiwalnej.
Podwyższona kwota nie może przekroczyć wartości bilansowej składnika aktywów, jaka zostałaby ustalona
(po uwzględnieniu umorzenia), gdyby w ubiegłych latach nie ujęto odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości
w odniesieniu do tego składnika aktywów. Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości składnika
aktywów ujmuje się niezwłocznie jako przychód. Po odwróceniu odpisu aktualizującego, w kolejnych okresach
odpis amortyzacyjny dotyczący danego składnika jest korygowany w sposób, który pozwala w ciągu pozostałego
okresu użytkowania tego składnika aktywów dokonywać systematycznego odpisania jego zweryfikowanej
wartości bilansowej pomniejszonej o wartość końcową.

8.6.

Zapasy

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia/ kosztu wytworzenia i możliwej do
uzyskania ceny sprzedaży netto.
Cena nabycia lub koszt wytworzenia każdego składnika zapasów uwzględnia wszystkie koszty zakupu, koszty
przetworzenia oraz inne koszty poniesione w trakcie doprowadzania zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu –
zarówno w odniesieniu do bieżącego, jak i poprzedniego roku – i są ustalane w następujący sposób:
x

Materiały - w cenie nabycia ustalonej metodą „pierwsze weszło-pierwsze wyszło"

x

Produkty gotowe i produkty w toku - koszt bezpośrednich materiałów i robocizny oraz odpowiedni narzut
pośrednich kosztów produkcji ustalony przy założeniu normalnego wykorzystania mocy produkcyjnych,
z wyłączeniem kosztów finansowania zewnętrznego,

x

Towary - w cenie nabycia ustalonej metodą „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”.

Ceną sprzedaży netto możliwą do uzyskania jest szacowana cena sprzedaży dokonywanej w toku zwykłej
działalności gospodarczej, pomniejszona o koszty wykończenia i szacowane koszty niezbędne do doprowadzenia
sprzedaży do skutku.

8.7.

Aktywa finansowe

Aktywa finansowe dzielone są na następujące kategorie:
x

aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,

x

aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,

x

pożyczki i należności,

x

aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są to notowane na aktywnym rynku aktywa finansowe
niebędące instrumentami pochodnymi, o określonych lub możliwych do określenia płatnościach oraz ustalonym
terminie wymagalności, które Spółka w zamierza i ma możliwość utrzymać w posiadaniu do tego czasu, inne niż:
x

wyznaczone przy początkowym ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,

x

wyznaczone jako dostępne do sprzedaży,

x

spełniające definicję pożyczek i należności.

17

SKYCASH POLAND S.A.
Dane finansowe za okres zakończony dnia 31 grudnia 2019
Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające
(w złotych polskich)

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy
użyciu metody efektywnej stopy procentowej. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
kwalifikowane są jako aktywa długoterminowe, jeżeli ich zapadalność przekracza 12 miesięcy od dnia
bilansowego.
Składnikiem aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy jest składnik
spełniający jeden z poniższych warunków:
a)

jest klasyfikowany jako przeznaczony do obrotu. Składniki aktywów finansowych kwalifikuje się jako
przeznaczone do obrotu, jeśli są:
x

nabyte głównie w celu sprzedaży w krótkim terminie,

x

częścią portfela określonych instrumentów finansowych zarządzanych łącznie i co do których istnieje
prawdopodobieństwo uzyskania zysku w krótkim terminie,

x

instrumentami pochodnymi, z wyłączeniem instrumentów pochodnych będących elementem
rachunkowości zabezpieczeń oraz umów gwarancji finansowych,

b) został zgodnie z MSR 39 wyznaczony do tej kategorii w momencie początkowego ujęcia.
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości godziwej
uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy bez uwzględnienia kosztów transakcji sprzedaży. Zmiany
wartości tych instrumentów finansowych ujmowane są w rachunku zysków i strat jako  ȋ
  ä  Ȍ   ȋ   ä  Ȍ .
Jeżeli kontrakt zawiera jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, cały kontrakt może zostać
zakwalifikowany do kategorii aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy.
Nie dotyczy to przypadków, gdy wbudowany instrument pochodny nie wpływa istotnie na przepływy pieniężne z
kontraktu lub jest rzeczą oczywistą bez przeprowadzania lub po pobieżnej analizie, że gdyby podobny hybrydowy
instrument byłby najpierw rozważany, to oddzielenie wbudowanego instrumentu pochodnego byłoby zabronione.
Aktywa finansowe mogą być przy pierwotnym ujęciu wyznaczone do kategorii wycenianych w wartości godziwej
przez wynik finansowy, jeżeli poniższe kryteria są spełnione: (i) taka kwalifikacja eliminuje lub znacząco obniża
niespójność w zakresie ujmowania lub wyceny (niedopasowanie księgowe); lub (ii) aktywa są częścią grupy
aktywów finansowych, które są zarządzane i oceniane w oparciu o wartość godziwą, zgodnie z udokumentowaną
strategią zarządzania ryzykiem; lub (iii) aktywa finansowe zawierają wbudowane instrumenty pochodne, które
powinny być oddzielnie ujmowane.
Pożyczki i należności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych
do ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza się je do aktywów obrotowych, o ile termin
ich wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Pożyczki udzielone i należności o terminie
wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do aktywów trwałych.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są to aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, które
zostały zaklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży lub nienależące do żadnej z wcześniej wymienionych trzech
kategorii aktywów. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są ujmowane według wartości godziwej,
powiększonej o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia lub emisji składnika
aktywów finansowych. W przypadku braku notowań giełdowych na aktywnym rynku i braku możliwości
wiarygodnego określenia ich wartości godziwej metodami alternatywnymi, aktywa finansowe dostępne do
sprzedaży wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej o odpis z tytułu utraty wartości. Dodatnią i ujemną różnicę
pomiędzy wartością godziwą aktywów dostępnych do sprzedaży (jeśli istnieje cena rynkowa ustalona na
aktywnym rynku regulowanym albo których wartość godziwa może być ustalona w inny wiarygodny sposób) a
ich ceną nabycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony ujmuje się w innych całkowitych dochodach. Spadek
wartości aktywów dostępnych do sprzedaży spowodowany utratą wartości ujmuje się jako koszt finansowy.
Nabycie i sprzedaż aktywów finansowych rozpoznawane są na dzień dokonania transakcji. W momencie
początkowego ujęcia składnik aktywów finansowych wycenia się w wartości godziwej, powiększonej,
w przypadku składnika aktywów niekwalifikowanego jako wyceniany w wartości godziwej przez wynik
finansowy, o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia.
Składnik aktywów finansowych zostanie usunięty z bilansu, gdy Spółka traci kontrolę nad prawami umownymi
składającymi się na dany instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku sprzedaży instrumentu lub
gdy wszystkie przepływy środków pieniężnych przypisane danemu instrumentowi przechodzą na niezależną
stronę trzecią.
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8.8.

Utrata wartości aktywów finansowych

Na każdy dzień bilansowy Spółka oceni, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości składnika aktywów
finansowych lub grupy aktywów finansowych.

8.8.1

Aktywa ujmowane według zamortyzowanego kosztu

Jeżeli zaistnieją obiektywne przesłanki na to, że zostanie poniesiona strata z tytułu utraty wartości pożyczek
udzielonych i należności wycenianych według zamortyzowanego kosztu, to kwota odpisu aktualizującego z tytułu
utraty wartości będzie równać się różnicy pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych
a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych (z wyłączeniem przyszłych strat z tytułu
nieściągnięcia należności, które nie zostały jeszcze poniesione), zdyskontowanych z zastosowaniem pierwotnej
(tj. ustalonej przy początkowym ujęciu) efektywnej stopy procentowej. Wartość bilansową składnika aktywów
zostanie obniżona poprzez zastosowanie rachunku odpisów aktualizujących. Kwotę straty Spółka ujmie w zysku
lub stracie.
Spółka będzie oceniać najpierw, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości poszczególnych aktywów
finansowych, które indywidualnie będą znaczące, a także przesłanki utraty wartości aktywów finansowych, które
indywidualnie nie będą znaczące. Jeżeli z przeprowadzonej analizy wynikać będzie, że nie istnieją obiektywne
przesłanki utraty wartości indywidualnie ocenianego składnika aktywów finansowych, niezależnie od tego, czy
jest on znaczący, czy też nie, to Spółka włączy ten składnik do grupy aktywów finansowych o podobnej
charakterystyce ryzyka kredytowego i łącznie oceni pod kątem utraty wartości. Aktywa, które indywidualnie będą
oceniane pod kątem utraty wartości i dla których zostanie ujęty odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości lub
uzna się, że dotychczasowy odpis nie ulegnie zmianie, nie będą brane pod uwagę przy łącznej ocenie grupy
aktywów pod kątem utraty wartości.
Jeżeli w następnym okresie odpis z tytułu utraty wartości zmniejszył się, a zmniejszenie to można w obiektywny
sposób powiązać ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu, to uprzednio ujęty odpis odwraca się. Późniejsze
odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości ujmuje się w zysku lub stracie w zakresie, w jakim na
dzień odwrócenia wartość bilansowa składnika aktywów nie przewyższa jego zamortyzowanego kosztu.

8.8.2

Aktywa finansowe wykazywane według kosztu

Jeżeli wystąpią obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości nienotowanego instrumentu kapitałowego,
który nie jest wykazywany według wartości godziwej, gdyż jego wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić,
albo instrumentu pochodnego, który jest powiązany i musi zostać rozliczony poprzez dostawę takiego
nienotowanego instrumentu kapitałowego, to kwotę odpisu z tytułu utraty wartości ustala się jako różnicę
pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych oraz wartością bieżącą oszacowanych przyszłych
przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy zastosowaniu bieżącej rynkowej stopy zwrotu dla podobnych
aktywów finansowych. Obecnie Spółka nie wykazuje żadnych aktywów finansowych wykazywanych według
kosztu.

8.8.3

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Jeżeli wystąpią obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości składnika aktywów finansowych dostępnego
do sprzedaży, to kwota stanowiąca różnicę pomiędzy ceną nabycia tego składnika aktywów (pomniejszona o
wszelkie spłaty kapitału i amortyzację) i jego bieżącą wartością godziwą, pomniejszoną o wszelkie odpisy z tytułu
utraty wartości tego składnika uprzednio ujęte w zysku lub stracie, zostanie wyksięgowana z kapitału własnego i
przekwalifikowana do zysku lub straty. Nie można ujmować w zysku lub stracie odwrócenia odpisu z tytułu utraty
wartości instrumentów kapitałowych kwalifikowanych jako dostępne do sprzedaży. Jeżeli w następnym okresie
wartość godziwa instrumentu dłużnego dostępnego do sprzedaży wzrośnie, a wzrost ten może być obiektywnie
łączony ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu z tytułu utraty wartości w zysku lub stracie, to kwotę
odwracanego odpisu ujmuje się w zysku lub stracie.
Obecnie Spółka nie posiada żadnych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.

