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Warszawa, dnia 31 lipca 2020r. 

    
 
Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy Giełdowi, 
 

Działając w imieniu CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna przedstawiam Państwu 

Roczny Raport Spółki za rok 2019 prezentujący dane Spółki wraz z opinią niezależnego 

biegłego rewidenta. Zawiera on zestawienie i podsumowanie najważniejszych wydarzeń, 

jakie miały miejsce w 2019 roku. 

   

Pisząc te słowa, jako wstęp do przedkładanego Państwu Sprawozdania Zarządu i 

Sprawozdania finansowego, podkreślam, że priorytetem dla Zarządu pozostaje zapewnienie 

Spółce stabilności finansowej, wzrostu ekonomicznego oraz rozwoju. 

 

W trakcie roku 2019 Zarząd podejmował działania w celu poprawy sytuacji finansowej 

poprzez przeprowadzenie emisji akcji serii M i N, które spowodowały zmniejszenie strat z lat 

ubiegłych z kwoty 12.515 tys. zł do kwoty 5.211 tys. zł doprowadzając tym samym do 

odbudowy kapitałów wysłanych. Działania nasze doprowadziły do wyjścia Spółki ze statusu 

„alert” w notowaniach Giełdy Papierów Wartościowych rynku NewConnect. W 2019 roku 

miała również miejsce zmiana profilu działalności z produkcyjnej na działalność inwestycyjną 

w spółki lub przedsięwzięcia biznesowe o charakterze technologicznym cechujące się 

innowacyjnością produktową lub procesową z branż FinTech, MedTech oraz CleanTech. W 

2019 roku aktywnie pracowaliśmy nad stworzeniem nowej strategii spółki, która z pewnym 

opóźnieniem, spowodowanym pandemią Covid-19, jest wdrażana. W 2019 roku 

rozpoczęliśmy proces konsolidacji spółek grupy Carlson co jest opisane w przedstawionym 

raporcie. 

 

Spółka w latach kolejnych planuje dalszą pracę mającą na celu stworzenie silnej 

grupy kapitałowej poprzez dalszą konsolidację spółek powiązanych. W trzecim kwartale 2020 

roku planujemy zamknięcie emisji akcji serii „O”, jak również pracujemy nad kolejną emisją 

akcji serii „P”. Działania te mają na celu dalszą poprawę sytuacji finansowej Spółki oraz 

pozyskanie środków na dalszą konsolidację grupy. W drugim kwartale 2020 roku 

rozpoczęliśmy działania nad stworzeniem własnej alternatywnej spółki inwestycyjnej , która 

pozwoli nam na rozpoczęcie działań inwestycyjnych zgodnie z zakomunikowaną zmianą 

profilu działalności. W szczególnym zakresie zainteresowania Spółki będą inwestycje w 

projekty typu startup z branż wysokich innowacyjnych technologii oraz sztucznej inteligencji. 



 

W imieniu Spółki oraz własnym chcę podziękować Akcjonariuszom, Członkom Rady 

Nadzorczej, Współpracownikom za okazane zaufanie oraz wsparcie. Ze swojej strony 

zapewniam o kontynuowaniu wszelkich starań mających na celu zapewnienie dalszego 

rozwoju Spółki. 

 

 

Aleksander Gruszczyński 

Prezes Zarządu 

 



Warszawa, dnia 31 lipca 2020 r. 
 
 
 

  
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
SPÓŁKI POD FIRMĄ CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA 

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 
ZA 2019 ROK 

 
 
 

 

Zarząd spółki pod firmą CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe CARLSON 

INVESTMENTS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019 i dane porównywalne sporządzone 

zostały zgodnie z obowiązującymi i przyjętymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w 

sposób prawdziwy, rzetelny, jasny sytuację majątkową i finansową Spółki CARLSON 

INVESTMENTS S.A. oraz jego wynik finansowy. Ponadto Zarząd oświadcza, że sprawozdanie 

z działalności Zarządu zawiera prawdziwy obraz  sytuacji emitenta, w tym opis 

podstawowych zagrożeń i ryzyka. 

 

Aleksander Gruszczyński 

Prezes Zarządu 



Warszawa, dnia 31 lipca 2020 r. 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 
DOTYCZĄCE  PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
SPÓŁKI POD FIRMĄ CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA 

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 
ZA 2019 ROK. 

 
 
 
 
Zarząd spółki pod firmą CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy podmiot uprawniony do badania sprawozdania 

finansowego za 2019 rok tj. „Eureka Auditing Sp. z o.o.” z siedzibą w Poznaniu, wpisana na 

listę firm audytorskich, prowadzoną przez PANA pod nr 137 został wybrany zgodnie z 

przepisami oraz że podmiot ten jak i biegły rewident wykonujący badanie spełnili warunki do 

sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania 

finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i 

zasadami etyki zawodowej. 

 

 

Aleksander Gruszczyński 

Prezes Zarządu 



WYBRANE DANE FINANSOWE CARLSON INVESTMENTS S.A., ZAWIERAJĄCE 

PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W TYM 

PRZELICZONE NA EURO. 

CARLSON INVESTMENTS S.A. 

 

okres 

od 01.01.2018 od 01.01.2019 od 01.01.2018 od 01.01.2019 

do 31.12.2018 do 31.12.2019 do 31.12.2018 do 31.12.2019 

Lp. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR* w tys. EUR* 

1. Amortyzacja 186,92 126,09     43,47   29,61   

2. 
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z 

nimi 
226,90 429,16 52,77  100,78    

3. Zysk (Strata) ze sprzedaży -585,58 -352,12     -136,18   -82,69  

4. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej -279,81 709,16     -65,07   166,53 

5. Zysk (Strata) brutto -451,30 583,04 -104,95  136,91 

6. Zysk (Strata) netto -159,96 96,92    -37,20  22,76 

7. Aktywa trwałe 1 751,56 7 375,98 407,34   1 732,06 

8. Aktywa obrotowe 795,60 907,52    185,02   213,11 

9. Zapasy 56,15 447,72     13,06   105,14 

10. Należności długoterminowe - - 
                       

-       
                       -       

11. Należności krótkoterminowe 730,33 454,53 169,84   106,73 

12. Środki pieniężne i inne aktywa finansowe 1,96 0,72 0,46   0,17 

13. Aktywa razem 2 547,16 8 283,51    592,36   1 945,17 

14. Kapitał własny -780,29 7 079,62  -181,46  1 662,47 

15. Kapitał podstawowy 10 781,67 11 080,43   2 507,37   2 601,96 

16. Zobowiązania i rezerwy 3 327,46 1 203,89  773,82   282,70 

17. Zobowiązania długoterminowe - - 
                       

-       
                       -       

18. Zobowiązania krótkoterminowe 2 290,56  580,94  532,69 135,42   

*wybrane dane finansowe zostały przeliczone na € według średniego kursu NBP  na dzień bilansowy,  

31-12-.2019 1€ 4,2585 PLN               31-12-2018 1€-4,3000 PLN 



CARLSON INVESTMENTS S.A.

ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Dane identyfikujące Spółkę

1. 1 Nazwa Spółki

Carlson Investments S.A.

1. 2 Siedziba Spółki

ul. Emilii Plater 49
00-125 Warszawa

1. 3 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

Siedziba sądu: 

Data: 24.01.2003

Numer rejestru: 0000148769

1. 4 Podstawowy przedmiot i czas działalności Spółki

·

·

·

·

·

·

·

·

·

1. 5 Okres objęty sprawozdaniem

Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z umową Spółki są między innymi:

DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH,

POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE,

POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z 

WYŁACZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH,

KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK,

WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMIWŁASNYMI LIB DZIERŻAWIONYMI,

POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI,

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE,

DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW 

POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI I ZARZĄDZANIA

Spółka została utworzona na czas nieokreślony.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019

r. Dane porównawcze obejmują okres od  1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
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CARLSON INVESTMENTS S.A.

ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. 6 Założenie kontynuacji działalności gospodarczej

2. Znaczące zasady rachunkowości

2. 1 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

2. 2 Przychody i koszty

Przychody ze sprzedaży 

2. 3 Wartości niematerialne i prawne

20%

Sprawozdanie finasowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności

gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. 

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki

działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami) i wydanymi

na jej podstawie przepisami wykonawczymi. 

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których

dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat,

gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów

przekazano nabywcy. Przychody ze sprzedaży usług o okresie realizacji krótszym niż 6 miesięcy

rozpoznawane są w momencie zakończenia wykonania usługi.

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i

strat w wariancie porównawczym.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów

poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z

tytułu trwałej utraty ich wartości. 

Wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową przy zastosowaniu następujących

stawek amortyzacyjnych: 

Autorskie prawa majątkowe
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CARLSON INVESTMENTS S.A.

ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2. 4 Środki trwałe

2. 5 Inwestycje

2. 6 Trwała utrata wartości aktywów

Środki trwałe ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, z

uwzględnieneim skutków przeszacowania (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne,

a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. 

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych

przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do

używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i

związane z nimi różnice kursowe, pomniejszone o przychody z tego tytułu.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego

powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub

rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia

przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową, według stawek przewidzianych w przepisach

podatkowych. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka

trwałego do używania. 

Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z

przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend

(udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w

szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które

nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści.

Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę

wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną,

możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu

utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością

bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W

przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z

aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest

odnoszona na rachunek zysków i strat.
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CARLSON INVESTMENTS S.A.

ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2. 7

2. 8 Rozliczenia międzyokresowe

2. 9 Rezerwy na zobowiązania

2. 10 Podatek dochodowy

2. 11 Różnice kursowe

31.12.2019 31.12.2018

EUR 4,2585 4,3000

Podatek dochodowy w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą naliczaną zgodnie z

przepisami podatkowymi.

Należności, roszczenia i zobowiązania

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty

poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów

operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis

aktualizujący.

Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty.

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania

operacji według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ustalonego dla danej waluty z

dnia poprzedzającego dzień operacji. 

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po

obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank

Polski.

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych

okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w

wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. 

Na rezerwy składają się zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w

walutach obcych z wyjątkiem inwestycji długoterminowych oraz powstałe w związku z zapłatą

należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się

odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do

kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu

wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i

prawnych.

Do wyceny pozycji bilansu wyrażonych w walutach obcych, przyjęto następujące kursy (w zł):
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CARLSON INVESTMENTS S.A.