8.9.

Wbudowane instrumenty pochodne

Wbudowane instrumenty pochodne są oddzielane od umów i traktowane jak instrumenty pochodne, jeżeli
wszystkie z następujących warunków są spełnione:
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x

charakter ekonomiczny i ryzyko wbudowanego instrumentu nie są ściśle związane z ekonomicznym
charakterem i ryzykiem umowy, w którą dany instrument jest wbudowany;

x

samodzielny instrument z identycznymi warunkami realizacji jak instrument wbudowany spełniałby
definicję instrumentu pochodnego;

x

instrument hybrydowy (złożony) nie jest wykazywany w wartości godziwej, a zmiany jego wartości
godziwej nie są ujmowane w zysku lub stracie.

Wbudowane instrumenty pochodne są wykazywane w podobny sposób jak samodzielne instrumenty pochodne,
które nie są uznane za instrumenty zabezpieczające.
Zakres, w którym zgodnie z MSR 39 cechy ekonomiczne i ryzyko właściwe dla wbudowanego instrumentu
pochodnego w walucie obcej są ściśle powiązane z cechami ekonomicznymi i ryzykiem właściwym dla umowy
zasadniczej (głównego kontraktu) obejmuje również sytuacje, gdy waluta umowy zasadniczej jest walutą
zwyczajową dla kontraktów zakupu lub sprzedaży pozycji niefinansowych na rynku dla danej transakcji.
Oceny, czy dany wbudowany instrument pochodny podlega wydzieleniu Spółka będzie dokonywać na moment
jego początkowego ujęcia. Obecnie Spółka nie posiada wbudowanych instrumentów pochodnych.

8.10. Pochodne instrumenty finansowe i zabezpieczenia
Obecnie spółka nie korzysta z instrumentów pochodnych w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem związanym
ze zmianami stóp procentowych i kursów wymiany walut, takich jak kontrakty walutowe typu forward oraz
kontrakty na zamianę stóp procentowych (swapy procentowe).

8.11. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Należności z tytułu dostaw i usług są ujmowane i wykazywane według kwot pierwotnie zafakturowanych,
z uwzględnieniem odpisu na wątpliwe należności. Odpis na należności oszacowywany jest wtedy, gdy ściągnięcie
pełnej kwoty należności przestało być prawdopodobne.
W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wartość należności jest ustalana poprzez
zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu
stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie. Jeżeli
zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie należności w związku z upływem czasu
jest ujmowane jako przychody finansowe.
Pozostałe należności obejmują w szczególności zaliczki przekazane z tytułu przyszłych zakupów rzeczowych
aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych. Zaliczki są prezentowane zgodnie z charakterem aktywów, do
jakich się odnoszą – odpowiednio jako aktywa trwałe lub obrotowe. Jako aktywa niepieniężne zaliczki nie
podlegają dyskontowaniu.
Należności budżetowe prezentowane są w ramach pozostałych aktywów niefinansowych, z wyjątkiem należności
z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, które stanowią w bilansie odrębną pozycję.
Spółka stosuje nowy model w zakresie ustalania odpisów aktualizujących tj. model oczekiwanych strat
kredytowych, wprowadzony przez MSSF 9

8.12. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe wykazane w bilansie obejmują środki pieniężne w banku i w kasie oraz
lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nieprzekraczającym trzech miesięcy.
Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku przepływów pieniężnych składa się z
określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych o niespłacone kredyty w
rachunkach bieżących w sytuacji, gdy kredyty w rachunkach bieżących stanowią element zarządzania środkami
pieniężnymi Spółki, a nie źródło finansowania.

8.13. Kapitały
Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na poczet kapitału. W
kapitałach rezerwowych prezentowane są akcje opłacone, ale niewpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.
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8.14. Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne
W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne są ujmowane według
wartości godziwej, pomniejszonej o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki.
Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty, pożyczki i papiery dłużne są wyceniane według
zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu
zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki oraz dyskonta lub
premie uzyskane w związku z zobowiązaniem.
Przychody i koszty są ujmowane w zysku lub stracie z chwilą usunięcia zobowiązania z bilansu, a także w wyniku
rozliczenia metodą efektywnej stopy procentowej.

8.15. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy obejmują zobowiązania
finansowe przeznaczone do obrotu oraz zobowiązania finansowe pierwotnie zakwalifikowane do kategorii
wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy. Zobowiązania finansowe są klasyfikowane jako
przeznaczone do obrotu, jeżeli zostały nabyte dla celów sprzedaży w niedalekiej przyszłości. Instrumenty
pochodne, włączając wydzielone instrumenty wbudowane, są również klasyfikowane jako przeznaczone do
obrotu, chyba że są uznane za efektywne instrumenty zabezpieczające. Zobowiązania finansowe mogą być przy
pierwotnym ujęciu zakwalifikowane do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, jeżeli
poniższe kryteria są spełnione: (i) taka kwalifikacja eliminuje lub znacząco obniża niespójność traktowania, gdy
zarówno wycena jak i zasady rozpoznawania strat lub zysków podlegają innym regulacjom; lub (ii) zobowiązania
są częścią grupy zobowiązań finansowych, które są zarządzanie i oceniane w oparciu o wartość godziwą, zgodnie
z udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem; lub (iii) zobowiązania finansowe zawierają wbudowane
instrumenty pochodne, które powinny być oddzielnie ujmowane. Na dzień 31 grudnia 2018 roku żadne
zobowiązania finansowe nie zostały zakwalifikowanie do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik
finansowy.
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości
godziwej, uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy bez uwzględnienia kosztów transakcji
sprzedaży. Zmiany w wartości godziwej tych instrumentów są ujmowane w zysku lub stracie jako koszty lub
przychody finansowe.
Zobowiązania finansowe niebędące instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik
finansowy, są wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej.
Spółka wyłącza ze swojego bilansu zobowiązanie finansowe, gdy zobowiązanie wygasło – to znaczy, kiedy
obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł. Zastąpienie dotychczasowego
instrumentu dłużnego przez instrument o zasadniczo różnych warunkach dokonywane pomiędzy tymi samymi
podmiotami Spółka ujmuje jako wygaśniecie pierwotnego zobowiązania finansowego i ujęcie nowego
zobowiązania finansowego. Podobnie znaczące modyfikacje warunków umowy dotyczącej istniejącego
zobowiązania finansowego Spółka ujmuje jako wygaśniecie pierwotnego i ujęcie nowego zobowiązania
finansowego. Powstająca z tytułu zamiany różnice odnośnych wartości bilansowych wykazuje się w zysku lub
stracie.
Pozostałe zobowiązania niefinansowe obejmują w szczególności zobowiązania wobec urzędu skarbowego z tytułu
podatku od towarów i usług, zobowiązania wobec ZUS oraz zobowiązania wobec użytkowników systemu
SkyCash. Pozostałe zobowiązania niefinansowe ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty.

8.16. Rezerwy
Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany)
wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobnym jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje
konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego
zobowiązania. Jeżeli Spółka spodziewa się, że koszty objęte rezerwą zostaną zwrócone, na przykład na mocy
umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wtedy, gdy
jest rzeczą praktycznie pewną, że zwrot ten rzeczywiście nastąpi. Koszty dotyczące danej rezerwy są wykazane w
rachunku zysków i strat po pomniejszeniu o wszelkie zwroty.
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W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez
zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu
stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz
ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. Jeżeli zastosowana została metoda polegająca na
dyskontowaniu, zwiększenie rezerwy w związku z upływem czasu jest ujmowane jako koszty finansowe.

8.17. Świadczenia pracownicze
Zgodnie z regulacjami w zakresie prawa pracy pracownicy maja prawo do nagród jubileuszowych oraz odpraw
emerytalnych. Nagrody jubileuszowe są wypłacane pracownikom po przepracowaniu określonej liczby lat.
Odprawy emerytalne są wypłacane jednorazowo, w momencie przejścia na emeryturę. Wysokość odpraw
emerytalnych i nagród jubileuszowych zależy od stażu pracy oraz średniego wynagrodzenia pracownika. Co do
zasady rezerwę tworzy się na przyszłe zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w
celu przyporządkowania kosztów do okresów, których dotyczą. Według MSR 19 nagrody jubileuszowe są innymi
długoterminowymi świadczeniami pracowniczymi, natomiast odprawy emerytalne są programami określonych
świadczeń po okresie zatrudnienia.
Obecnie Spółka nie wypłaca jednak i nie planuje wypłacać nagród jubileuszowych. Z tego względu nie jest
również tworzona rezerwa na ten rodzaj wypłat.

8.18. Przychody
Spółka osiąga przychody poprzez wykorzystanie systemu płatności komórkowych, który bazuje na Internecie jako
protokole transferu danych. System jest niezależny od operatorów komórkowych. Stanowi on rodzaj mobilnej
elektronicznej portmonetki (e-wallet) pozwalającej w sposób przedpłacony (pre-paid) dokonywać płatności za
nabywane produkty bądź usługi.
System służy między innymi do zakupu biletów zarówno autobusowych jak i kolejowych, biletów do kina oraz
wniesienia opłat parkingowych przez wykorzystanie telefonów komórkowych, a Spółka osiąga przychód z tytułu
prowizji płaconych głównie przez dostawców usług – urzędy miejskie w przypadku parkingów, przewoźników w
przypadku biletów oraz kina, a także użytkowników – z tytułu wypłat z bankomatów, przelewów między
użytkownikami.
Spółka generuje przychód na transakcjach zakupu biletów autobusowych i kolejowych. Przychodem jest wartość
dyskonta pomiędzy ceną za którą Spółka kupi bilet po rabacie, jaki udziela dostawca zgodnie z zawartymi
umowami, a ceną za którą bilet zostanie sprzedany. Przychód rozpoznany przez spółkę wyrażony jest w wartości
netto.
Kolejnymi obszarami uzyskiwania przychodów przez Spółkę są abonamenty oraz usługi wdrożeniowe i
marketingowe. Abonamenty wiążą się z obsługą korporacji posiadających duże floty samochodowe w zakresie
opłat parkingowych, a usługi wdrożeniowe polegają na wykorzystaniu przez banki platformy SkyCash jako
własnego sposobu wejścia na rynek płatności mobilnych.
Poza zastosowaniem mobilnej elektronicznej portmonetki Spółka umożliwia „podpięcie” karty powiązanej z
kontem osobistym bądź karty kredytowej. Spółka osiąga przychody z tytułu prowizji na transakcjach z
wykorzystaniem tych kart.
Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści
ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób.
Przychody są rozpoznawane w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej, po pomniejszeniu o podatek
od towarów i usług (VAT) oraz rabaty. Przy ujmowaniu przychodów obowiązują również kryteria przedstawione
poniżej.
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8.18.1 Sprzedaż towarów i produktów
Przychody są ujmowane, w wartości netto. Zgodnie z MSR 18 w przypadku jeżeli nie jest narażona na znaczące
ryzyko i korzyści związane ze sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, działa w formie agenta i rozpoznaje
przychody w wartości netto. Jedną z cech wskazujących na to, że jednostka funkcjonuje jako agent, jest fakt, że
kwota, którą zarabia, czyli opłata za transakcję lub określony procent należnej kwoty na rzecz klienta została z
góry ustalona.