Bilans
31.12.2019 31.12.2018

1 Aktywa 8 283 506,75     2 547 163,08     

 1. 1 +Aktywa trwałe 7 375 982,92     1 751 564,46     

 1. 1. 1  +Wartości niematerialne i prawne 1 040 833,70     1 165 733,58     

 1. 1. 1. 1   +Koszty zakończonych prac rozwojowych -                      

 1. 1. 1. 2   +Wartość firmy -                      

 1. 1. 1. 3   +Inne wartości niematerialne i prawne 1 040 833,70     1 165 733,58     

 1. 1. 1. 4   +Zaliczki na wartości niematerialne i prawne -                      

 1. 1. 2  +Rzeczowe aktywa trwałe 0,00-                    26 189,88           

 1. 1. 2. 1   +Środki trwałe 0,00-                    26 189,88           

 1. 1. 2. 1. 1    +grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) -                      

 1. 1. 2. 1. 2    +budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej -                      

 1. 1. 2. 1. 3    +urządzenia techniczne i maszyny 0,00-                    26 189,88           

 1. 1. 2. 1. 4    +środki transportu -                      

 1. 1. 2. 1. 5    +inne środki trwałe -                      

 1. 1. 2. 2   +Środki trwałe w budowie -                      

 1. 1. 2. 3   +Zaliczki na środki trwałe w budowie -                      

 1. 1. 3  +Należności długoterminowe -                      -                      

 1. 1. 3. 1   +Od jednostek powiązanych -                      

 1. 1. 3. 2

  +Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w 

kapitale -                      

 1. 1. 3. 3   +Od pozostałych jednostek -                      

 1. 1. 4  +Inwestycje długoterminowe 6 211 936,22     -                      

 1. 1. 4. 1   +Nieruchomości

 1. 1. 4. 2   +Wartości niematerialne i prawne

 1. 1. 4. 3   +Długoterminowe aktywa finansowe 6 211 936,22     -                      

 1. 1. 4. 3. 1    +w jednostkach powiązanych 6 211 936,22     -                      

 1. 1. 4. 3. 1. 1     +- udziały lub akcje 6 211 936,22     

 1. 1. 4. 3. 1. 2     +- inne papiery wartościowe -                      

 1. 1. 4. 3. 1. 3     +- udzielone pożyczki -                      

 1. 1. 4. 3. 1. 4     +- inne długoterminowe aktywa finansowe -                      

 1. 1. 4. 3. 2

   +w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie 

w kapitale -                      -                      

 1. 1. 4. 3. 2. 1     +- udziały lub akcje

 1. 1. 4. 3. 2. 2     +- inne papiery wartościowe

 1. 1. 4. 3. 2. 3     +- udzielone pożyczki

 1. 1. 4. 3. 2. 4     +- inne długoterminowe aktywa finansowe

 1. 1. 4. 3. 3    +w pozostałych jednostkach -                      -                      

 1. 1. 4. 3. 3. 1     +- udziały lub akcje

 1. 1. 4. 3. 3. 2     +- inne papiery wartościowe

 1. 1. 4. 3. 3. 3     +- udzielone pożyczki

 1. 1. 4. 3. 3. 4     +- inne długoterminowe aktywa finansowe

 1. 1. 4. 4   +Inne inwestycje długoterminowe

 1. 1. 5  +Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 123 213,00        559 641,00        

 1. 1. 5. 1   +Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 123 213,00        559 641,00        

 1. 1. 5. 2   +Inne rozliczenia międzyokresowe

 1. 2 +Aktywa obrotowe 907 523,83        795 598,62        

 1. 2. 1  +Zapasy 447 722,71        56 152,49           

 1. 2. 1. 1   +Materiały -                      

 1. 2. 1. 2   +Półprodukty i produkty w toku -                      

 1. 2. 1. 3   +Produkty gotowe -                      

 1. 2. 1. 4   +Towary 51 697,78           56 152,49           

 1. 2. 1. 5   +Zaliczki na dostawy i usługi 396 024,93        

 1. 2. 2  +Należności krótkoterminowe 454 528,76        730 333,25        

 1. 2. 2. 1   +Należności od jednostek powiązanych -                      -                      

 1. 2. 2. 1. 1    +z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: -                      -                      

 1. 2. 2. 1. 1. 1     +- do 12 miesięcy -                      

 1. 2. 2. 1. 1. 2     +- powyżej 12 miesięcy -                      

 1. 2. 2. 1. 2    +inne -                      

 1. 2. 2. 2

  +Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale -                      -                      

 1. 2. 2. 2. 1    +z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: -                      -                      

 1. 2. 2. 2. 1. 1     +- do 12 miesięcy -                      

 1. 2. 2. 2. 1. 2     +- powyżej 12 miesięcy -                      

 1. 2. 2. 2. 2    +inne -                      

 1. 2. 2. 3   +Należności od pozostałych jednostek 454 528,76        730 333,25        

 1. 2. 2. 3. 1    +z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 435 739,20        725 398,30        

 1. 2. 2. 3. 1. 1     +- do 12 miesięcy 435 739,20        725 398,30        

 1. 2. 2. 3. 1. 2     +- powyżej 12 miesięcy -                      

 1. 2. 2. 3. 2

   +z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 

oraz innych tytułów publicznoprawnych 18 789,56           4 932,43             

 1. 2. 2. 3. 3    +inne -                      2,52                    

 1. 2. 2. 3. 4    +dochodzone na drodze sądowej -                      

 1. 2. 3  +Inwestycje krótkoterminowe 717,82                1 959,40             

 1. 2. 3. 1   +Krótkoterminowe aktywa finansowe 717,82                1 959,40             

 1. 2. 3. 1. 1    +w jednostkach powiązanych -                      -                      

 1. 2. 3. 1. 1. 1     +- udziały lub akcje

 1. 2. 3. 1. 1. 2     +- inne papiery wartościowe

 1. 2. 3. 1. 1. 3     +- udzielone pożyczki

 1. 2. 3. 1. 1. 4     +- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

 1. 2. 3. 1. 2    +w pozostałych jednostkach -                      -                      

 1. 2. 3. 1. 2. 1     +- udziały lub akcje

 1. 2. 3. 1. 2. 2     +- inne papiery wartościowe

 1. 2. 3. 1. 2. 3     +- udzielone pożyczki

 1. 2. 3. 1. 2. 4     +- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

 1. 2. 3. 1. 3    +środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 717,82                1 959,40             

 1. 2. 3. 1. 3. 1     +- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 717,82                1 959,40             

 1. 2. 3. 1. 3. 2     +- inne środki pieniężne

 1. 2. 3. 1. 3. 3     +- inne aktywa pieniężne

 1. 2. 3. 2   +Inne inwestycje krótkoterminowe

 1. 2. 4  +Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 554,54             7 153,48             

 1. 3 +Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

 1. 4 +Udziały (akcje) własne



CARLSON INVESTMENTS S.A.

Bilans
31.12.2019 31.12.2018

2 Pasywa 8 283 506,75        2 547 163,08      

 2. 1 +kapitał (fundusz) własny 7 079 619,02        780 297,13-         

 2. 1. 1  +Kapitał (fundusz) podstawowy 11 080 432,00      10 781 666,61   

 2. 1. 2  +Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 379 588,00           379 588,00         

 2. 1. 2. 1

  +- nadywżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością 

nominalną udziałów (akcji)

 2. 1. 3  +Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: -                         

 2. 1. 3. 1   +- z tytułu aktualizacji wartości godziwej

 2. 1. 4  +Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 733 405,02           733 405,02         

 2. 1. 4. 1   +- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 733 405,02          733 405,02        

 2. 1. 4. 2   +- na udziały (akcje) własne

 2. 1. 5  +Zysk (strata) z lat ubiegłych 5 210 722,16-        12 514 992,70-   

 2. 1. 6  +Zysk (strata) netto 96 916,16             159 964,06-         

 2. 1. 7  +Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -                         

 2. 2 +Zobowiązania i rezerwy na Zobowiązania 1 203 887,73        3 327 460,21      

 2. 2. 1  +Rezerwy na zobowiązania 622 944,08           1 036 896,38      

 2. 2. 1. 1   +Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 94 076,00             44 384,00           

 2. 2. 1. 2   +Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne -                         -                       

 2. 2. 1. 2. 1    +- długoterminowa

 2. 2. 1. 2. 2    +- krótkoterminowa

 2. 2. 1. 3   +Pozostałe rezerwy 528 868,08           992 512,38         

 2. 2. 1. 3. 1    +- długoterminowe

 2. 2. 1. 3. 2    +- krótkoterminowe 528 868,08           992 512,38         

 2. 2. 2  +Zobowiązania długoterminowe -                         -                       

 2. 2. 2. 1   +Wobec jednostek powiązanych

 2. 2. 2. 2

  +Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale

 2. 2. 2. 3   +Wobec pozostałych jednostek -                         -                       

 2. 2. 2. 3. 1    +kredyty i pożyczki

 2. 2. 2. 3. 2    +z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

 2. 2. 2. 3. 3    +inne zobowiązania finansowe

 2. 2. 2. 3. 4    +zobowiązania wekslowe

 2. 2. 2. 3. 5    +inne

 2. 2. 3  +Zobowiązania krótkoterminowe 580 943,65           2 290 563,83      

 2. 2. 3. 1   +Zobowiązania wobec jednostek powiązanych -                         -                       

 2. 2. 3. 1. 1    +z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: -                         -                       

 2. 2. 3. 1. 1. 1     +- do 12 miesięcy

 2. 2. 3. 1. 1. 2     +- powyżej 12 miesięcy

 2. 2. 3. 1. 2    +inne

 2. 2. 3. 2

  +Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka 

posiada zaangażowanie w kapitale -                         -                       

 2. 2. 3. 2. 1    +z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: -                         -                       

 2. 2. 3. 2. 1. 1     +- do 12 miesięcy

 2. 2. 3. 2. 1. 2     +- powyżej 12 miesięcy

 2. 2. 3. 2. 2    +inne

 2. 2. 3. 3   +Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 580 943,65           2 290 563,83      

 2. 2. 3. 3. 1    +kredyty i pożyczki 60 210,33             2 186 891,26      

 2. 2. 3. 3. 2    +z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych -                         

 2. 2. 3. 3. 3    +inne zobowiązania finansowe -                         

 2. 2. 3. 3. 4    +z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 121 013,14           94 805,51           

 2. 2. 3. 3. 4. 1     +- do 12 miesięcy 121 013,14           94 805,51           

 2. 2. 3. 3. 4. 2     +- powyżej 12 miesięcy

 2. 2. 3. 3. 5    +zaliczki otrzymane na dostawy i usługi -                         

 2. 2. 3. 3. 6    +zobowiązania wekslowe -                         

 2. 2. 3. 3. 7

   +z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 

innych tytułów publicznoprawnych 30 627,61             2 659,27             

 2. 2. 3. 3. 8    +z tytułu wynagrodzeń -                         -                       

 2. 2. 3. 3. 9    +inne 369 092,57           6 207,79             

 2. 2. 3. 4   +Fundusze specjalne -                         

 2. 2. 4  +Rozliczenia międzyokresowe -                         -                       

 2. 2. 4. 1   +Ujemna wartość firmy

 2. 2. 4. 2   +Inne rozliczenia międzyokresowe -                         -                       

 2. 2. 4. 2. 1    +- długoterminowe

 2. 2. 4. 2. 2    +- krótkoterminowe



CARLSON INVESTMENTS S.A.