8.18.2 Świadczenie usług
Przychody z tytułu świadczenia usług są ujmowane na podstawie stopnia zaawansowania ich realizacji.
Jeżeli wyniku kontraktu nie można wiarygodnie oszacować, wówczas przychody uzyskiwane z tytułu tego
kontraktu są ujmowane tylko do wysokości poniesionych kosztów, które Spółka spodziewa się odzyskać.

8.18.3 Odsetki
Przychody z tytułu odsetek są ujmowane sukcesywnie w miarę ich naliczania (z uwzględnieniem metody
efektywnej stopy procentowej, stanowiącej stopę dyskontującą przyszłe wpływy pieniężne przez szacowany okres
życia instrumentów finansowych) w stosunku do wartości bilansowej netto danego składnika aktywów
finansowych.

8.19. Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej
Transakcje wyrażone w walutach innych niż PLN są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu
obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.
Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż PLN są przeliczane na
złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego średniego
kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe
ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych lub, w przypadkach określonych
zasadami (polityką) rachunkowości, kapitalizowane w wartości aktywów. Aktywa i zobowiązania niepieniężne
ujmowane według kosztu historycznego wyrażonego w walucie obcej są wykazywane po kursie historycznym z
dnia transakcji. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według wartości godziwej wyrażonej w walucie
obcej są przeliczane po kursie z dnia dokonania wyceny do wartości godziwej. Zyski lub straty wynikające z
przeliczenia aktywów i zobowiązań niepieniężnych ujmowanych w wartości godziwej są ujmowane zgodnie z
ujęciem zysku lub straty z tytułu zmiany wartości godziwej (czyli odpowiednio w pozostałych całkowitych
dochodach lub w zysku lub stracie w zależności od tego gdzie ujmowana jest zmiana wartości godziwej).
Dla potrzeb wyceny w sprawozdaniu finansowym zostały przyjęte następujące kursy:
Tabela NBP nr 252/A/NBP/2018 z dnia 31.12.2018 - EUR

31.12.2018
4,3000

31.12.2019
n/d

Tabela NBP nr 252/A/NBP/2018 z dnia 31.12.2018 - GBP

4,7895

n/d

Tabela NBP nr 251/A/NBP/2019 z dnia 31.12.2019 - EUR

n/d

4,2585

Tabela NBP nr 251/A/NBP/2019 z dnia 31.12.2019 - GBP

n/d

4,9971

8.20. Podatki
8.20.1 Podatek bieżący
Zobowiązania i należności z tytułu bieżącego podatku za okres bieżący i okresy poprzednie wycenia się
w wysokości kwot przewidywanej zapłaty na rzecz organów podatkowych (podlegających zwrotowi od organów
podatkowych) z zastosowaniem stawek podatkowych i przepisów podatkowych, które prawnie lub faktycznie już
obowiązywały na dzień bilansowy.
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8.20.2 Podatek odroczony
Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, podatek odroczony jest obliczany metodą zobowiązań bilansowych
w stosunku do różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów
i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Rezerwa na podatek odroczony ujmowana jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych
x

z wyjątkiem sytuacji, gdy rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku początkowego ujęcia
wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie
stanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie mającej wpływu ani na zysk lub stratę
brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz

x

w przypadku dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub
stowarzyszonych i udziałów we wspólnych przedsięwzięciach – z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy
odwracania się różnic przejściowych podlegają kontroli inwestora i gdy prawdopodobne jest, iż w dającej
się przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu.

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych,
jak również niewykorzystanych ulg podatkowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na
następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania,
który pozwoli wykorzystać ww. różnice, aktywa i straty
x

z wyjątkiem sytuacji, gdy aktywa z tytułu odroczonego podatku dotyczące ujemnych różnic
przejściowych powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy
transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani na zysk
lub stratę brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz

x

w przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych lub
stowarzyszonych oraz udziałów we wspólnych przedsięwzięciach, składnik aktywów z tytułu
odroczonego podatku jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne,
iż w dającej się przewidzieć przyszłości ww. różnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie
dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych.

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy
i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania
wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego. Nieujęty składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlega ponownej ocenie
na każdy dzień bilansowy i jest ujmowany do wysokości odzwierciedlającej prawdopodobieństwo osiągnięcia
w przyszłości dochodów do opodatkowania, które pozwolą na odzyskanie tego składnika aktywów.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są
z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik
aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy
podatkowe) obowiązujące na dzień bilansowy lub takie, których obowiązywanie w przyszłości jest pewne na dzień
bilansowy.
Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujmowanych poza zyskiem lub stratą jest ujmowany poza zyskiem lub
stratą: w innych całkowitych dochodach dotyczący pozycji ujętych w innych całkowitych dochodach lub
bezpośrednio w kapitale własnym dotyczący pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym.
Spółka kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytułu odroczonego
podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do
przeprowadzenia kompensat należności ze zobowiązaniami z tytułu bieżącego podatku i odroczony podatek
dochodowy ma związek z tym samym podatnikiem i tym samym organem podatkowym.

8.20.3 Podatek od towarów i usług
Przychody, koszty, aktywa i zobowiązania są ujmowane po pomniejszeniu o wartość podatku od towarów i usług,
z wyjątkiem:
x

gdy podatek od towarów i usług zapłacony przy zakupie aktywów lub usług nie jest możliwy do
odzyskania od organów podatkowych; wtedy jest on ujmowany odpowiednio jako część ceny nabycia
składnika aktywów lub jako część pozycji kosztowej oraz

24

SKYCASH POLAND S.A.
Dane finansowe za okres zakończony dnia 31 grudnia 2019
Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające
(w złotych polskich)

x

należności i zobowiązań, które są wykazywane z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług.

Kwota netto podatku od towarów i usług możliwa do odzyskania lub należna do zapłaty na rzecz organów
podatkowych jest ujęta w bilansie jako część należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności lub
zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań.

8.21. Zysk netto na akcję
Rozwodniony zysk netto na akcję dla każdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto za dany okres
przez średnią ważoną liczbę akcji oraz instrumentów pochodnych rozwadniających liczbę akcji w danym okresie
sprawozdawczym.

8.22. Transakcje rozliczane w instrumentach kapitałowych
Koszt transakcji rozliczanych z pracownikami w instrumentach kapitałowych jest wyceniany przez odniesienie do
wartości godziwej na dzień przyznania praw. Wartość godziwa ustalana jest przez niezależnego rzeczoznawcę w
oparciu o model Blacka – Scholesa – Mertona (BSM). Przy wycenie transakcji rozliczanych w instrumentach
kapitałowych uwzględniane są rynkowe i nabycia uprawnień (związane z ceną akcji Spółki) oraz warunki inne niż
warunki nabycia uprawnień.
Koszt transakcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych jest ujmowany wraz z odpowiadającym mu wzrostem
wartości kapitału własnego.

8.23. 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
sprawozdawczy przypadającego na zwykłych akcjonariuszy przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji
zwykłych występujących w ciągu okresu skorygowaną o średnią ważoną akcji zwykłych, które zostałyby
wyemitowane na konwersji wszystkich rozwadniających potencjalnych instrumentów kapitałowych w akcje
zwykłe.
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Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące zysku oraz akcji, które posłużyły do wyliczenia podstawowego
i rozwodnionego zysku na jedną akcję:
01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

655 635,82

374 771,38

0

0

Zysk) netto przypadająca na zwykłych akcjonariuszy, zastosowany
do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję

655 635,82

374 771,38

Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do
obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję

21 640 000,00

21 640 000,00

- Opcje na akcje

0

0

- Umarzalne akcje uprzywilejowane

0

0

21 640 000,00

21 640 000,00

Wynik netto (PLN)
Zysk netto z działalności kontynuowanej
Strata na działalności zaniechanej

Liczba akcji

Wpływ rozwodnienia:

Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do
obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

0,03

0,02

Podstawowy i rozwodniony zysk / (strata) przypadający na akcję (PLN)

9.

Przychody i koszty

9.1.

Struktura rzeczowa i terytorialna sprzedaży

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży była następująca:
Rodzaj działalności

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

Prowizje z tytułu pośrednictwa finansowego

1 747 651,12

1 790 177,41

Usługi związane z obsługą systemu parkowania

2 345 216,79

2 885 318,98

Usługi sprzedaży biletów

2 748 297,29

2 583 641,13

Pozostałe, w tym:

1 552 748,79

1 387 010,73

357 125,73

398 263,30

- informatyczne
- usługi doładowania telefonii komórkowej

2 083,60

-

- inne

1 193 539,45

1 299 941,12

Przychody netto ze sprzedaży, razem

8 393 913,98

8 957 341,94

MSSF 15 zawiera wskazówki pomocne przy ustaleniu, czy Spółka pełni rolę pośrednika (agenta), czy też
zleceniodawcy. Zgodnie z MSSF 15, który wszedł w życie 1.01.2018 roku przychody z tytułu prowizji za
pośrednictwo finansowe w wysokości 1 790 177,41 PLN oraz prowizja z tytułu pośrednictwa związanego z
usługami parkowania w kwocie 978 957,55 PLN są prezentowane w wartości netto.
W wartościach netto prezentowane są Usługi sprzedaży biletów, których wartość brutto wynosi 44 125 181,08
PLN. Koszt poniesiony w związku ze sprzedażą biletów wynosi 43 375 738,73 PLN. Na usługi sprzedaży biletów
składa się sprzedaż biletów oraz prowizje związane z ich sprzedażą, a na koszty – koszty zakupów biletów oraz
prowizje związane z ich zakupem.
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Struktura terytorialna sprzedaży usług prezentuje się w następujący sposób:
(w złotych)
- kraj
- zagranica
Razem przychody ze usług

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

7 751 013,98

7 830 665,69

642 900,00

1 126 676,25

8 393 913,98

8 957 341,94
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9.2.