Rachunek zysków i strat
2019.01.01 - 

2019.12.31

2018.01.01 - 

2018.12.31

1 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,w tym: 429 160,00        226 896,59     

 1. 1  - od jednostek powiązanych

 1. 2 +Przychody netto ze sprzedaży produktów 429 160,00        226 896,59     

 1. 3 +Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmnniejszenie - wartość ujemna)

 1. 4 +Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

 1. 5 +Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

2 Koszty działalności operacyjnej 781 275,93        812 477,01     

 2. 1 +Amortyzacja 126 089,85        186 917,20     

 2. 2 +Zużycie materiałów i energii 21 160,65          22 535,08-        

 2. 3 +Usługi obce 465 567,66        73 543,23        

 2. 4 +Podatki i opłaty, w tym: 45 152,19          6 834,69          

 2. 4. 1   - podatek akcyzowy -                     -                   

 2. 5 +Wynagrodzenia 3 400,00            238 860,00     

 2. 6 +Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: -                      14 873,40        

 2. 6. 1   - emerytalne

 2. 7 +Pozostałe koszty rodzajowe 119 905,58        241 028,16     

 2. 8 +wartość sprzedanych towarów i materiałów -                      72 955,41        

3 Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 352 115,93-        585 580,42-     

4 Pozostałe przychody operacyjne 1 078 995,99     541 870,39     

 4. 1 +Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 26 923,99          

 4. 2 +Dotacje -                      

 4. 3 +Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -                      

 4. 4 +inne Przychody operacyjne 1 052 072,00     541 870,39     

5 Pozostałe koszty operacyjne 17 718,56          236 096,94     

 5. 1 +Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

 5. 2 +Aktualizacja wartości aktywów niefinansowanych -                      233 600,99     

 5. 3 +inne koszty operacyjne 17 718,56          2 495,95          

6 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 709 161,50        279 806,97-     

7 Przychody finansowe 8 881,80            15 586,89        

 7. 1 +Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: -                      

 7. 1. 1  +od jednostek powiązanych, w tym: -                      

 7. 1. 1. 1    - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale -                      

 7. 1. 2  +od jednostek pozostałych, w tym: -                      

 7. 1. 2. 1    - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale -                      

 7. 2 +Odsetki, w tym: 8 881,80            

 7. 2. 1   - od jednostek powiązanych -                      

 7. 3 +Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: -                      

 7. 3. 1   - w jednostkach powiązanych -                      

 7. 4 +Aktualizacja wartości aktywów finansowych -                      

 7. 5 +inne -                      15 586,89        

8 Koszty finansowe 135 007,14        187 078,98     

 8. 1 +Odsetki, w tym: 132 845,47        187 078,98     

 8. 1. 1   - dla jednostek powiązanych -                      

 8. 2 +Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: -                      

 8. 2. 1   - w jednostach powiązanych -                      

 8. 3 +Aktualizacja wartości aktywów finansowych -                      

 8. 4 +inne 2 161,67            

9 Zysk (strata) brutto (F+G-H) 583 036,16        451 299,06-     

10 Podatek dochodowy 486 120,00        291 335,00-     

11 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

12 Zysk (strata) netto (I-J-K) 96 916,16          159 964,06-     



CARLSON INVESTMENTS S.A.

Zestawienie zmian w kapitale własnym

2019.01.01 - 

2019.12.31

2018.01.01 - 

2018.12.31

1 Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 780 297,13-              485 682,81-              

 1. 1 +- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

 1. 2 +- korekty błędów

2 Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 780 297,13-              485 682,81-              

 2. 1 +Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 10 781 666,61        10 781 666,61        

 2. 1. 1  +Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 298 765,39              

 2. 1. 1. 1   +zwiększenie (z tytułu) 7 763 000,00           

 2. 1. 1. 1. 1    +- wydania udziałów (emisji akcji) 7 763 000,00           

 2. 1. 1. 2   -zmniejszenie (z tytułu) 7 464 234,61           

 2. 1. 1. 2. 1    +- umorzenia udziałów (akcji) 12,61                        

 2. 1. 2  +Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 11 080 432,00        10 781 666,61        

 2. 2 +Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 379 588,00              379 588,00              

 2. 2. 1  +Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

 2. 2. 1. 1   +zwiększenie (z tytułu)

 2. 2. 1. 1. 1    +- emisji akcji powyżej wartości nominalnej

 2. 2. 1. 1. 2    +- podziału zysku (ustawowo)

 2. 2. 1. 1. 3    +- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

 2. 2. 1. 2   -zmniejszenie (z tytułu)

 2. 2. 1. 2. 1    +- pokrycia straty

 2. 2. 2  +Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 379 588,00              379 588,00              

 2. 3 +Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -                             

 2. 3. 1  +Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

 2. 3. 1. 1   +zwiększenie (z tytułu)

 2. 3. 1. 2   -zmniejszenie (z tytułu)

 2. 3. 1. 2. 1    +- zbycia środków trwałych

 2. 3. 2  +Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu -                             -                             

 2. 4 +Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 733 405,02              733 405,02              

 2. 4. 1  +Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -                             

 2. 4. 1. 1   +zwiększenie (z tytułu)

 2. 4. 1. 2   -zmniejszenie (z tytułu)

 2. 4. 2  +Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 733 405,02              733 405,02              

 2. 5 +Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 12 514 992,70-        12 557 982,72-        

 2. 5. 1  +Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

 2. 5. 1. 1   +- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

 2. 5. 1. 2   +- korekty błędów

 2. 5. 2  +Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

 2. 5. 2. 1   +zwiększenie (z tytułu)

 2. 5. 2. 1. 1    +- podziału zysku z lat ubiegłych

 2. 5. 2. 2   -zmniejszenie (z tytułu)

 2. 5. 3  +Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

 2. 5. 4  +Strata z lat ubiegłych na początek okresu 12 514 992,70-        12 557 982,72-        

 2. 5. 4. 1   +- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

 2. 5. 4. 2   +- korekty błędów 134 650,26              

 2. 5. 5  +Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 12 514 992,70-        12 692 632,98-        

 2. 5. 5. 1   +zwiększenie (z tytułu) 159 964,06-              -                             

 2. 5. 5. 1. 1    +- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

 2. 5. 5. 2   -zmniejszenie z tytułu przekazanie zysku z roku poprzedniego 7 464 234,60           177 640,28              

 2. 5. 6  +Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 5 210 722,16-           12 514 992,70-        

 2. 5. 7  +Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 5 210 722,16-           12 514 992,70-        

 2. 6 +Wynik netto 96 916,16                159 964,06-              

 2. 6. 1  +zysk netto 96 916,16                159 964,06-              

 2. 6. 2  -strata netto

 2. 6. 3  -odpisy z zysku

3 Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 7 079 619,02           780 297,13-              

4 Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7 079 619,02           780 297,13-              



CARLSON INVESTMENTS S.A.

Rachunek przepływów pieniężnych metoda pośrenia

2019.01.01 - 

2019.12.31

2018.01.01 - 

2018.12.31

1 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

 1. 1 +Zysk (strata) netto 96 916,16            159 964,06-      

 1. 2 +Korekty razem 583 289,55          33 484,94        

 1. 2. 1  +Amortyzacja 126 089,85          186 917,20      

 1. 2. 2  +Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -                        -                    

 1. 2. 3  +Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 130 830,05          186 796,33      

 1. 2. 4  +Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -                        -                    

 1. 2. 5  +Zmiana stanu rezerw 413 952,30-          154 698,32      

 1. 2. 6  +Zmiana stanu zapasów 391 570,22-          13 446,75-        

 1. 2. 7  +Zmiana stanu należności 275 804,49          373 177,10-      

 1. 2. 8  +Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i  kredytów 417 060,74          16 333,38        

 1. 2. 9  +Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 439 026,94          337 415,32-      

 1. 2.10  +Inne korekty 212 778,88      

 1. 3 +Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 680 205,71          126 479,12-      

2 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

 2. 1 +Wpływy 25 000,00            -                    

 2. 1. 1  +Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 25 000,00            

 2. 1. 2  +Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i  prawne

 2. 1. 3  +Z aktywów finansowych, w tym: -                        -                    

 2. 1. 3. 1   +w jednostkach powiązanych

 2. 1. 3. 2   +w pozostałych jednostkach -                        -                    

 2. 1. 3. 2. 1   +- zbycie aktywów finansowych

 2. 1. 3. 2. 2   +- dywidendy i udziały w zyskach

 2. 1. 3. 2. 3   +- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

 2. 1. 3. 2. 4   +- odsetki

 2. 1. 3. 2. 5   +- inne wpływy z aktywów finansowych

 2. 1. 4  +Inne wpływy inwestycyjne

 2. 2 +Wydatki 6 211 936,31       -                    

 2. 2. 1  +Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

 2. 2. 2  +Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

 2. 2. 3  +Na aktywa finansowe, w tym: 6 211 936,31       -                    

 2. 2. 3. 1   +w jednostkach powiązanych 6 211 936,31       

 2. 2. 3. 2   +w pozostałych jednostkach -                        -                    

 2. 2. 3. 2. 1   +- nabycie aktywów finansowych

 2. 2. 3. 2. 2   +- udzielone pożyczki długoterminowe

 2. 2. 4  +Inne wydatki inwestycyjne

 2. 3 +Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 6 186 936,31-       -                    

3 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

 3. 1 +Wpływy 7 869 811,00       109 240,50      

 3. 1. 1  +Wpływy netto z wydania udziałów(emisji akcji)i innych inst. kapitał.o.dopł.do.k. 7 763 000,00       

 3. 1. 2  +Kredyty i pożyczki 106 811,00          109 240,50      

 3. 1. 3  +Emisja dłużnych papierów wartościowych

 3. 1. 4  +Inne wpływy finansowe

 3. 2 +Wydatki 2 364 321,98       36 542,50        

 3. 2. 1  +Nabycie udziałów (akcji) własnych

 3. 2. 2  +Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

 3. 2. 3  +Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

 3. 2. 4  +Spłaty kredytów i pożyczek 2 364 321,98       36 542,50        

 3. 2. 5  +Wykup dłużnych papierów wartościowych

 3. 2. 6  +Z tytułu innych zobowiązań finansowych

 3. 2. 7  +Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

 3. 2. 8  +Odsetki

 3. 2. 9  +Inne wydatki finansowe

 3. 3 +Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 5 505 489,02       72 698,00        

4 Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 241,58-              53 781,12-        

5 Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 241,58-              53 781,12-        

 5. 1  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -                    

6 Środki pieniężne na początek okresu 1 959,40              55 740,52        

7 Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 717,82                  1 959,40           

 7. 1  - o ograniczonej możliwości dysponowania



Nazwa Kwota a

A. Zysk / strata 583 036,16      

B. Przychody zwolnione z opodatkowania 239 840,54      

Storno odpisu aktualizującego wartość ŚT 239 840,54      

C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym -                    

Niezrealizowane różnice kursowe

Inne

D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w latach ubiegłych -                    

Przychody zafakturowane do rozliczenia w przyszłych okresach

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 126 955,39      

Amortyzacja NKUP 124 899,97      

Inne 2 055,42           

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów 173 782,82      

Wynagrodzenia 3 400,00           

Odsetki 116 088,12      

ZUS 25 674,61        

Różnice kursowe 811,88              

Rezerwy / odpisy aktualizujące 27 808,21        

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów, ujęte w latach ubiegłych 233 069,56      

ZUS 1 965,27           

Zapłacone wynagrodzenia 225 404,29      

Zrealizowane rezerwy 5 700,00           

H. Strata z lat ubiegłych 410 864,27      

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania -                        

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 0,00                  

K. Podatek dochodowy 15% -                    

Podatek zapłacony -                    

Do zapłaty wynikający z CIT -                    

Zaliczka za grudzień zapłacona po terminie -                    

Kwota podlegająca wpłacie do US -                    



Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Wartości niematerialne i prawne

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Koszty 

zakończonych 

prac 

rozwojowych Licencja

Inne wartości 

niematerialne i 

prawne

Zaliczki na 

wartości 

niematerialne i 

prawne Razem

Wartość brutto

B.O. 01.01.2019           598 267,71        2 500 880,00                8 040,40 -                                3 107 188,11 

Zwiększenia                             -                              -                              -  -                                                     -  

Zmniejszenia                             -                              -  -                                                     -  

B.Z. 31.12.2019           598 267,71        2 500 880,00                8 040,40 -                                3 107 188,11 

Umorzenie

B.O. 01.01.2019           598 267,71        1 335 146,35                8 040,40 -                                1 941 454,46 

Zwiększenia                             -            124 899,95 -                                   124 899,95 

Zmniejszenia                             -                              -  -                                                     -  