Podatek dochodowy

Uzgodnienia zysku brutto do podstawy opodatkowania przedstawia się następująco:

Zysk/strata brutto po korektach

Przychody niezaliczane do przychodów podatkowych (-)
Niezrealizowane różnice kursowe

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

856 303,82

793 953,38

31 538,44

33 414,00

38,44

0

Odsetki naliczone od lokaty pieniężnej otrzymane w 2018 roku

0

0

Przychód z rozliczenia VAT od proporcji sprzedaży mieszanej

0

Rozwiązane rezerwy na koszty z 2018 roku

Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (+)
- odsetki naliczone od obligacji
- wycena jednostke uczestnictwa
- odsetki niezapłacone od kontrahentów

-

1 272,00

31 500,00

34 686,00

936 133,96

347 291,64

200 180,01

126 964,14

0

1 063,52

0

6 973,58

- reprezentacja

6 811,71

1 071,08

- pozostałe koszty operacyjne

4 569,67

6 924,92

- odpis aktualizujący na należności

362 193,14

40 191,85

- rezerwa na urlopy

28 491,82

50 782,85

- rezerwa na koszty

25 000,00

17 000,00

0

15 260,38

115 337,98

42 605,08

-składki członkowskie

0

16 920,00

- naliczone odsetki od pożyczek

0

21 534,24

72 651,53

0,00

0

600 000,00

- zapłacone odsetki od obligacji

0

600 000,00

- rozwiązanie rezerwy na koszty roku

0

0

- wynagrodzenia na urlopy pomniejszające rezerwę urlopową

0

0

Przychody roku poprzedniego uznane za przychody podatkowe w
roku bieżącym

0

0

Pozostałe

0

0

-40 291,70

-8 017,81

-40 291,70

-8 017,81

- pozostałe koszty
- kary umowne

- koszt z rozliczenia VAT według proporcji sprzedaży mieszanej
Wydatki roku poprzedniego uznane za koszty uzyskania przychodu w roku
bieżącym (-)

Inne różnice (+/-)
- różnica pomiędzy amortyzacją bilansową i podatkową prac
rozwojowych
Dochód/strata

1 599 709,54

515 848,83

Rozliczenie straty z roku 2012

0

0

Rozliczenie straty z roku 2013

1 243 431,74

0

Rozliczenie straty z roku 2014

356 277,80

515 848,83

Dochód do opodatkowania

0

0

Podatek 19%

0

0
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Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych czy składek
na ubezpieczenia społeczne podlegają częstym zmianom, wskutek czego niejednokrotnie brak jest odniesienia do
utrwalonych regulacji bądź precedensów prawnych. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które
powodują różnice w opiniach co do interpretacji j przepisów podatkowych zarówno między organami
państwowymi, jak i między organami państwowymi i przedsiębiorstwami.
Na rezerwy/ aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego składają się różnice z następujących tytułów:
01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

801 278,61

773 684,45

-

17 254,00

38,44

-

Podstawa naliczenia rezerwy z tytułu podatku odroczonego

801 317,05

790 938,00

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego (19%)

152 250,00

150 278,22

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wartości niematerialne i prawne - różnica pomiędzy wartością bilansową i
podatkową
- przychód z rozliczenia VAT od proporcji sprzedaży mieszanej
- przychody z tytułu niezrealizowanych różnic kursowych

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- naliczone odsetki od wyemitowanych obligacji

-

-odsetki naliczone od zobowiązań z tytułu pozyczek

-

- aktualizacja wartości inwestycji

21 534,24
1 063,52

- opis aktualizuajćy nalezności

40 191,85

- niewykorzystane straty podatkowe:

- Rezerwa na przyszłe koszty opłacone , w tym badanie sprawozdania
finansowego
- Korekta podatku VAT za bieżący rok w związku z uaktualnieniem
współczynnika sprzedaży mieszanej
- Rezerwa z tytułu niewykorzystanych urlopów
- Niezrealizowane różnice kursowe - wycena środków walutowych na
rachunkach bankowych
- niezapłacone noty odsetkowe od dostawcy
Podstawa naliczenia rezerwy z tytułu podatku odroczonego
Aktywa z tytułu podatku odroczonego (19%)
Łączne aktywa z tytułu podatku odroczonego (Aktywa - rezerwa)
Odpis aktualizujący wartość aktywów z tytułu podatku odroczonego
Aktywa netto z tytułu podatku odroczonego

2013

656 185,68

-

2014

1 533 403,84

2015

1 173 993,16

1 173 993,16

25 000,00

42 000,00

-

-

28 491,82

79 274,67

30,11

-

-

42 605,08

3 617 264,51

1 400 662,52

687 280

266 125,88

535 030

115 848

-

-

535 030

115 848
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Rok zakończony

Rok zakończony

31 grudnia 2018

31 grudnia 2019

Zysk/(strata) brutto przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

856 303,82

793 953,38

Zysk/(strata) brutto przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

856 303,82

793 953,38

Zysk/(strata) brutto przed opodatkowaniem

856 303,82

793 953,38

200 668

419 182,00

17%

53%

488 912,50

47 150,06

Podatek wykazany w SF
Efektywna stawka przed korektami
Trwałe różnice
- odsetki budżetowe
- reprezentacja
-składki członkowskie
- pozostałe koszty operacyjne
- odpis aktualizujący na należności
- kary umowne

-

-

6 811,71

1 071,08

-

16 920,00

4 569,67

22 185,30

362 192,14
115 337,98

6 973,68

200 668

419 182,00

1 345 216,32

841 103,44

15%

50%

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

816 969,29

769 914,21

74 431,98

88 635,02

3 503 482,00

4 374 358,22

Wpływ zdarzeń dotyczące podatku dochodowego z lat ubiegłych
Podatek dochodowy po zmianach
Podatek wynikający z przychodów nie będących podstawą opodatkowania, w tym:
Wynik skorygowany o trwałe różnice
Efektywna stawka podatkowa

9.3.

Koszty w układzie rodzajowym

Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty

76 304,34

47 685,76

Wynagrodzenia

1 303 909,03

1 755 147,39

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

252 367,07

361 855,77

Pozostałe koszty rodzajowe

520 095,02

583 855,29

6 547 558,73

7 981 451,66

Koszty według rodzaju, razem
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9.4.

Pozostałe przychody operacyjne

- Rozwiązanie rezerw na pozostałe koszty
- Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
- Zysk ze sprzedaży środków trwałych
- Inne

Pozostałe przychody operacyjne, razem

9.5.

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

19 000,00

-

0

34 686,00

561,5

-

0,03

12 980,58

19 561,53

47 666,58

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

362 192,14

-

Pozostałe koszty operacyjne

- Spisane salda należności
- Odpis aktualizujący należności
- Nieumorzona wartość sprzedanych środków trwałych

40 191,85
-

-

- Kary umowne

115 337,98

42 605,08

- Zakończenie projektów niewdrożonych

451 279,37

39 000,00

0,00

52 484,98

4 570,67

7 179,32

933 380,16

181 461,23

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

105 921,22

109 255,10

-

-

- Koszt z rozliczenia VAT według proporcji sprzedaży mieszanej
- Inne

Pozostałe koszty operacyjne, razem

9.6.

Przychody finansowe

- Odsetki otrzymane
- Odsetki naliczone
- Aktualizacja wartości inwestycji

3 369,38

-

- Zysk ze zbycia inwestycji

-

5 603,56

- Dodatnie różnice kursowe

38,44

Pozostałe przychody finansowe, razem

109 329,04

114 858,66

31

SKYCASH POLAND S.A.
Dane finansowe za okres zakończony dnia 31 grudnia 2019
Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające
(w złotych polskich)

9.7.

Koszty finansowe

- Odsetki naliczone od obligacji

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

185 561,84

126 964,14

-Odsetki od pożyczek

21 534,24

- Odsetki budżetowe

-

-

- Odsetki od zobowiązań handlowych

-

7 061,16

- Ujemne różnice kursowe*

-

6 377,85

- Inne

-

1 063,52

185 561,84

163 000,91

Pozostałe koszty finansowe, razem

*Pozycja „różnice kursowe” w kosztach finansowych obejmuje nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad
dodatnimi.

9.8.

Zysk na sprzedaży środków trwałych

- Nieumorzona wartość sprzedanego środka trwałego

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

0,00

0,00

- Zbycie wartości niematerialnych oraz środków trwałych

561,50

0,00

Zysk na sprzedaży środków trwałych, razem

561,50

0,00

9.9.

Koszty świadczeń pracowniczych
01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

1 303 909,03

1 755 147,39

Koszty ubezpieczeń społecznych

175 462,85

239 852,08

Koszty świadczeń emerytalnych

0

-

Inne świadczenia po okresie zatrudnienia

0

-

Koszty z tytułu programu płatności w formie akcji

0

-

76 904,22

122 003,69

1 556 276,10

2 117 003,16

Wynagrodzenia

Pozostałe koszty świadczeń pracowniczych
Koszty świadczeń pracowniczych ogółem, w tym:
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9.10. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe
2018 BO
rezerwa na usługi księgowe

utworzenie

odwrócenie

wykorzystanie BZ

9 000,00

-9 000,00

0

rezerwa na przygotowanie badania sprawozdania
finansowego

10 000,00

-10 000,00

0

rezerwa na badanie sprawozdania finansowego

12 500,00

25 000,00

-12 500,00

25 000,00

rezerwa urlopowa

13 436,90

15 054,92

28 491,82

44 936,90

53 491,82

2019 BO

utworzenie

odwrócenie wykorzystanie

BZ

rezerwa na badanie sprawozdania finansowego

25 000,00

42 000,00

-25 000,00

42 000,00

rezerwa urlopowa

28 491,82

50 782,85

rezerwa na koszty

0,00

-

53 491,82

-

-

79 274,67
121 274,67
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10.

Rzeczowe aktywa trwałe

Wartość brutto na dzień
01.01.2019
Zwiększenia, w tym:
- nabycie

17 209,36

11 538,50

201 189,45

2 340,65

0,00

0,00

2 340,65

2 340,65

0,00

0,00

2 340,65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

174 782,24

17 209,36

11 538,50

133 916,01

17 209,36

10 640,81

0,00

3 018,50
0,00

10 640,81

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

144 556,82

17 209,36

3 018,50

38 525,58

-

8 520,00

30 225,42

-

8 520,00

- sprzedaż
- likwidacja

Zmniejszenia, w tym:
- sprzedaż
- likwidacja
Umorzenie na dzień
31.12.2019
Wartość księgowa netto na
dzień 01.01.2019
Wartość księgowa netto na
dzień 31.12.2019

- nabycie
Zmniejszenia, w tym:
- sprzedaż
0 - likwidacja
Wartość brutto na dzień
31.12.2018
Umorzenie na dzień
01.01.2018
Zwiększenia, w tym:
- odpis amortyzacyjny za
rok
Zmniejszenia, w tym:
- sprzedaż
- likwidacja
Umorzenie na dzień
31.12.2018
Wartość księgowa netto na
dzień 01.01.2018
Wartość księgowa netto na
dzień 31.12.2018

Inwestycje w
obcych
środkach
trwałych

Pozostałe środki
trwałe

Urządzenia techniczne i
maszyny
Wartość brutto na dzień
01.01.2018
Zwiększenia, w tym:

Razem

172 441,59

Zmniejszenia, w tym:

Wartość brutto na dzień
31.12.2019
Umorzenie na dzień
01.01.2019
Zwiększenia, w tym:
- odpis amortyzacyjny za
rok

Inwestycje w
obcych
środkach
trwałych

Pozostałe środki
trwałe

Urządzenia techniczne i
maszyny

203 530,10
154 143,87
10 640,81
10 640,81
164 784,68

47 045,58
38 745,42

Razem

172 441,59

17 209,36

11 538,50

201 189,45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

172 441,59

17 209,36

11 538,50

201 189,45

124436,61

16 017,69

1 953,50

142 407,80

9 479,40

1 191,67

1 065,00

11 736,07

9 479,40

1 191,67

1 065,00

11 736,07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 916,01

17 209,36

3 018,50

154 143,87

48 004,98

1 191,67

9 585,00

58 781,65

38 525,58

-

8 520,00

47 045,58
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11.

Leasing

11.1. Zobowiązania z tytułu leasingu – Spółka jako leasingobiorca
Dnia 04 września 2013 roku Spółka zawarła umowę podnajmu powierzchni biurowej w budynku Rondo 1 w
Warszawie. Wynajmującym jest spółka Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (TFI) z siedzibą w
Warszawie, która jest najemcą powierzchni biurowej na 29 piętrze biurowca położonego w Warszawie przy ul.
Rondo ONZ 1 na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 14 czerwca 2013 z podmiotem Rondo Property
Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Umowa została zakończona z dniem 31 sierpnia 2018 roku,
Od 01 września 2018 roku Spółka wynajmuje powierzchnię przy ul. Sienna 73 w Warszawie na podstawie umowy
najmu z Opera Dom Maklerski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Umowa została zawarta do dnia 28 sierpnia
2020 roku.
Koszty z tytułu leasingu
Opera TFI S.A.
Opera Dom Maklerski Sp. z o.o.

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

250 300,13

-

90 967,35

393 513,84

-

-

341 267,48

393 513,84

inne
Razem

Suma przyszłych minimalnych opłat leasingowych z tytułu leasingu operacyjnego
Do jednego roku

253 645,68

Później niż 1 rok

-

Nie później niż 5 lat

-

Później niż 5 lat

-

Razem

253 645,68

11.2. Należności z tytułu leasingu – Spółka jako leasingodawca- spółka nie występuje
jako leasingodawca.
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12.

Wartości niematerialne

Koszty prac
rozwojowych1)

Nakłady na
WNiP w
budowie

Wartość firmy2)

Inne

Razem

Wartość brutto na dzień 01.01.2019

5 320 402,17

3 381 684,75

2 331 557,67

693 107,04

11 726 751,63

Zwiększenia, w tym:

1 784 283,40

2 362 075,89

0

0

4 146 359,29

1 784 283,40

2 362 075,89

0

0

4 146 359,29

0

1 823 283,40

0

0

1 823 283,40

- nabycie
Zmniejszenia, w tym:
- sprzedaż

0

0

0

0

0

- likwidacja

0

39 000,00

0

0

39 000,00

- przeniesienie na WNiP

0

1 784 283,40

0

0

1 784 283,40

Wartość brutto na dzień 31.12.2019

7 104 685,57

3 920 477,24

2 331 557,67

693 107,04

14 049 827,52

Umorzenie i odpisy aktualizujące na
dzień 01.01.2019

2 633 804,66

0

496 756,59

584 347,56

3 714 908,81

718 494,45

0

0

40 778,95

759 273,40

718 494,45

0

0

40 778,95

759 273,40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zwiększenia, w tym:
- odpis amortyzacyjny za rok
Zmniejszenia, w tym:
- sprzedaż
- likwidacja
Umorzenie na dzień 31.12.2019
Wartość księgowa netto na dzień
01.01.2019
Wartość księgowa netto na dzień
31.12.2019

0

0

0

0

0

3 352 299,11

0

496 756,59

625 126,51

4 474 182,81

2 686 597,51

3 381 684,75

1 834 801,08

108 759,48

8 011 842,82

3 752 386,46

3 920 477,24

1 834 801,08

67 980,53

9 575 645,31

Wartość firmy2)

Inne

Razem

Koszty prac
rozwojowych1)

Wartość brutto na dzień 01.01.2018
Zwiększenia, w tym:
- nabycie
Zmniejszenia, w tym:
- sprzedaż
- likwidacja
- przeniesienie na WNiP

Nakłady na
WNiP w
budowie

5 465 496,65

1 211 310,90

2 331 557,67

693 107,04

9 701 472,26

305 925,75

2 476 299,60

0

0

2 782 225,35

305 925,75

2 476 299,60

0

0

2 782 225,35

451 020,23

305 925,75

0

0

756 945,98

0

0

0

0

0

451 020,23

0

0

0

451 020,23

0

305 925,75

0

0

305 925,75

Wartość brutto na dzień 31.12.2018

5 320 402,17

3 381 684,75

2 331 557,67

693 107,04

11 726 751,63

Umorzenie i odpisy aktualizujące na
dzień 01.01.2018

1 882 267,24

0

496 756,59

530 651,76

2 909 675,59

751 537,42

0

0

53 695,80

805 233,22

751 537,42

0

0

53 695,80

805 233,22

0

0

0

0

0

- sprzedaż

0

0

0

0

0

- likwidacja

0

0

0

0

0

Zwiększenia, w tym:
- odpis amortyzacyjny za rok
Zmniejszenia, w tym:
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Umorzenie na dzień 31.12.2018
Wartość księgowa netto na dzień
01.01.2018
Wartość księgowa netto na dzień
31.12.2018

1
2

2 633 804,66

0

496 756,59

584 347,56

3 714 908,81

3 583 229,41

1 211 310,90

1 834 801,08

162 455,28

6 791 796,67

2 686 597,51

3 381 684,75

1 834 801,08

108 759,48

8 011 842,82

Wytworzone we własnym zakresie
Powstała w wyniku połączenia spółek

Wartość firmy powstała w wyniku połączenia jednostek:
x

SkyCash Sp. z o.o.

x

mobiParking Sp. z o.o.
Wartość firmy powstała w wyniku połączenia w 2011 roku ze SkyCash Sp. z o.o.
Wartość firmy powstała w wyniku połączenia w 2012 roku z MobiParking Sp. z
o.o.

1 094 222,45

Razem wartość firmy

1 834 801,08

740 578,63

Spółka na koniec 2019 i 2018 roku przeprowadziła testy na utratę wartości firmy, które polegały na porównaniu
wartości odzyskiwalnej z wartością bilansową. Wartość odzyskiwalna została określona dla jednostek
generujących środki pieniężne w oparciu o szacunki dotyczące przyszłych przepływów pieniężnych oraz stopy
dyskontowej.
W „Teście na trwałą utratę wartości aktywów w postaci wartości firmy Mobiparking Sp. z o.o” oszacowana
została stopa dyskontowa dla wycenianego aktywa poprzez analizę średniego ważonego kosztu kapitału firmy
SkyCash (WACC). WACC zawiera obecny koszt zaciągnięcia przez firmę długu oraz koszt kapitału własnego na
podstawie empirycznych dowodów rynkowych. Koszty poszczególnych kapitałów są następnie ważone w
zależności od średniego w branży sposobu finansowania działalności.

12.1. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych
Spółka nie stwierdziła konieczności dokonania odpisów aktualizujących wartość środków trwałych na dzień
sporządzenia danych finansowych za rok 2019 i 2018.

13.

Pozostałe aktywa niefinansowe (długoterminowe)

Pozostałe aktywa niefinansowe długoterminowe
- rozliczenia międzyokresowe czynne- domeny

31.12.2018

31.12.2019

1 247,78

519,69

- gwarancje

1 000 000,00

- kaucje

935 000,00

1 040 435,46

Razem

936 247,78

2 040 955,15

31.12.2018

31.12.2019

14.

Zapasy

Zapasy:
- zakup produktów SEDOC

1552,39

1 552,39

Zakup biletów dla miasta Białystok

35 172,18

30 167,91

Zapasy:

36 724,57

31 720,3
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15.

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

31.12.2018

31.12.2019

- z tytułu dostaw i usług

1 438 580,26

1 477 231,80

- pozostałe

3 403 173,67

391 451,07

4 841 753,93

1 868 682,87

31.12.2018

31.12.2019

1 438 580,26

1 477 231,80

1 438 580,26

1 477 231,80

44 280,00

84 471,85

1 482 860,26

1 561 703,65

31.12.2018

31.12.2019

Razem

15.1. Należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu dostaw i usług
- wobec jednostek pozostałych
Należności netto z tytułu dostaw i usług
Odpis aktualizujący należności
Należności brutto z tytułu dostaw i usług

Ruch na odpisie aktualizującym należności prezentuje się następująco:
Wartości w PLN
Odpis aktualizujący należności
Stan na początek okresu

44 280,00

44 280,00

Zwiększenie - zawiązanie odpisu

-

40 191,85

Zmniejszenie- rozwiązanie odpisu

-

-

44 280,00

84 471,85

31.12.2018

31.12.2019

Należności brutto razem

1 416 645,82

1 561 703,75

- należności na które nie utworzono odpisu

1 372 365,82

1 477 231,80

w tym należności przeterminowane powyżej roku

-

91 971,50

- przeterminowane brutto na które utworzono odpis

44 280,00

84 471,95

31.12.2018

31.12.2019

1 376 577,20

-

-

-

Stan na koniec okresu

Należności z tytułu dostaw i usług

15.2. Pozostałe należności
Pozostałe aktywa niefinansowe krótkoterminowe:
- kaucje
- gwarancje bankowe
- z tytułu podatku od towarów i usług

297 921,72

2 914,83

- podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie

226 340,40

141 201,25

627,51

16 354,44

1 501706,84

230 980,55

3 403 173, 67

391 451,07

- należności od pracowników
- pozostałe
Pozostałe aktywa niefinansowe krótkoterminowe:
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16.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy od
stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne
okresy, od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Spółki na środki
pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych. Wartość godziwa środków
pieniężnych i ich ekwiwalentów na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 21 607 721,64 PLN (31 grudnia 2018
roku: 20 446 271,21 PLN).
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka nie dysponowała niewykorzystanymi przyznanymi środkami kredytowymi.
Środki pieniężne na dzień bilansowy o ograniczonej możliwości dysponowania wykazane w Rachunku
przepływów pieniężnych dotyczą środków, którymi dysponują użytkownicy aplikacji Skycash, jak również środki
przeznaczone lub zabezpieczone na poczet promocji oferowanych użytkownikom Skycash i wynoszą
21 401 409,58 zł.
Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku z przepływów pieniężnych składało się z
następujących pozycji:

Środki pieniężne w banku i w kasie
Lokaty krótkoterminowe
Środki pieniężne w drodze
Razem:

17.