B.Z. 31.12.2019           598 267,71        1 460 046,30                8 040,40 -                                2 066 354,41 

Wartość netto

B.O. 01.01.2019                             -         1 165 733,65                             -                              -        1 165 733,65 
B.Z. 31.12.2019                             -         1 040 833,70                             -                              -        1 040 833,70 

2. Rzeczowe aktywa trwałe

Zmiana stanu środków trwałych

Grunty            Budynki i lokale

Urządzenia 

techniczne i 

maszyny

Inne środki 

trwałe Razem

Wartość brutto

B.O. 01.01.2019                             -                              -         1 117 468,88 -                                1 117 468,88 

Zwiększenia                             -                              -          (980 909,53) -                                 (980 909,53)

Zmniejszenia                             -                              -                             -  

B.Z. 31.12.2019                             -                              -            136 559,35 -                                   136 559,35 

Umorzenie

B.O. 01.01.2019                             -                              -            878 706,54 -                                   878 706,54 

Zwiększenia                             -                              -                             -  

Zmniejszenia                             -                              -          (742 147,19)        (742 147,19)

B.Z. 31.12.2019                             -                              -            136 559,35 -                                   136 559,35 

Wartość netto

B.O. 01.01.2019                             -                              -            238 762,34                             -           238 762,34 
B.Z. 31.12.2019                             -                              -                      (0,00)                             -                     (0,00)

CARLSON INVESTMENTS S.A.
ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa
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Dodatkowe informacje i objaśnienia

CARLSON INVESTMENTS S.A.
ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa

3.  Inwestycje długoterminowe

Udziały i akcje 31.12.2019 31.12.2018
Hotblok Polska sp. z o.o.                5 000,00                            -  
POLVENT sp. z o.o.        5 100 000,00                            -  
SUNDOWN Ltd        1 106 936,22                            -  

       6 211 936,22                             - 

POLVENT sp. z o.o. (100% udziałów) 31.12.2019

Aktywa trwałe                  67 500 
Aktywa obrotowe                263 579 
Aktywa razem                331 079 

Kapitał własny                116 445 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                214 634 
Pasywa Razem                331 079 

SUNDOWN Ltd (99,95% udziałów)

4. Zapasy

5. Należności krótkoterminowe

5. 1

31.12.2019 31.12.2018

          435 739,20          740 398,30 

                             -                             - 

          435 739,20          740 398,30 

          435 739,20          740 398,30 

Zwiększenia w ciągu roku obrotowego                             - 

Odpis aktualizujący wartość należności razem                              -          (15 000,00)

          435 739,20          725 398,30 

6. Inwestycje krótkoterminowe

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
31.12.2019 31.12.2018

                  717,82              1 959,40 

                  717,82              1 959,40 

7. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

W bieżącym roku obrotowym Spółka dokonywała odpisu aktualizaującego wartość zapasów w 

wysokości 4.454,71, wartość zapasów wynosi 51.697,78 zł.

Struktura wiekowa należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług od pozostałych

jednostek

O okresie spłaty:

Do 12 miesięcy

Powyżej 12 miesięcy 

Stan należności brutto

Podstawowe informacje finansowe spółek zależnych na dzień bilansowy

Na dzień przygotowania sprawozdania finansowego Spółki podstawowe informacje finanasowe 

spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2019r. Sundown Ltd nie są dostępne. Kapitał zakładowy 

spółki wynosi 220.150 GBP i dzieli się na 220.150 akcji o wartości nominalnej 1 GBP

Stan należności netto

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
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Dodatkowe informacje i objaśnienia

CARLSON INVESTMENTS S.A.
ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa

31.12.2019 31.12.2018

                  660,00                  575,00 

                  110,72                  332,16 

               3 600,52              4 266,32 

Inne                   183,30                           -   

              4 554,54              5 173,48 

8. Kapitał własny

8. 1 Struktura własności kapitału zakładowego

Akcjonariusz seria akcji

Ilość 

udziałów/akcji

Wartość 

nominalna 

udziałów/akcji Udział %

Carlson Ventures International Limited             1 979 361        7 917 552,00 

                790 747        3 162 880,00 

            2 770 108           11 080 432 

8. 2 Zmiany w strukturze kapitału własnego

8. 3 Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy

9. Rezerwy

9. 1 Pozostałe rezerwy krótkoterminowe

Wynagrodzenie 

rady nadzorczej

Wynagrodzenie 

Zarządu

Audyt Pozostałe 

rezerwy Razem

B.O. 01.01.2019 114 583,43         707 527,37         5 700,00              164 701,58         

Zwiększenia 3 400,00              5 700,00              

Wykorzystanie (77 183,42)          (277 339,33)        (5 700,00)            (112 521,6)          

Rozwiązanie -                        

B.O. 31.12.2019 40 800,01           430 188,04         5 700,00              52 180,03           

Przedłużenie patentu

Razem 100,00%

Kapitał zakładowy Spółki na 31/12/2019 r. wynosi 11 080 432,00 zł i dzieli się na 2 770 108 akcji, o

wartości nominalnej, 4,00 zł każda, którym odpowiada 2 770 108 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W 2019 r miały miejsce nastepujące zmiany: 1) umorzenie 97 akcji o łącznej wartości 12,61 zł, 2)

podwyższenie wartości nominalnej akcji z 0,13 zł na 13 zł i scelenie akcji 1:100, 3) zmniejszenie

wartości nominalnej akcji z 13 zł na 4 zł do wartosci kapitału 3 317 434 zł, 4) emisja akcji serii M i N i

podwyższenie kapitału o 7 763 000 zł.

Licencja oprogramowania

Ochrona znaków towarowych

71,46%

Pozostali inwestorzy 28,54%

Zarząd Spółki proponuje osiągnięty zysk netto w wysokości 96.916,16 zł przeznaczyć na pokrycie

strat z lat poprzednich.

          (472 744,30)

-                         

528 868,08           

992 512,38           

9 100,00                
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Dodatkowe informacje i objaśnienia

CARLSON INVESTMENTS S.A.
ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa

10. Zobowiązania krótkoterminowe, zabezpieczenie na majątku spółki

10. 1

10. 2

11. Struktura przychodów ze sprzedaży

01.01.2019 - 

31.12.2019

01.01.2018 - 

31.12.2018
Struktura terytorialna

          429 160,00              2 349,59 

                          -   

          429 160,00              2 349,59 

         183 547,00 

           41 000,00 

                             -          224 547,00 

12. Koszty odsetkowe 

(w tym wynikające z zaciągniętych zobowiązań finansowych)

w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Odsetki 

zrealizowane do 3 miesięcy

od 3 do                        

12 miesięcy

powyżej                     

12 miesięcy Razem

-                            116 088,12         -                                     116 088,12 

16 757,35           -                            -                            -                                       16 757,35 

16 757,35           -                        116 088,12         -                                 132 845,47 

w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Odsetki 

zrealizowane do 3 miesięcy

od 3 do                             

12 miesięcy

powyżej                       

12 miesięcy Razem

5 000,00              -                            181 926,31         -                                     186 926,31 

152,67                 -                            -                            -                                             152,67 

5 152,67              -                            181 926,31         -                                     187 078,98 

Zabezpieczenia na majątku spółki

Zabezpieczeniem otrzymanych pożyczek w kwocie 60.210,33 zł jest zastaw na patencie, który jest

własnością Spółki

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług w kwocie

121.013,14 zł są wymagalne do 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

Kraj

Eksport

Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług

Kraj

Eksport

Razem

Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności

Pozostałe 

krótkoterminowe 

zobowiązania 

finansowe

Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności

Pozostałe 

krótkoterminowe 

zobowiązania 

finansowe

Pozostałe pasywa

Pozostałe pasywa

Razem
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Dodatkowe informacje i objaśnienia

CARLSON INVESTMENTS S.A.
ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa

13. Podatek dochodowy od osób prawnych

13. 1 Struktura podatku dochodowego od osób prawnych

01.01.2019 - 

31.12.2019

01.01.2018 - 

31.12.2018

                            -                             -  

                           -  

          486 120,00        (291 335,00)

          486 120,00        (291 335,00)

13. 1 Odroczony podatek dochodowy
31.12.2019 31.12.2018

·           116 088,12          186 913,31 

·           528 868,08          992 512,38 

·             25 674,61              1 965,27 

          670 630,81       1 181 390,96 

          698 401,07       1 764 085,54 

          123 213,00          559 641,00 

          123 213,00          559 641,00 

·
       1 040 833,70            212 572,5 

·                4 454,71              21 028,5 

       1 045 288,41            233 601,0 

            94 076,00            44 384,00 

                123 213          559 641,00 

              94 076,0              44 384,0 

        (486 120,00)          291 335,00 

Wartość podatku odroczonego ujętego w kapitałach w okresie                             -                             -  

        (486 120,00)          291 335,00 

14. Zdarzenia po dniu bilansowym nie ujęte w sprawozdaniu finansowym

15. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Nie wystąpiły

Podatek dochodowy bieżący

Dodatkowe zobowiązania podatkowe za lata 

Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego

Ujemne różnice przejściowe:

Niezapłacone odsetki

Rezerwy

Pozostałe

Ujemne różnice przejściowe razem

Straty podatkowe do rozliczenia w 

kolejnych okresach:

Odpisy aktualizacyjne wartość magazynu

Dodatnie różnice przejściowe razem

Wartość rezerwy na odroczony podatek dochodowy

Wykazane w bilansie aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego

Wartość brutto aktywa z tytułu odroczonego podatku  

dochodowego

Wartość netto aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Dodatnie różnice przejściowe:

Odpisy aktualizacyjne wartość środków trwałych

Wykazana w bilansie rezerwa na odroczony podatek dochodowy

Zmiana bilansowa netto aktywa/rezerwy z tytułu podatku odroczonego

Zmiana podatku odroczonego ujętego w rachunku zysków i strat

Nie wystąpiły
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Dodatkowe informacje i objaśnienia

CARLSON INVESTMENTS S.A.
ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa

16. Zatrudnienie

17.

18. Transakcje z jednostkami powiązanymi

19. Działalność zaniechana

Nie wystąpiła

20.

21.

22.

Wynagrodzenia oraz pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w 

skład organów zarządzających i nadzorujących

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej w roku obrotowym wyniosło łącznie 3.400 zł. Wynagrodzenie

członków Zarządu w roku obrotowym nie było wypłacane.

Na dzień bilansowy Spółka nie zatrudniała pracowników.

Pozostałe punkty wymienione w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości nie dotyczą spółki 

lub nie są dla niej istotne.

Nie wystąpiły

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych należne za rok

obrotowy wynosi 5.700 zł netto i w całości dotyczy badania rocznego sprawozdania finansowego.

Poważne zagrożenie dla kontynuacji działalności

Nie wystęują
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 

Z DZIAŁALNOŚCI 

CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA 

 ( dawniej HOTBLOK S.A.) 

za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

 

 
1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI CARLSON INVESTMENTS S.A. 

1.1. DANE ADRESOWE SPÓŁKI. 

1.2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE. 

1.3. SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI. 

1.4. INFORMACJA NA TEMAT AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH POWYŻEJ 5% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 

SPÓŁKI. 

1.5. SPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI. 

1.6. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI.  

2. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2019. 

2.1. ISTOTNE UMOWY I ZDARZENIA W ROKU 2019,  

2.2. OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI . 

2.3. SYTUACJA MAJĄTKOWA SPÓŁKI. 

2.4. INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, 

2.5. OPIS REALIZACJI INWESTYCJI. 

2.6. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZATRUDNIENIE. 