31.12.2019

20 418 175,32

21 607 721,64

-

-

28 095,89

-

20 446 271,21

21 607 721,64

31.12.2018

31.12.2019

400 000,00

55 603,56

3 369,38

2 305,86

403 369,38

57 909,42

31.12.2018

31.12.2019

48 847,93

46 635,82

48 847,93

46 635,82

Inwestycje krótkoterminowe

jednostki uczestnictwa NOVO FIO
jednostki uczestnictwa- wycena NOVO FIO
Inwestycje krótkoterminowe

18.

31.12.2018

Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne:
- pozostałe - koszty przyszłych okresów
Rozliczenia międzyokresowe czynne:
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19.

Kapitał podstawowy i kapitały zapasowe/ rezerwowe

19.1. Kapitał podstawowy
31.12.2018
ilość akcji
Kapitał akcyjny

31.12.2019
wartość

ilość

wartość

PLN

PLN

akcje zwykłe serii A o wartości nominalnej
0,5 PLN każda

2 241 405

1 120 702,50

2 241 405

1 120 702,50

akcje zwykłe serii B o wartości nominalnej
0,5 PLN każda

2 000 000

1 000 000,00

2 000 000

1 000 000,00

akcje zwykłe serii C o wartości nominalnej
0,5 PLN każda

1 242 236

621 118,00

1 242 236

621 118,00

akcje zwykłe serii D o wartości nominalnej
0,5 PLN każda

7 299 998

3 649 999,00

7 299 998

3 649 999,00

akcje zwykłe serii E o wartości nominalnej
0,5 PLN każda

1 556 361

778 180,50

1 556 361

778 180,50

akcje zwykłe serii F o wartości nominalnej
0,5 PLN każda

2 200 000

1 100 000,00

2 200 000

1 100 000,00

akcje zwykłe serii G o wartości nominalnej
0,5 PLN każda

100 000

50 000,00

100 000

50 000,00

akcje zwykłe serii H o wartości nominalnej
0,5 PLN każda

3 000 000

1 500 000,00

3 000 000

1 500 000,00

akcje zwykłe serii I o wartości nominalnej
0,5 PLN każda

2 000 000

1 000 000,00

2 000 000

1 000 000,00

21 640 000

10 820 000,00

21 640 000

10 820 000,00

Razem

Ilość

Wartość

Akcje własne
Na dzień 1 stycznia 2018 roku

0

0,00

Na dzień 31 grudnia 2018 roku

0

0,00

Na dzień 1 stycznia 2019 roku

0

0,00

Na dzień 31 grudnia 2019 roku

0

0,00

Ilość

Wartość

Akcje zwykłe wyemitowane i w pełni opłacone
Na dzień 1 stycznia 2018 roku

21.640.000

10 820 000,00

Na dzień 31 grudnia 2018 roku

21.640.000

10 820 000,00

Na dzień 1 stycznia 2019 roku

21.640.000

10 820 000,00

Na dzień 31 grudnia 2019 roku

21.640.000

10 820 000,00

19.1.1 Wartość nominalna akcji
Wszystkie wyemitowane akcje posiadają wartość nominalną wynoszącą 0,5 PLN i zostały w pełni opłacone.

19.1.2 Prawa akcjonariuszy
Akcje serii A , B, C, D, E, F, G, H i I nie są uprzywilejowane co do głosu i na jedną akcję przypada jeden głos.
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19.1.3 Akcjonariusze o znaczącym udziale
31.12.2018
Akcjonariusz

Liczba akcji

31.12.2019

Udział w
kapitale

Liczba akcji

Udział w
kapitale

Opera MP Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty

5 248 000

24,25%

5 248 000

24,25%

Opera Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny Otwarty

4 835 000

22,34%

4 835 000

22,34%

NOVO Fundusz Inwestycyjny
Otwarty

2 163 405

10,00%

2 163 405

10,00%

Optimum Fundusz Inwestycyjny
Otwarty

2 000 000

9,24%

2 000 000

9,24%

Opera NGO Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny Otwarty

1 700 000

7,86%

1 700 000

7,86%

1 431 200

6,61%

1 431 200

6,61%

1 057 477

4,89%

1 057 477

4,89%

OPERA Za 3 Grosze Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty

345 000

1,59%

345 000

1,59%

Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty

100 000

0,46%

100 000

0,46%

2 759 918

12,75%

2 759 918

12,75%

21 640 000

100,00%

21 640 000

100,00%

DM Inwestycje Sp. z o.o.
Opera Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty

Pozostali
Razem

19.2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
Wartości w PLN
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
Stan na początek okresu

31.12.2018

31.12.2019

7 249 232,33

7 249 232,33

0,00

0,00

- z emisji akcji powyżej wartości nominalnej

0,00

0,00

- ze sprzedaży akcji własnych

0,00

0,00

Zwiększenie

Zmniejszenie
Stan na koniec okresu

0,00

0,00

7 249 232,33

7 249 232,33

19.3. Pozostałe kapitały rezerwowe
Wartości w PLN

31.12.2018

31.12.2019

Kapitał rezerwowy
Stan na początek okresu
Zwiększenie

392 901,87

392 901,87

0,00

0,00

- z emisji akcji niezarejestrowanych w KRS na dzień bilansowy

0,00

0,00

- z wyceny opcji managerskich

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zmniejszenie:
- rejestracja podwyższenia kapitału
podstawowego
- rejestracja umorzenie akcji własnych)
Stan na koniec okresu

0,00

0,00

392 901,87

392 901,87
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19.4. Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty i ograniczenia w wypłacie dywidendy
Niepodzielony wynik nie obejmuje kwot, które nie podlegają podziałowi to znaczy nie mogą zostać wypłacone w
formie dywidendy.
Zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka jest obowiązana utworzyć kapitał zapasowy na
pokrycie straty. Do tej kategorii kapitału przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy wykazanego
w sprawozdaniu Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału podstawowego. O
użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie; jednakże części kapitału
zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej
w sprawozdaniu finansowym i nie podlega ona podziałowi na inne cele.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie istnieją inne ograniczenia dotyczące wypłaty dywidendy.
Zysk za 2019 rok Zarząd proponuje przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.
Wartości w PLN

31.12.2018

31.12.2019

Niepokryte straty
Stan na początek okresu

10 646 286,84

9 783 528,76

Zwiększenie - korekta błędu podstawowego

-

-

Zwiększenie -strata za rok poprzedni

-

-

-862 758,08

-655 635,82

9 783 528,76

9 127 892,94

Zmniejszenie – zysk za rok poprzedni
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zmniejszenie- zysk/ strata za rok bieżący

-655 635,82 -

Stan na koniec okresu

20.

374 771,38

9 127 892,94

8 753 121,56

Zobowiązania finansowe

Wartości w PLN
2018

2019

kapitał

odsetki

kapitał

Stan na początek roku

4 000 000,00

0

4 000 000,00

- odsetki do wykupu

0

0

0

- wykup obligacji

0

0

-4 000 000,00

- otrzymane pożyczki

0

0

1 800 000,00

0

- odsetki naliczone do dnia bilansowego

0

473 035,86

0

21 534,24

4 000 000,00

473 035,86

1 800 000,00

21 534,24

Stan na dzień bilansowy

odsetki

600 000,00
-

600 000,00

W dniu 21.08.2019 r. Spółka zawarła umowę ustanowienia zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw z Opera
BR Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym w związku z zawartą w dniu 19.08.2019 r. umową pożyczki
o wartości 1 200 000 PLN. Strony ustaliły najwyższą sumę zabezpieczenia wierzytelności zastawem rejestrowym
na kwotę 1 300 000 PLN.
W dniu 23.12.2019 r. Spółka zawarła dodatkową umowę ustanowienia zastawu rejestrowego rzeczy i praw z Opera
BR Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z uwagi na udzielenie Spółce w dniu 23.12.2019 r. pożyczki w
wysokości 600 000 PLN w celu zabezpieczenia zwrotu pożyczki wraz z odsetkami. Zastaw rejestrowy na zbiorze
rzeczy i praw został ustanowiony do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 700 000 PLN.
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21.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, pozostałe zobowiązania
i rozliczenia międzyokresowe

21.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe
(krótkoterminowe)
31.12.2018

31.12.2019

299 045,13

433 433,50

2 809 630,63

3 499 704,03

3 108 675,76

3 933 137,53

17 918 361,14

19 729 315,04

- Podatek dochodowy od osób fizycznych

11 394,00

18 832,00

- Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

39 071,95

49 796,49

- Zobowiązania z tytułu podatku VAT

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
- wobec jednostek powiązanych
- wobec jednostek pozostałych

Pozostałe zobowiązania
- Zobowiązania wobec użytkowników SkyCash

367 867,34

-

- Rozliczenia z pracownikami

169,66

90,94

- Inne

824,54

870,51

18 337 688,63

19 798 904,98

21 446 364,39

23 732 042,51

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe, razem

21.2. Sprawy sądowe
Obecnie Spółka jest stroną w postępowaniu prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt XXIII
Ga 185/20), w związku ze skargą wniesioną przez mPay S.A. od wyroków Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9
stycznia 2020 roku wydanych w sprawach o sygn. KIO 2401/19, KIO 2402/19, na mocy których odwołanie
wniesione przez mPay S.A. oraz Pango Polska sp. z o.o. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Pobieranie opłat za postój w strefie płatnego parkowania
niestrzeżonego z wykorzystaniem kanałów/platform mobilnych dla części 2 i części 3”, nr postępowania
ZDM/UM/DZP/91/PN/78/19, ogłoszonego w dniu 1 października 2019 roku zostało odrzucone, a oferta SkyCash
Poland S.A. złożona w ramach tego postępowania została uznana za najkorzystniejszą w obu wskazanych
częściach. Spółka ocenia skargę jako bezzasadną. W związku z wygranym przetargiem SkyCash Poland S.A.
zawarła w dniu 31 stycznia 2020 roku umowy, oddzielnie dla części 2 i 3 postępowania, na pobieranie opłat za
postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego z wykorzystaniem platform/kanałów mobilnych i świadczy
usługi na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy, Zarządu Dróg Miejskich na tej podstawie od dnia 1 lutego 2020
roku.