2.7. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 

FINANSOWE. 

2.8. OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY ZA ROK 

OBROTOWY 2019 

3. ZDARZENIA ISTOTNE, JAKIE NASTĄPIŁY PO ROKU OBROTOWYM DO DNIA PUBLIKACJI RAPORTU 
ZA 2019 R. 

4.  CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z PODSTAWOWĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI 
5. INFORMACJE O WAŻNIEJSZYCH OSIĄGNIĘCIACH W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU.  
6. INFORMACJA O UDZIAŁACH WŁASNYCH. 
7. INFORMACJA NA TEMAT ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI NALEŻNYCH WYNAGRODZEŃ ZARZĄDU I RADY 

NADZORCZEJ. 
8.  INFORMACJA NA TEMAT WYNAGRODZENIA AUTORYZOWANEGO DORADCY. 
9. INFORMACJA O BIEGŁYM REWIDENCIE. 
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1 CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI HOTBLOK S.A. 

1.1. DANE ADRESOWE SPÓŁKI. 

Firma Spółki: CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna 
Skrót firmy: CARLSON INVESTMENTS S.A. 
Siedziba Spółki: Warszawa 
Adres Spółki: Emilii Plater 49 
Adres do korespondencji: 00-125 Warszawa, ul. Emilii Plater 49 aprt. 1106 
Telefon: + 48 662 989 999 
Adres poczty elektronicznej: office@carlsoninvestments.pl  
Adres strony internetowej www. carlsoninvestments.pl l  
Kod LEI: 259400GI7JDV70AD7074 
NIP: 634-24-63-031 
REGON: 277556406 
KRS: 0000148769 

1.2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE. 

Spółka została zawiązana aktem założycielskim w dniu 28 grudnia 2000 r. i wpisana do Rejestru 
Handlowego B, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczo-
Rejestrowy pod nr RHB 18852 z datą 29 grudnia 2000r. W Krajowym Rejestrze Sądowym Spółka 
została zarejestrowana z datą 24 stycznia 2003r. pod numerem KRS 0000148769. Czas trwania 
Spółki jest nieoznaczony. 
 
1.3.SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI.  
 
ZARZĄD: 
Zarząd Spółki, zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu składa się z 1 do 3 osób. Na dzień sporządzenia 
niniejszego sprawozdania Zarząd Spółki jest jednoosobowy.  
Spółkę CARLSON INVESTMENTS S.A. reprezentuje  
 
Aleksander Gruszczyński – Prezes Zarządu  
 
Zmiany w składzie Zarządu Spółki w 2019 r. : 
Od początku 2019 r. do 14-01-2019 r. Spółka była  reprezentowana dwuosobowo  przez pana Piotra 
Tyranowskiego na stanowisku Prezesa Zarządu (powołany do Zarządu 31-05-2016r.) oraz Pana 
Aleksandra Gruszczyńskiego na stanowisku Wiceprezesa (powołany do Zarządu 28 września 2019r.). 
Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2019 r  podjęła uchwałę nr 1/2019, w sprawie 
odwołania Pan Piotra Tyranowskiego z funkcji Prezesa Zarządu, jednocześnie powołując na to 
stanowisko mocą uchwały nr 2/2019 Pana Aleksandra Gruszczyńskiego dotychczasowego 
Wiceprezesa Zarządu. Od dnia 14-01-2019 r do teraz  Spółkę reprezentuje jednoosobowo Pan 
Aleksander Gruszczyński. 
 
 
RADA NADZORCZA: 
Nadzór nad Spółką sprawuje co najmniej pięcioosobowa Rada Nadzorcza powoływana przez Walne 
Zgromadzenie na trzyletni okres wspólnej kadencji. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 
Na dzień publikacji raportu rocznego w skład Rady Nadzorczej wchodzą: 
 
 

1. Łukasz Marczuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
2. Paweł Szewczyk – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
3. Wojciech Przybyła – Członek Rady Nadzorczej 
4. Grzegorz Kubica – Członek Rady Nadzorczej 
5. Kinga Dębicka – Członek Rady Nadzorczej 

mailto:office@carlsoninvestments.pl
http://www.hotblok.pl/
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Zmiany w składzie Rady Nadzorczej na przestrzeni 2019 r. 
Od 01-01-2019 r. do 27-06-2019 r. Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie: 
 
1. Artur Jędrzejewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
2. Łukasz Marczuk – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 
3. Noemi Pietrowicz – Członek Rady Nadzorczej 
4. Wojciech Przybyła – Członek Rady Nadzorczej 
5. Grzegorz Kubica – Członek Rady Nadzorczej 

 
W związku z rezygnacją Pani Noemi Pietrowicz z funkcji Członka w Rady Nadzorczej Spółki z dniem 
odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2019 roku, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołało do Rady Nadzorczej 
Panią Kingę Dębicką oraz Pana Pawła Szewczyka. Od dnia 27 czerwca 2019 r. do dnia 17 
października 2019 r. Rada Nadzorcza działała w sześcioosobowym składzie, w dniu 17-10-2019 r. 
Pan Artur Jędrzejewski Członek Rady Nadzorczej pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej złożył pisemną rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej ze skutkiem na dzień 
złożenia oświadczenia o rezygnacji. W związku z rezygnacją dotychczasowego Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej, powstał wakat do objęcia funkcji Przewodniczącego, wobec tego Rada Nadzorcza 
na posiedzeniu w dniu 25-10-2019 r. dokonała wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, 
powołując do pełnienia funkcji Przewodniczącego Pana Łukasza Marczuka a Pana Pawła Szewczyka 
do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 

1.4 INFORMACJA NA TEMAT AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH POWYŻEJ 5% KAPITAŁU 
ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI.  

Kapitał zakładowy Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wynosi 11 080 432,00 zł 
(słownie: jedenaście milionów osiemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści dwa złotych 00/100) i dzieli 
się na 2 770 108 akcji, o wartości nominalnej, 4,00 zł każda, którym odpowiada 2 770 108 głosów na 
Walnym Zgromadzeniu.  
Według najlepszej wiedzy jaką Zarząd posiada na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, 
akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu są 
akcjonariusze zaprezentowani w poniższym zestawieniu: 

  

Akcjonariusz Liczba akcji 
Liczba głosów na 

WZ 

Udział 
w kapitale 

zakładowym 
(%) 

Udział 
w ogólnej 

liczbie głosów 
(%) 

Carlson Ventures 
International Limited  

 

1 979 388 1 979 388 71,45% 71,45% 

Pozostali Akcjonariusze 790 720 790 720 28,55% 28,55% 

Razem 2 770 108 2 770 108 100 % 100 % 

 
Dodatkowe wyjaśnienia: 
 
Do dnia 27 listopada 2019 r. pomiędzy niektórymi akcjonariuszami tj. (1) Panem Arturem 
Jędrzejewskim, (2) Carlson Ventures International Limited oraz (3) Edminton International Investments 
Limited istniało porozumienie o którym mowa w Art. 87 ust. 1 pkt Ustawy o Ofercie Publicznej – 
dotyczące nabywania akcji Emitenta, zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 
prowadzenia wspólnej polityki wobec Spółki.  
Porozumienie zostało zawarte w dniu 20 listopada 2018 r., a następnie zostało zmienione w dniu 28 
lutego 2019 r. Akcjonariuszem uprawnionym do wykonywania obowiązków informacyjnych 
związanych z zawarciem oraz funkcjonowaniem Porozumienia Akcjonariuszy jest Pan Artur 
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Jędrzejewski. 
W dniu 27 listopada 2019 r. Carlson Ventures International Limited poinformował o wystąpieniu z 
wskazanego wyżej Porozumienia Akcjonariuszy. W związku z uzyskaniem przez CVI Ltd statutu 
akcjonariusza wiodącego, Członkowie Porozumienia Akcjonariuszy dokonali jego rozwiązania w 
drodze porozumienia uważając, za dalsze trwanie Porozumienia za bezprzedmiotowe. 
W dniu 23 grudnia 2019 r. Akcjonariusz  Carlson Ventures International Limited z siedzibą w Tortola 
zawiadomił Emitenta o przekroczeniu progu 50% w ogólnej liczbie głosów. Przekroczenie progu 50% 
nastąpiło w wyniku realizacji umowy objęcia 1 219 941 akcji serii N przeprowadzonej poza systemem 
obrotu oraz po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją serii N. Carlson 
Ventures International Limited posiada łącznie 1.979.388 akcji Spółki w kapitale zakładowym po 
podwyższeniu, stanowiących 71,45 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonania 
1.979.388 głosów, co stanowił 71,45% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 
 

1.5 SPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI. 

Zgodnie z par. 17 ust. 1 Statutu Spółki w przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy do składania 
oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są łącznie: 

 dwaj członkowie Zarządu, lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem 

1.6 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI. 

 
Spółka od wielu lat prowadziła działalności produkcyjną w obszarze budownictwa 
energooszczędnego. W historii działalności Spółki dominującym przedmiotem jej działalności była 
produkcja prefabrykowanych elementów murowych z betonu keramzytowego oraz styropianowej 
wkładki izolacyjnej dla budownictwa. Podstawowym produktem oferowanym przez Spółkę były 
opracowane przez Emitenta bloczki HOTBLOK, które wraz z elementami smukłymi tworzyły 
innowacyjny system  energooszczędnych ścian jednowarstwowych o znakomitym współczynniku 
izolacyjności U=0,15 W/m²·K. który to współczynnik izolacyjności do chwili obecnej jest lepszy od 
aktualnie obowiązującego do końca 2020 r. według wymagań Warunków Techniczno-Budowlanych 
dotyczących efektywności energetycznej tj. U=0,23 W/m²·K, a także po przewidzianym od 01-01-2021 
zaostrzeniu wymagań dotyczących współczynnika przenikania ciepła U=0,20 W/m²·K. Produkcja 
bloczków była realizowana w większości na zlecenie Spółki przez podwykonawców. Obecnie 
działalność produkcyjna i handlowa jest przeniesiona do zawiązanej przez Emitenta spółki portfelowej 
HOTBLOK Polska Sp. z o.o., która nie prowadził jakiejkolwiek działalności operacyjnej, jednak w 
dogodnych warunkach biznesowych może zostać wykorzystana przez Emitenta jako instrument do 
produkcji i handlu technologią energooszczędnych ścian jednowarstwowych HOTBLOK.  
Dodatkowo Emitent udziela licencji na korzystanie z Wynalazku pt. „Element budowlany” wpisanego 
do rejestru patentowego prowadzonego przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej pod 
numerem P.210627. 
 
W 2019 r. akcjonariusze Spółki podjęli decyzję o:   

 dokonaniu zmian w strukturze kapitału Spółki (obniżono kapitał w celu uproszczenia procedury 

scalenia akcji, scalono akcje, obniżono wartość nominalną oraz pozyskano nowe środki poprzez 

emisję akcji) oraz 

 zmianie profilu działalności Spółki z produkcyjnej na inwestycyjną. Po przeanalizowaniu 

posiadanych zasobów oraz zbadaniu potrzeb rynku uwaga Spółki została skierowana na 

inwestycje w Spółki lub przedsięwzięcia biznesowe o charakterze technologicznych cechujące się 

innowacyjnością produktową lub procesową. 

Od 2019 r. podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest inwestowanie na rynku niepublicznym 
w udziały i akcje spółek o profilu technologicznym, charakteryzujących się innowacyjnymi produktami, 
usługami lub innymi rozwiązaniami organizacyjnymi. Spółka jest szczególnie zainteresowana 
inwestowaniem w projekty z branży FinTech, MedTech i CleanTech. Celem działalności Spółki jest 
nabywanie różnej klasy aktywów, które dają perspektywę uzyskania wzrostu wartości portfela. 
Spółka dokonuje inwestycji w spółki krajowe nie notowane na rynkach zorganizowanych, które w jej 
ocenie charakteryzują się wysokim potencjałem wzrostu ich wartości lub, co do których widzi 
możliwość połączenia z innymi podmiotami, co stwarzać będzie możliwość znacznego wzrostu 
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wartości posiadanych pakietów udziałów lub akcji. W tym obszarze Spółka uczestniczy w pracach 
związanych z projektami inwestycyjnymi w podmiotach, które prowadzą działalność w różnych 
branżach. Pozwala to na zdywersyfikowanie prowadzonej działalności i ogranicza jedno z ryzyk 
inwestycyjnych jakim jest wahanie wyniku finansowego i uzależnienie od koniunktury w jednej branży. 
Strategia Spółki zakłada inwestycje w podmioty o stabilnej sytuacji finansowej działające w sektorach 
innowacyjnych technologii, które posiadają duży potencjał wzrostu w perspektywie najbliższych 3-5 
lat. CARLSON INVESTMENTS S.A. współpracuje z wszechstronnym i doświadczonym zespołem 
inwestycyjnym. Zarząd Spółki przed podjęciem decyzji inwestycyjnej przeprowadza szczegółową 
analizę sytuacji finansowo-majątkowej danego podmiotu gospodarczego, a w uzasadnionych 
przypadkach zleca badanie wewnętrzne niezależnym podmiotom. Na podstawie tak sporządzonych 
opracowań Zarząd Spółki podejmuje decyzję inwestycyjną, która winna minimalizować ryzyko jej 
nietrafności.  
W przypadku inwestycji, w których Spółka sama zainicjowała proces przekształcania, mający na celu 
między innymi umożliwienie wprowadzenia tych podmiotów do notowań na rynku zorganizowanym, 
Spółka jest i zamierza być inwestorem aktywnym. Aktywność ta obejmuje przede wszystkim obszary 
związane z zagwarantowaniem Spółce z portfela inwestycyjnego środków finansowych na dalszy jej 
rozwój, a także wspieranie działań prowadzących do wzrostu jej rozpoznawalności, rangi i 
wiarygodności.  
Spółka w odniesieniu do posiadanych spółek portfelowych dąży do wykorzystania potencjalnych 
efektów synergii, wynikających z możliwości nawiązania pomiędzy nimi współpracy na poziomie 
operacyjnym, a w niektórych przypadkach także w wyniku przeprowadzenia procesów połączeń i 
przejęć na poziomie kapitałowym. 
Aktualnie Zarząd finalizuje powołanie do życia Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej (ASI) za pomocą, 
której będą realizowane inwestycje kapitałowe zgodnie z opracowywaną nową strategią Spółki. 

2 DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2019. 

2.1 ISTOTNE UMOWY I ZDARZENIA W ROKU 2019, 

Zdarzenia, które miały miejsce w 2019 r.  

 

W 2019 r. akcjonariusze Spółki podjęli decyzję o dokonaniu zmian w strukturze kapitału Spółki 
(obniżono kapitał w celu uproszczenia procedury scalenia akcji, scalono akcje, obniżono wartość 
nominalną oraz pozyskano nowe środki poprzez emisję akcji) oraz o zmianie profilu działalności Spółki 
z produkcyjnej na inwestycyjną. Po przeanalizowaniu posiadanych zasobów oraz zbadaniu potrzeb 
rynku uwaga Spółki została skierowana na inwestycje w Spółki lub przedsięwzięcia biznesowe o 
charakterze technologicznych cechujące się innowacyjnością produktową lub procesową. 

 

 21 lutego 2019 r.  – spółka portfelowa Emitenta  - Hotblok Polska Sp. z o.o. została wpisana 

przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS do 

KRS pod numerem 0000767566. 

 6 marca 2019 r. – odbyło się NWZ Spółki podczas którego podjęto uchwały m. in. w sprawie 

(1) obniżenia kapitału zakładowego w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego 

Spółki do parytetu scalenia akcji, (2) scalenia akcji Spółki (3) obniżenia kapitału zakładowego 

poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia poniesionych przez Spółkę 

strat, (4) modyfikacji Statutu Spółki dotyczącej zmiany nazwy Spółki z „HOTBLOK Spółka 

Akcyjna” na „Carlson Investments Spółka Akcyjna”.  

 13 marca 2019 r. – rozwiązano umowę z podwykonawcą w zakresie produkcji bloczków 

HOTBLOK – Nowe technologie Budowlane SA z siedzibą w Sadowym zawartej w dniu 24 

maja 2018 r., na podstawie której realizowana była produkcja bloczków HOTBLOK.  

 18 kwietnia 2019 r.  – odbyło się NWZ Spółki podczas którego podjęto Uchwałę nr 3 w 

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii M w ramach 

subskrypcji prywatnej oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu 

Spółki. 

 31 lipca 2019 r.  - Zarząd KDPW podjął uchwałę nr 548/2019 z dnia 31lipca 2019 r., w której 

Zarząd KDPW S.A. na podstawie § 2 ust.1 i 4 oraz § 85 ust.2 pkt 1 Regulaminu KDPW, po 
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rozpatrzeniu wniosku Emitenta postanowił z dniem 08 sierpnia 2019 r. dokonać wymiany 

(scalenia) 79.435.800 sztuk akcji CARLSON INVESTMENTS S.A. oznaczonych kodem 

PLHOTB000011 o jednostkowej wartości nominalnej 0,13 PLN na 794.358 sztuk akcji o 

jednostkowej wartości nominalnej 13,00 PLN. 

 29 sierpnia  2019 r. – odbyło się NWZ Spółki podczas którego podjęto uchwały   w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii 

N w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki. 

 5 września 2019 r.  - Zarząd KDPW podjął uchwałę nr 704/2019 z dnia 5 września 2019 r., w 

której Zarząd KDPW po rozpatrzeniu wniosku Emitenta postanowił dokonać operacji zamiany 

papierów wartościowych Emitenta w związku ze zmiana ich wartości nominalnej bez zmiany 

liczby tych papierów wartościowych. Po przeprowadzonej zmianie z dniem 9 września 2019 r. 

jednostkowa wartość nominalna akcji oznaczonych kodem ISIN PLHOTB000011 wynosi 4,00 

zł (słownie cztery złote zero groszy).  

 7 listopada 2019 r.  - Emitent nabył 100% udziałów w Spółce: POLVENT Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie pod adresem: ul. Złota 7 lok. 19, 00-019 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze 

przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000163631. POLVENT Sp. 

z o.o. jest spółką kapitałowo-doradczą, której głównym aktywem jest pakiet 400 udziałów 

stanowiących 86,77% w kapitale zakładowym spółki TECHVIGO Sp. z o.o.  Pozostałe 61 

udziałów w tej spółce należy do ALRO Investment Sp. z o.o. (nr KRS 0000733169). 

 27 listopada 2019 r.  – objęty został kontrolny pakiet udziałów (99,95%) w Spółce Sundawn 

Limited (Sundawn Ltd) działającej pod adresem: Berkeley Square House, Berkeley Square, 

Suite 3/Level 5, London W1J6BY Wielka Brytania zarejestrowanej rejestrze Companies 

Hause pod numerem 07831091. Nabycie udziałów nastąpiło jako umowne potrącenie 

wierzytelności z tytułu zawartej w 2016 r. pomiędzy Emitentem a Sundawn Ltd umowy na 

udzielenie licencji na produkcję elementu budowlanego HOTBLOK, o zawarciu której Emitent 

informował w raporcie bieżącym ESPI nr 7/2016 opublikowanym w dniu 02 grudnia 2016 r. 

Łączna cena za którą Emitent nabył udziały wynosi 1.105.680 zł.  

 30 grudnia 2019 r.,- Zarząd podpisał umowę z firmą VALU ENTERPRISES Limited z siedzibą 

w Ajmanie Free Zone w formie prawnej będącej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich 

odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotem zawartej 

umowy jest udzielenie przez Spółkę firmie VALU ENTERPRISES Limited licencji na 

korzystanie z Wynalazku pt. „Element budowlany” wpisany do rejestru patentowego 

prowadzonego przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem P.210627 

udzielonego na rzecz CARLSON INVESTMENTS S.A., poprzez udzielenie prawa do produkcji 

Elementów Budowlanych, udzielenie prawa sprzedaży Elementów Budowlanych . 

Wynagrodzenie za udzielenie licencji opiewa łącznie na kwotę 100 000 EURO. 

Zgodnie z zapisami umowy zapłata wynagrodzenia przewidziana była w terminie do trzech 

miesięcy od podpisania umowy tj. do końca marca 2020 roku, jednak zapłata za licencje nie 

nastąpiła w przewidzianym czasie z powodu pandemii COVID-19, kontrahent poprosił o 

prolongatę terminu zapłaty o pól roku oraz zapewnił, że podtrzymuję zainteresowanie 

projektem, na co Zarząd się zgodził. W konsekwencji umowy Spółka w dalszym ciągu posiada 

patent wpisany do rejestru patentowego prowadzonego przez Urząd Patentowy 

Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem P.210627 oraz prawo do udzielanie dalszych licencji 

na produkcję i sprzedaż elementów budowlanych marki HOTBLOK na rynkach krajowych i 

zagranicznych, reasumując dysponuje nieograniczonym polem do eksploatacji patentu. 

 18 grudnia 2019 r.  – zostało zwołane na dzień 14 stycznia 2020 r. NWZ Spółki podczas 

którego podjęto Uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze 

emisji Akcji serii O w ramach subskrypcji prywatnej oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa 

poboru oraz zmiany Statutu Spółki. 

 

2.2 OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI. 
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W 2019 roku regulowanie bieżących zobowiązań oraz utrzymanie płynności było możliwe dzięki 
pozyskaniu nowych środków poprzez emisję akcji oraz pożyczek krótkoterminowych od akcjonariuszy. 
W 2020 roku Spółka nadal korzystać będzie z zewnętrznych źródeł finansowania w celu utrzymania 
płynności finansowej i realizacji bieżących zobowiązań. 
 

2.3 SYTUACJA MAJĄTKOWA SPÓŁKI. 

Sytuację majątkową oraz finansową Spółki CARLSON INVESTMENTS S.A. obrazują wybrane dane 
finansowe pochodzące ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019. 
 