21.3. Rozliczenia podatkowe
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. W razie potrzeby Spółka
utworzy odpowiednie rezerwy na rozpoznawalne i policzalne ryzyko podatkowe. Na dzień 31 grudnia 2019
roku Spółka nie utworzyła takich rezerw.
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22.

Rozliczenia międzyokresowe
31.12.2018

31.12.2019

- koszt badania sprawozdanie finansowego

27 500,00

42 000,00

- rezerwa urlopowa

Rozliczenia międzyokresowe bierne:

28 491,82

79 274,67

- rezerwa na koszty związane z usługami księgowymi

0

0,00

- rezerwa na koszty związane z przygotowaniem sprawozdania finansowego

0

0,00

55 991,82

121 274,67

- pozostałe
Rozliczenia międzyokresowe bierne:

23.

Informacje o podmiotach powiązanych

Zgodnie z definicją podmiotu powiązanego zawartą w MSR 24 Ujawnianie informacji nt. podmiotów
powiązanych, jedynym podmiotem powiązanym ze Spółką jest:
Lista transakcji gospodarczych z podmiotami powiązanymi:
Wartość
Podmiot powiązany

Rodzaj transakcji
zakupu

Opera Dom Maklerski Sp. z o.o.

usługi prowadzenia
ewidencji obligacji

Opera Dom Maklerski Sp. z o.o.
Opera TFI S.A.
OVC Sp. z o.o.

usługi informatyczne

2019

13 200,00

8 400,00

usługi najmu

71 654,25

393 513,84

usługi najmu

250 300,13

0,00

3 083 364,00

2 666 025,00

3 418 518,38

3 067 938,84

Razem

24.

2018

Transakcje z udziałem członków Zarządu

W roku obrotowym, poza wypłatą wynagrodzenia, Spółka nie przeprowadzała transakcji z członkami jej Zarządu
ani z członkami Rady Nadzorczej.
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25.

Wynagrodzenie kadry kierowniczej Spółki

Wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki
01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

Zarząd
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i
narzuty)

428 603,95

475 979,33

Świadczenia po okresie zatrudnienia

0,00

0,00

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy

0,00

0,00

Świadczenia pracownicze w formie akcji

0,00

0,00

Rada Nadzorcza
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i
narzuty)
0,00

0,00

Świadczenia po okresie zatrudnienia

0,00

0,00

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy

0,00

0,00

Świadczenia pracownicze w formie akcji

0,00

0,00

428 603,95

475 979,33

Razem

26.

Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenie netto podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
wypłacone lub należne w podziale na rodzaje usług:
Rodzaj usługi

2018

2019

25 000,00

42 000,00

- Inne usługi poświadczające

0,00

0,00

- Usługi doradztwa podatkowego

0,00

0,00

- Pozostałe usługi

0,00

0,00

25 000,00

42 000,00

- Obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego w kwocie netto

Razem wynagrodzenie biegłego rewidenta

27.

Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

Instrumentami finansowymi, które wykorzystuje Spółka do działalności, są obligacje, gwarancje bankowe, 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 oraz zobowiązania wobec użytkowników, które powstają bezpośrednio w
toku prowadzonej przez nią działalności.
Spółka nie zawiera transakcji z udziałem instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty na zamianę stóp
procentowych (swapy procentowe) oraz walutowe kontrakty terminowe typu forward.
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Zasadą stosowaną przez Spółkę obecnie i przez cały okres objęty sprawozdaniem jest nieprowadzenie obrotu
instrumentami finansowymi.
Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych obejmują ryzyko stopy procentowej, ryzyko
związane z płynnością, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania
każdym z tych rodzajów ryzyka – zasady te zostały w skrócie omówione poniżej.

27.1. Ryzyko stopy procentowej
Narażenie Spółki na ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych dotyczy zmiany wartości odsetek
naliczonych od otrzymanych kredytów i pożyczek. Ryzyko zmian stopy procentowej powstaje i jest
rozpoznawane w Spółce w momencie zawarcia transakcji lub instrumentu finansowego. Spółka zarządza kosztami
oprocentowania poprzez korzystanie głównie z zobowiązań o oprocentowaniu stałym. Spółka gromadzi i analizuje
bieżące informacje z rynku na temat aktualnej ekspozycji na ryzyko zmiany stopy procentowej. W obecnej sytuacji
nie zabezpiecza zmian stopy procentowej z uwagi na niewielką nieprzewidywalność harmonogramów spłat
poszczególnych zobowiązań opartych na stałej stopie.
Na dzień bilansowy spółka nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów bankowych, natomiast pożyczka otrzymana w
2019 roku jest oparta na stałej stopie procentowej.

27.2. Ryzyko walutowe
Spółka narażona jest na niewielkie ryzyko walutowe z tytułu zawieranych transakcji. Ryzyko takie powstaje
w wyniku dokonywania przez jednostkę operacyjną sprzedaży lub zakupów w walutach innych niż jej waluta
wyceny. Jednocześnie spółka pokrywa koszty wynajmu powierzchni biurowej w EUR, przy czym ekspozycja na
to ryzyko jest niewielka.
Zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami zwierania kontraktów handlowych każda umowa zawarta lub
denominowana w walucie obcej podlega szczególnej ewidencji. Miarą ekspozycji na ryzyko walutowe jest wartość
kontraktu. Celem przeciwdziałania ryzyku zmian kursów walut jest ograniczenie ich negatywnego wpływu na
wynik Spółki, jednak skala zawieranych transakcji w walucie obcej jest niewielka. Spółka nie stosuje zatem
zabezpieczeń kontraktów w postaci prostych instrumentów finansowych typu forward.
Analiza wrażliwości – ryzyko walutowe
Na dzień 31 grudnia 2019 roku spółka przeprowadziła analizę wpływu zamiany kursu PLN do Euro na wynik
finansowy brutto. Przy założeniu umocnienia się kursu PLN do Euro o 5%, wynik Spółki zmieniłby się o ok 24
tys. zł. Ty samym osłabienie kuru PLN do Euro o 5% spowodowałoby obniżenie wyniku finansowego o ok 24 tys.
zł.
Wartość narażona na ryzyko
w PLN

Wpływ na wynik finansowy Spółki

-5%

+5%

Aktywa finansowe
Należności z tytułu dostaw i usług

479 081,25

-

24 000,00

24 000,00

27.3. Ryzyko kredytowe
W Spółce nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego.
Spółka narażona jest jedynie na ryzyko związane z niewywiązywania się z umów przez kontrahentów, Ryzyko to
dotyczy wiarygodności kredytowej kontrahentów, z którymi zawierane są transakcje. Maksymalna ekspozycja na
ryzyko kredytowe kontrahentów odpowiada wartości księgowej aktywów finansowych. Ryzyko to identyfikowane
jest każdorazowo przy zawieraniu umów z klientami oraz później, podczas rozliczania płatności. Spółka
monitoruje terminowość przelewów oraz w razie potrzeby nawiązuje kontakt z klientem
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27.4. Ryzyko związane z płynnością
Spółka kontroluje ryzyko utraty płynności poprzez bieżące monitorowanie stanu posiadanych funduszy i ich
planowanie. Celem Spółki jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania,
poprzez korzystanie z różnych źródeł finansowania, takich jak np. obligacje.
Spółka reguluje zobowiązania na bieżąco.
Ze względu na naturę oraz poziom istotności pozycji finansowych nie jest dokonywana analiza wrażliwości dla
pozostałych rodzajów ryzyka. Spółka nie zawiera transakcji z wykorzystaniem instrumentów pochodnych (IRS)
jako zabezpieczenie wartości godziwej.

28.

Instrumenty finansowe

28.1. 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.
Według oceny Spółki wartość godziwa środków pieniężnych, krótkoterminowych lokat, zobowiązań handlowych,
kredytów w rachunku bieżącym oraz pozostałych zobowiązań krótkoterminowe nie odbiega od wartości
bilansowych głównie ze względu na krótki termin zapadalności.
Zarówno należności jak i zobowiązania Spółka zalicza do trzeciego poziomu.

Wartość bilansowa

Wartość godziwa

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2019

1 416 645,82

1 561 703,75

01.01.-31.12.2018 01.01.-31.12.2019

Aktywa finansowe – Pożyczki i należności
Należności z tytułu dostaw i usług
Należności od jednostek stowarzyszonych

-

-

1 416 645,82

1 561 703,75
-

-

Pozostałe należności

3 398 490,01

391 451,07

3 398 490,01

391 451,07

Razem

4 815 135,83

1 953 154,82

4 815 135,83

1 953 154,82

Wartość bilansowa
01.01.-31.12.2018

Wartość godziwa

01.01.-31.12.2019

01.01.-31.12.2018 01.01.-31.12.2019

Krótkoterminowe zobowiązania finansowe
Kredyty w rachunku bieżącym
Roczne Obligacje wyemitowane

-

-

3 108 675,76

Pozostałe zobowiązania finansowe

18 337 688,63

Razem

21 446 364,39

23 732 042,51

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

-

-

3 933 137,53

3 108 675,76

3 933 137,53

19 798 904,98

18 337 688,63

19 798 904,98

21 446 364,39

23 732 042,51
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200 180,01
200 180,01