  
 

CARLSON INVESTMENTS S.A. 
 

okres 

od 01.01.2018 od 01.01.2019 od 01.01.2018 od 01.01.2019 

do 31.12.2018 do 31.12.2019 do 31.12.2018 do 31.12.2019 

Lp. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR* 

1. Amortyzacja 186,92 126,09     43,47   29,61   

2. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 226,90 429,16 52,77  100,78    

3. Zysk (Strata) ze sprzedaży -585,58 -352,12     -136,18   -82,69  

4. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej -279,81 709,16     -65,07   166,53 

5. Zysk (Strata) brutto -451,30 583,04 -104,95  136,91 

6. Zysk (Strata) netto -159,96 96,92    -37,20  22,76 

7. Aktywa trwałe 1 751,56 7 375,98 407,34   1 732,06 

8. Aktywa obrotowe 795,60 907,52    185,02   213,11 

9. Zapasy 56,15 447,72     13,06   105,14 

10. Należności długoterminowe - -                        -                              -       

11. Należności krótkoterminowe 730,33 454,53 169,84   106,73 

12. Środki pieniężne i inne aktywa finansowe 1,96 0,72 0,46   0,17 

13. Aktywa razem 2 547,16 8 283,51    592,36   1 945,17 

14. Kapitał własny -780,29 7 079,62  -181,46  1 662,47 

15. Kapitał podstawowy 10 781,67 11 080,43   2 507,37   2 601,96 

16. Zobowiązania i rezerwy 3 327,46 1 203,89  773,82   282,70 

17. Zobowiązania długoterminowe - -                        -                              -       

18. Zobowiązania krótkoterminowe 2 290,56  580,94  532,69 135,42   

*wybrane dane finansowe zostały przeliczone na € według średniego kursu NBP  na dzień bilansowy,  

31-12-.2019 1€ 4,2585 PLN 
31-12-2018 1€-4,3000 PLN  
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2.4 INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH.  

W 2019 roku Spółka zmieniła profil działalności z produkcyjnego na inwestycyjny, zawiesiła 
działalność produkcyjną związaną z wykorzystanie licencji  do produkcji energooszczędnych ścian 
jednowarstwowych HOTBLOK, zostały sprzedane środki trwałe produkcyjne. Spółka udziela licencji na 
korzystanie z Wynalazku pt. „Element budowlany” wpisanego do rejestru patentowego prowadzonego 
przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem P.210627. 
 

2.5 OPIS REALIZACJI INWESTYCJI. 

W roku 2019 Spółka nabyła 100% udziałów w Spółce: POLVENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
pod adresem: ul. Złota 7 lok. 19, 00-019 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000163631. POLVENT Sp. z o.o. jest spółką kapitałowo-doradczą, 
której głównym aktywem jest pakiet 400 udziałów stanowiących 86,77% w kapitale zakładowym spółki 
TECHVIGO Sp. z o.o.( nr KRS 0000331984) Pozostałe 61 udziałów w tej spółce należy do ALRO 
Investment Sp. z o.o. (nr KRS 0000733169). Łączna cena za którą Emitent nabył udziały wynosi 
5 100 000,00 (słownie: pięć  milionów sto tysięcy)złotych. 
TECHVIGO Sp. z o.o. to spółka technologiczna z rynku IT działająca w obecnej formie od 10 lat. 
Specjalizuje się w rozwiązaniach IT dla branż Cyber Security, logistycznej, turystycznej i innych. Jest 
producentem wielu narządzi programistycznych realizowanych na zlecenie klientów korporacyjnych na 
rynku polskim i zagranicznym. Posiada w swoich aktywach największe zasoby mapowe Polski. 
Główne standardowe linie produktowe Techvigo sp. z o.o. to system do obsługi agencji turystycznych 
TourdeskCRM oraz produkty mapowe z linii Navigo. 
 
W dniu 27 listopada 2019 r. Spółka objęła kontrolny pakiet udziałów (99,95%) w Spółce Sundawn 
Limited (Sundawn Ltd) zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii. Łączna cena, za którą Emitent nabył 
udziały wynosi 1.105.680 zł.  
Nabycie udziałów nastąpiło jako umowne potrącenie wierzytelności z tytułu zawartej w 2016 r. 
pomiędzy Emitentem a Sundawn Ltd umowy na udzielenie licencji na produkcję elementu 
budowlanego HOTBLOK. 
Przedmiotem zawartej umowy było udzielenie przez CARLSON INVESTMENTS S.A. firmie Sundawn 
Limited licencji na korzystanie z wynalazku pt. „Element budowlany" wpisany do rejestru patentowego 
prowadzonego przez Urząd Patentowy RP pod nr P.210627 udzielonego na rzecz CARLSON 
INVESTMENTS S.A., poprzez udzielenie prawa do produkcji opatentowanych Elementów 
Budowlanych, udzielenie prawa sprzedaży tychże Elementów Budowlanych oraz udzielenie prawa do 
dalszego udzielenia sublicencji do produkowania i sprzedaży Elementów Budowlanych. Umowa 
została zawarta na okres 10 lat. Wynagrodzenie za udzielenie licencji opiewa łącznie na kwotę 1 mln 
USD powiększone o  prowizję za udzielenie sublicencji oraz opłatę od ilości sprzedanych przez 
Sundawn elementów budowlanych HOTBLOK. Jednocześnie niezależnie od powyższego Spółka 
zachowała licencję na produkcje i sprzedaż elementów budowlanych marki HOTBLOK. 

 

2.6 STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZATRUDNIENIE. 

Na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent nie zatrudnia pracowników, w zależności od bieżących 
potrzeb zawiera umowy cywilnoprawne. 
 

2.7 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA 
OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE.  

Działalność Spółki w roku 2019 skupiała się głównie na restrukturyzacji profilu działalności Spółki, oraz 
pozyskaniu kapitału poprzez emisję nowych akcji. 

2.8 OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK 
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FINANSOWY ZA ROK OBROTOWY 2019. 

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły nietypowe okoliczności ani zdarzenia, które mają 
wpływ na wyniki z działalności gospodarczej. 

3 ZDARZENIA ISTOTNE, JAKIE NASTĄPIŁY PO ROKU OBROTOWYM DO DNIA PUBLIKACJI 
RAPORTU ZA 2019 R. 

14 stycznia 2019 r.– odbyło się NWZ Spółki podczas którego podjęto Uchwałę w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii O w ramach subskrypcji 
prywatnej oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.  
27 stycznia 2019 r.- Spółka nabyła 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki: GAUDI MANAGMENT 
S.A. w Warszawie działającej pod adresem: ul. Emilii Plater  49, 00-125 Warszawa, zarejestrowanej w 
rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296454, REGON: 141194940, 
NIP: 5252422312  
Nabyte przez CARLSON INVESTMENTS S.A. akcje stanowią 100% kapitału zakładowego GAUDI 
MANAGMENT S.A. oraz reprezentują 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej 
Spółki. Zgodnie z umową Spółki wszystkie akcje nie są uprzywilejowane . 
Łączna cena za którą Emitent nabył akcje wynosi 7 143 420.00 (słownie: siedem milionów sto 
czterdzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia  złotych 00/100). Źródłem finansowania zakupu akcji są 
środki z emisji akcji serii O .GAUDI MANAGMENT S.A. jest spółką kapitałowo-doradczą, której 
głównym aktywem jest pakiet 2948 udziałów w spółce CARLSON CAPITAL PARTNERS Sp. z o.o. 
KRS 0000025669. 
Spółka kontynuuje pracę i realizuję koncepcję budowy silnej grupy kapitałowej, której późniejszym 
celem po stworzeniu odpowiedniego otoczenia prawnego w tym powołaniu spółki ASI będzie szeroko 
rozumiana działalność inwestycyjna z nastawieniem na inwestycje innowacyjne i startupy 
technologiczne. 

4 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z PODSTAWOWĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI 

 
Główny przedmiot działalności Spółki skupia się na aktywności inwestycyjnej polegającej na 
nabywaniu udziałów lub akcji spółek (głownie z sektora MSP). W kręgu zainteresowania Spółki są 
przede wszystkim podmioty niepubliczne o profilu technologicznym, charakteryzujących się 
innowacyjnymi produktami, usługami lub innymi rozwiązaniami organizacyjnymi. Spółka jest 
szczególnie zainteresowany inwestowaniem w projekty z branży FinTech, MedTech i CleanTech. 
Celem działalności Spółki jest nabywanie różnej klasy aktywów, które dają perspektywę uzyskania 
wzrostu wartości portfela. 
Wybór czasu zaangażowania w daną inwestycję oraz metody wyjścia z inwestycji uzależniony jest od 
stopnia rozwoju danej spółki. Działalność Spółki w formie podmiotu inwestycyjnego wiąże się z 
podwyższonym ryzykiem inwestycyjnym. W ryzyko to wpisuje się możliwość podjęcia nietrafionych 
decyzji inwestycyjnych, niezidentyfikowania czynników kluczowych dla oceny danego projektu 
inwestycyjnego czy też czynniki iż zdarzenia zewnętrzne mogące mieć wpływ na efekt realizowanej 
inwestycji. 
Spółka stara się ograniczać to ryzyko poprzez wnikliwą analizę biznesplanów przedsiębiorstw, w 
których zamierza dokonać inwestycji, a także rozważa zapraszanie do współpracy kapitałowej 
inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Partnerzy finansowi są dobierani pod kątem ich 
możliwości zaangażowania w przedsięwzięcie uwzględniając wniesienie przez nich kapitału, 
doświadczenie i kontaktów biznesowe mogących pomóc w rozwoju firmy. 
Decyzje inwestycyjne Spółki podejmowane są w oparciu o analizy dokonywane przez ekspertów 
Spółki posiadających doświadczenie z zakresu rynków finansowych, co dodatkowo ogranicza 
wystąpienie tego ryzyka. 
Spółka nie może zagwarantować, że poczynione przez niego inwestycje będą prowadzić do osiągania 
zakładanych celów co do wartości posiadanych akcji (udziałów). Okoliczności takie mogą prowadzić 
do spadku efektywności poszczególnych inwestycji i niekorzystnie odbijać się na wyniku Spółki 
 Nabycie udziałów lub akcji które następnie okażą się trudne lub niemożliwe do zbycia przy 
satysfakcjonującej stopie zwrotu może w znaczący sposób wpłynąć na płynność. Spółka ogranicza 
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powyższe ryzyka stosując i systematycznie doskonaląc procedury oceny atrakcyjności 
poszczególnych inwestycji. 
Występowanie zdarzeń związanych ze spadkiem wartości nabywanych akcji lub udziałów lub 
niekorzystnym przebiegiem działalności tych spółek może skutkować odnotowywaniem istotnych strat 
na poszczególnych inwestycjach. Takie zjawiska mogą być źródłem obniżenia przychodów oraz 
zysku, spadku wartości aktywów Spółki, a tym samym mogą pogarszać sytuację gospodarczą Spółki. 

5 INFORMACJE O WAŻNIEJSZYCH OSIĄGNIĘCIACH W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU 

Spółka CARLSON INVESTMENTS S.A. w 2019 r. nie prowadziła badań jak również prac 
rozwojowych. 

6 INFORMACJA O UDZIAŁACH WŁASNYCH. 

Spółka nie posiada, ani nie nabywała 2019 r. akcji własnych.. 

7 INFORMACJA NA TEMAT ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI NALEŻNYCH WYNAGRODZEŃ 
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ. 

Obecny Zarząd nie otrzymuje wynagrodzenia. 
W roku 2019 r. Spółka spłaciła zaległego wynagrodzenia dla byłych członków Zarządu w wysokości 
277 339,33 zł. 
Łączna wartość należnych wynagrodzeń osób nadzorujących Emitenta w 2019 r. wynosiła 3 400,00 zł. 
brutto.  

8 INFORMACJA NA TEMAT WYNAGRODZENIA AUTORYZOWANEGO DORADCY. 

W roku 2019 Emitent nie zawierał umowy z Autoryzowanym Doradcą. 