RAZEM

0,00

Odsetki dla kontrahentów

Obligacje wyemitowane

0,00

Pozostałe zobowiązania

0,00

0,00

0,00

0,00

Zyski/ (straty) z
tytułu różnic
kursowych

Przychody/ (koszty) z
tytułu odsetek

Zobowiązania finansowe

38,44

120 913,00

RAZEM

0,00

38,44

Zyski/ (straty) z
tytułu różnic
kursowych

120 913,00

0,00

Przychody/ (koszty) z
tytułu odsetek

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Pozostałe należności

Aktywa finansowe

Okres zakończony dnia 31 grudnia 2018

0,00

0,00

0,00

0,00

Rozwiązanie/ (utworzenie)
odpisów aktualizujących

0,00

0,00

0,00

Rozwiązanie/ (utworzenie)
odpisów aktualizujących

0,00

0,00

0,00

0,00

Zyski/ (straty) z
tytułu wyceny

0,00

0,00

0,00

Zyski/ (straty) z
tytułu wyceny

0,00

0,00

0,00

0,00

Zyski/ (straty) ze
sprzedaży
instrumentów
finansowych

0,00

0,00

0,00

Zyski/ (straty) ze
sprzedaży
instrumentów
finansowych

Pozostałe

Pozostałe
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.2. Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w rachunku zysków i strat w podziale na kategorie instrumentów finansowych
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-

-

RAZEM

128 297,16

126 964,14

0,00
-

Odsetki od pożyczek

Obligacje wyemitowane

0,00

1 333,02

Odsetki dla kontrahentów

Pozostałe zobowiązania

Zobowiązania finansowe

109 255,10

RAZEM

Przychody/ (koszty) z
tytułu odsetek

109 255,10

0,00

Przychody/ (koszty) z
tytułu odsetek

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Pozostałe należności

Aktywa finansowe

Okres zakończony dnia 31 grudnia 2019

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

Zyski/ (straty) z
tytułu różnic
kursowych

5 853,87

0,00

5 853,87

Zyski/ (straty) z
tytułu różnic
kursowych

-

0,00

0,00

0,00

0,00

Rozwiązanie/ (utworzenie)
odpisów aktualizujących

-

0,00

0,00

Rozwiązanie/ (utworzenie)
odpisów aktualizujących
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Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające
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-

-

21 534,24

0,00

21 534,24

0,00

0,00

Zyski/ (straty) z
tytułu wyceny

1 063,52

0,00

1 063,52

Zyski/ (straty) z
tytułu wyceny

-

0,00

0,00

0,00

0,00

Zyski/ (straty) ze
sprzedaży
instrumentów
finansowych

5 603,56

0,00

5 603,56

Zyski/ (straty) ze
sprzedaży
instrumentów
finansowych

Pozostałe

Pozostałe
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-
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29.

Struktura zatrudnienia

Przeciętne zatrudnienie w osobach w Spółce w okresie zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia
2018 roku kształtowało się następująco:
2018

2019

Zarząd Spółki
Administracja
Dział sprzedaży
Pion produkcji

3
1
2
6

4
4
2
6

Marketing
Pozostali

1
3

2
7

13

25

Razem

30.

Zdarzenia po dniu bilansowym

Spółka przeprowadziła w pierwszym kwartale 2020 roku emisję akcji serii J, w wyniku której kapitał zakładowy
Spółki wzrósł z 10 820 000,00 zł do 12 947 650,00 zł.
Ze względu na rozwój pandemii koronwirusa na świecie i w Polsce osiągniecie przyjętych założeń budżetowych
na rok 2020 może być zagrożone. W momencie przygotowania Sprawozdania Zarządu z działalności wpływ
pandemii na wynik finansowy Spółki w roku 2020 jest trudny do oszacowania. Jednak według wstępnych analiz
wpływ ten nie powinien zagrozić bieżącej działalności Spółki.
W związku z pandemią i koniecznością pracy zdalnej w wielu obszarach podjęto szereg działań (m.in. szersze
wykorzystanie narzędzi do prowadzenia biznesu online, zdalna komunikacja z systemami czy efektywniejsze
wykorzystanie komunikatorów), które zredukowały negatywny wpływ pandemii na bieżącą działalność Spółki

31.

Zarządzanie kapitałem

Zarząd monitoruje poziom wskaźnika zwrotu z kapitału, który jest definiowany jako stosunek wyniku działalności
operacyjnej Spółki do kapitału własnego Spółki.
Zarząd dąży do utrzymania równowagi pomiędzy wyższą stopą zwrotu możliwą do osiągnięcia przy wyższym
poziomie zadłużenia i korzyściami oraz bezpieczeństwem osiąganym przy solidnym kapitale. Celem Spółki jest
wzrost działalności przy zachowaniu bezpiecznej struktury finansowania i maksymalizacji wskaźnika zwrotu z
kapitału w kolejnych okresach.
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Podpisy członków Zarządu
Signed by /
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Date / Data:
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_____________________________________
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Prezes Zarządu

Signed by /
Podpisano przez:
Katarzyna Kot
Date / Data: 202009-24 11:53

_________________________________
Katarzyna Kot
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Signed by /
Podpisano przez:
Piotr Remigiusz
Bochenek
Date / Data: 2020-

______________
_
______________________________
09-24 12:00
Piotr Remigiusz Bochenek
Członek Zarządu
Signed by /
Podpisano przez:
Adam Sadowski
/ Data: 2020____
______
_____Date
_____________________________________
09-24 11:51
d S
d
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Sadowski
Członek Zarządu

51

SKYCASH POLAND S.A.
Dane finansowe za okres zakończony dnia 30 września 2020
(w tys. złotych)

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Pozycje rachunku wyników

01.01.2020-30.09.2020

01.01.2019-30.09.2019

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

5 482,45

6 053,76

5 482,45

6 053,76

6 555,14

5 518,27

978,09

556,85

60,45

63,79

3 218,56

3 000,81

IV. Podatki i opłaty

59,89

25,62

V. Wynagrodzenia

1 798,95

1 176,96

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

315,18

246,71

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

124,02

447,53

-1 072,69

535,49

110,49

12,86

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce

Zysk (strata) na sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja aktywów niefinansowych

-

-

Inne przychody operacyjne

110,49

12,86

Pozostałe koszty operacyjne

21,94

53,82

0,00

-

21,94

53,82

-984,14

494,53

33,78

94,82

26,64

80,81

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0,00

3,14

Inne

7,14

10,87

33,46

137,07

33,46

137,07

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

-

-

Inne

-

-

-983,82

452,28

Podatek bieżący

-

-

Podatek odroczony

-

-

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

-983,82

452,28

Zysk (strata) netto za rok obrotowy

-983,82

452,28

Aktualizacja aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Odsetki

Koszty finansowe
Odsetki

Zysk (strata) brutto
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
AKTYWA

Stan na 30.09.2020

Aktywa trwałe

Stan na 31.12.2019
11 907,92

11 771,19

29,03

38,75

10 042,73

9 575,65

1 650,51

2 040,96

593,72

998,57

69,80

0,00

115,85

115,85

29 475,35

23 612,67

1,55

31,72

2 454,95

1 868,68

26 914,63

21 607,72

Inwestycje krótkoterminowe

57,91

57,91

Rozliczenia międzyokresowe czynne

46,31

46,64

41 383,28

35 383,86

Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Pozostałe
aktywa
(długoterminowe)

niefinansowe

w tym kaucje
Inwestycje długoterminowe
Aktywa z tytułu podatku odroczonego

Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe należności
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

AKTYWA RAZEM

PASYWA
Kapitał (fundusz) własny

Stan na 30.09.2020

Stan na 31.12.2019
10 852,84

9 709,01

12 947,65

10 820,00

7 249,23

7 249,23

-

-

392,90

392,90

-9 736,94

-8 753,12

Zobowiązania długoterminowe

-

1 821,53

Zobowiązania finansowe

-

1 821,53

Zobowiązania krótkoterminowe

30 530,44

23 853,32

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe zobowiązania

26 951,16

23 732,04

3 500,00

-

79,27

121,27

41 383,28

35 383,86

Kapitał (fundusz) podstawowy
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich
wartości nominalnej
Udziały (akcje) własne
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zyski zatrzymane / Niepokryte straty

Zobowiązania finansowe
Rozliczenia międzyokresowe

PASYWA RAZEM
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Dane finansowe wstępne (przed badaniem sprawozdania przez Biegłego rewidenta)
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SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Pozycje rachunku wyników

01.01.2020 -31.12.2020

01.01.2019-31.12.2019

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

7 283,97

8 957,34

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

7 283,97

8 957,34

9 590,96

7 981,45

1 307,92

769,91

67,51

88,64

4 549,87

4 374,36

IV. Podatki i opłaty

98,44

47,69

V. Wynagrodzenia

2 596,29

1 755,15

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

460,94

361,86

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

509,99

583,86

-2 306,99

975,89

126,38

47,67

Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce

Zysk (strata) na sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja aktywów niefinansowych

-

34,69

126,38

12,98

319,93

181,46

Aktualizacja aktywów niefinansowych

100,31

40,19

Inne koszty operacyjne

219,63

141,27

-2 500,54

842,10

62,50

114,86

26,67

109,26

Inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne

Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Odsetki
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne

2,00
33,84

5,60

46,16

163,00

46,16

155,56

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

-

1,06

Inne

-

6,38

-2 484,19

793,95

-

-

218,51

419,18

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

-2 702,70

374,77

Zysk (strata) netto za rok obrotowy

-2 702,70

374,77

Koszty finansowe
Odsetki

Zysk (strata) brutto
Podatek bieżący
Podatek odroczony
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SKYCASH POLAND S.A.
Dane finansowe wstępne (przed badaniem sprawozdania przez Biegłego rewidenta)
za okres zakończony dnia 31 grudnia 2020 (w tysiącach złotych)

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
AKTYWA
Aktywa trwałe

Stan na 31.12.2020

Stan na 31.12.2019

12 627,36

11 771,19

12,50

38,75

10 779,30

9 575,65

1 765,76

2 040,96

585,72

998,57

69,80

-

0,00

115,85

28 313,86

23 612,67

-

31,72

2 367,63

1 868,68

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

11 870,12

21 607,72

Inwestycje krótkoterminowe

14 059,91

57,91

16,20

46,64

40 941,23

35 383,86

Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Pozostałe aktywa niefinansowe (długoterminowe)
w tym kaucje
Inwestycje długoterminowe
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Rozliczenia międzyokresowe czynne

AKTYWA RAZEM

PASYWA
Kapitał (fundusz) własny
Kapitał (fundusz) podstawowy
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości
nominalnej
Udziały (akcje) własne
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zyski zatrzymane / Niepokryte straty

Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania
Zobowiązania finansowe
Rozliczenia międzyokresowe

PASYWA RAZEM

Stan na 31.12.2020

Stan na 31.12.2019

9 133,97

9 709,01

12 947,65

10 820,00

7 249,23

7 249,23

-

-

392,90

392,90

-11 455,82

-8 753,12

102,66

1 821,53

-

1 821,53

102,66

-

31 704,60

23 853,32

28 031,27

23 732,04

3 500,00

-

173,33

121,27

40 941,23

35 383,86
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