9 INFORMACJA O BIEGŁYM REWIDENCIE. 

Biegły Rewident Data zawarcia umowy Zakres umowy Wynagrodzenie 

„Eureka Auditing Sp. z o.o.” z 
siedzibą w Poznaniu, 
wpisana na listę firm 
audytorskich, prowadzoną 
przez PANA pod nr 137   

 
 

30-06-2020r. 
Badanie sprawozdania 
finansowego za rok 2019  

8 tys. PLN + VAT 

 
Warszawa, dnia 24 lipca 2020 r. 
 
 

Aleksander Gruszczyński 
 

Prezes Zarządu 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

Carlson Investments S.A. 

ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa 

 

 

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: 

 

Bogdan Zegar 

Biegły rewident 
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SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA 

 

 

Dla Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej Carlson Investments S.A. 

 

 

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 

 

 

Opinia 

 

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Carlson Investments S.A. 

(„Spółka”), które składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu 

sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w 

kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 

grudnia 2019 r. oraz dodatkowych informacji i objaśnień („sprawozdanie finansowe”).  

 

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe: 

- 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 przepisami ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

351) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości; 

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz umową / 

statutem Spółki; 

- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie 

z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości. 

 

Podstawa opinii  

 

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu 

Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych 

dokumentów, z późn. zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – 

t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421, z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami 

została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za 

badanie sprawozdania finansowego.  
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Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych 

Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”), przyjętym uchwałą Krajowej Rady 

Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki 

zawodowej 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. 

 

Objaśnienie ze zwróceniem uwagi 

 

Po wykonanym badaniu sprawozdania finansowego zwracamy uwagę na fakt, że wartość 

wykazanych kapitałów własnych wyniosła kwotę 7.078 tys. zł i tym samym nie spełnia wymogu 

kapitałowego, wyznaczanego na kwotę 7.388 tys. zł, wynikającego z art. 397 Kodeksu Spółek 

Handlowych, który stanowi: „.. jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę 

przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz trzecią kapitału zakładowego, 

Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie w celu powzięcia uchwały 

dotyczącej dalszego istnienia Spółki.” 

Ustaliliśmy, że niespełnienie tego wymogu wykazano w dacie 31 grudnia 2019 roku.  

 

Zarząd w swoim Sprawozdaniu z działalności, w punkcie 3, dotyczącym zdarzeń jakie nastąpiły po 

dacie na którą sporządzono sprawozdanie finansowe, a do czasu zakończenia naszego badania,  

wykazał, że: 

• 14 stycznia 2020 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej 

podjęto Uchwałę spisaną w Akcie notarialnym repertorium A 97/2020 przez Piotra 

Pełczyńskiego notariusza w Warszawie, o podwyższeniu Kapitału zakładowego Spółki o 

emisję akcji serii O w kwocie maksymalnej 10.000 tys. zł (2.500.000 akcji o wartości 4 zł za 

akcję). 

Tym samym doprowadzono do usunięcia niewłaściwości wynikającej z niespełnienia 

wymogów  art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych. 

 

• 27   stycznia 2020 roku Spółka nabyła 100% akcji w kapitale zakładowym spółki GAUDI 

MANAGEMENT S.A. działającej pod adresem: ul. Emilii Plater 49 w Warszawie. Transakcja 

została dokonana w ramach przeprowadzonej emisji akcji serii O przez Carlson Investments 

S.A. 

 

Procedura rejestracji emisji akcji serii O, jak i nabycie GAUDI MANAGEMENT S.A. jest w trakcie 

rejestracji sądowej i nie została sfinalizowana do dnia badania sprawozdania finansowego.  
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Kluczowe sprawy badania  

 

Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były 

najbardziej znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy. 

Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym 

ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych 

odnieśliśmy się w kontekście naszego badania sprawozdania finansowego jako całości oraz przy 

formułowaniu naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje ryzyka, a w 

przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia 

związane z tymi rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.  

 

Kluczowa sprawa badania Jak nasze badanie odniosło się do tej 

sprawy 

1. Inwestycje długoterminowe – 

posiadane udziały 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazana 

wartość udziałów w jednostkach 

powiązanych, jako długoterminowe 

aktywa finansowe wyniosła 6.212 tys. zł. 

Nasza identyfikacja ryzyka związana z 

powyższą kwestią polega na ocenie 

poziomu wartości zaprezentowanych 

udziałów w sprawozdaniu finansowym.  W 

trakcie naszych czynności dokonaliśmy 

ustalenia, że nabycie udziałów w trzech 

spółkach nastąpiło w listopadzie i grudniu 

2019 roku, a więc nie ma uzasadnienia 

badanie wystąpienia ewentualnej utraty 

ich wartości. Czynność ta przenosi się do 

ustalenia na datę 31 grudnia 2020 roku.   

Przyjęliśmy tą kwestię jako kluczową ze 

względu na istotną wartość w wartości 

aktywów, które wynoszą 8.284 tys. zł. 

 

 

 

Zastosowane procedury badania obejmowały: 

-   analizę sprawozdań finansowych (rocznych) 

Spółek powiązanych udziałami, 

-   zapoznanie się z celami i strategią 

prowadzoną przez Zarząd Spółki wobec 

Spółek powiązanych udziałami, 

-   rozpoznanie z informacji Zarządu strategii 

zarządzania Grupa kapitałową. 

W wyniku przeprowadzonych procedur 

badania przyjęliśmy i podzieliliśmy poglądy 

Zarządu dotyczące realizowanej strategii 

Zarządu. 

 

2. Realna wycena aktywów obrotowych  

w odniesieniu do zabezpieczenia 

wymagalnych zobowiązań 

W sprawozdaniu finansowym Spółka 

wykazała w pozycji aktywów obrotowych 

wartość 908 tys. zł Uznaliśmy te 

należności jako realnie zaprezentowane. 

Dla celów potwierdzenia poziomu 

wymagalnych zobowiązań 

przeprowadziliśmy analizę kwoty 

 

 

 

Nasze procedury badania obejmowały: 

-   analizę zapisów na kontach dotyczących 

wykazanych należności i zobowiązań, 

-   sporządzenie analizy dat powstania 

należności i zobowiązań, 

-   ustalenie poziomu wymagalnych 

zobowiązań.  



Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Carlson Investments S.A. za 2019 rok 
_______________________________________________________________________________ 

 

 
 

Eureka Auditing Sp. z o.o. Strona 4 

wymagalnej, która wyniosła 343 tys. zł. 

Należy stwierdzić, że spłata powyższych 

zobowiązań jest w pełni zabezpieczona.  

 

W wyniku przeprowadzonych procedur badania 

przyjęliśmy ustalone wartości za poprawne. 

 

3. Kapitały własne 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazane 

kapitały własne wyniosły 7.080 tys. zł. 

Rejestrowany kapitał akcyjny Spółki 

wynosi 11.080 tys. zł. 

Poprzez zrealizowane emisje akcji M oraz 

N, a także przeprowadzenie procedury 

scalenia akcji ustalono kapitał akcyjny w 

powyższej wartości.  

Przeprowadzone emisje akcji pozwoliły na 

zmniejszenie strat z lat ubiegłych z kwoty 

12.515 tys. zł do kwoty 5.211 tys. zł 

doprowadzając tym samym do odbudowy 

kapitałów wysłanych, spełniających 

wymogi art. 397 KSH. 

 

 

Nasze procedury badania obejmowały: 

-   dokonaliśmy oceny zaprezentowanych 

poziomów kapitałów własnych, 

-   zapoznaliśmy się z dokumentacją nowych 

emisji akcji oraz procesu scalania. 

Przyjmujemy wartość wykazaną w 

sprawozdaniu finansowym za poprawną.  

 

 

Inna sprawa 

 

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku zostało zbadane przez 

działającego w imieniu innej firmy audytorskiej biegłego rewidenta, który wyraził opinię z 

zastrzeżeniem na temat tego sprawozdania w dniu 29 maja 2019 roku. 

 

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe 

 

Zarząd Spółki oraz Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni 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 

przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z 

obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i umową, 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. 



Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Carlson Investments S.A. za 2019 rok 
_______________________________________________________________________________ 

 

 
 

Eureka Auditing Sp. z o.o. Strona 5 

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby 

sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. 

 

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; 

- 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; 
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- 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. 

 

Składamy Radzie Nadzorczej oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych 

dotyczących niezależności oraz, że będziemy informować ich o wszystkich powiązaniach i innych 

sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej 

niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o zastosowanych zabezpieczeniach. 

 

Spośród spraw przekazywanych Radzie Nadzorczej ustaliliśmy te sprawy, które były najbardziej 

znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy i dlatego 

uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu 

biegłego rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ich ujawnienia 

lub gdy, w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna być przedstawiona w 

naszym sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne 

konsekwencje przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu publicznego. 

 

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 
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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. 

 

 

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze 

sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Bogdan Zegar. 

 

Działający w imieniu Eureki Auditing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 22, 

61-827 Poznań, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 137, w imieniu której kluczowy 

biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe. 

 

 

Bogdan Zegar 

 

Kluczowy biegły rewident, numer ewidencyjny 5475 

 

Przeprowadzający badanie w imieniu: 

Eureka Auditing Sp. z o.o. 

Podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, numer ewidencyjny 137 

Prezes Zarządu 

 

Poznań, dnia 24 lipca 2020 r.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

RAPORT O STOSOWANIU PRZEZ SPÓŁKĘ 
ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 

 
 
 
 

 

Poniższy dokument zawiera informacje dotyczące stosowania przez CARLSON 
INVESTMENTS S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w Załączniku nr 1 do 

Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 31 października 
2008 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", zmienionej uchwałą nr 

293/2010 z dnia 31 marca 2010 r. 

Zarząd Spółki CARLSON INVESTMENTS S.A. informuje, iż w roku 2019 Spółka 
przestrzegała zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect", z wyjątkami 

opisanymi w niniejszym dokumencie. 
 
Dokument przekazano zgodnie z § 5 ust. 6 pkt 6.3. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



str. 2 

 
1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą  i  efektywną politykę informacyjną, 
zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jaki z użyciem  nowoczesnych technologii, oraz 
najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki                              
i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, 
powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu 
również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiając w tym celu 
transmitowanie  obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować 
przebieg obrad i  upubliczniać go na  stronie internetowej 
 TAK    
z wyłączeniem transmisji obrad walnego  zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania 

przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. 

Komentarz: Spółka nie stosuje powyższej zasady w zakresie dotyczącym transmisji obrad Walnego 
Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na 
stronie. Wszystkie istotne informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółka publikuje w formie 
raportów bieżących oraz umieszcza na swojej stronie internetowej - zatem akcjonariusze nie biorący 
udziału osobiście w walnym zgromadzeniu mają możliwość zapoznania się ze sprawami na tym 
walnym poruszanymi.  
W ocenie Zarządu Spółki koszty stosowania rozwiązań, których dotyczy w/w wyłączenie, byłyby 
niewspółmiernie wysokie do potencjalnych korzyści płynących z ich zastosowania (aktualnie Spółka 
nie dysponuje odpowiednim sprzętem, który umożliwiłby, w odpowiedniej jakości, transmisję obrad 
oraz zapis przebiegu obrad i publikację w sieci Internet). Biorąc powyższe pod uwagę Spółka nie 
planuje w najbliższym czasie wprowadzenia w/w rozwiązań. 
  
2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji                     
i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. 
  TAK 

Komentarz: Spółka zapewnia inwestorom niezbędne do oceny jej kondycji dane, na stronie 
internetowej oraz poprzez publikację raportów bieżących i okresowych. 
  
  
3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:  
 
3.1.podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa), 
 

TAK 
Komentarz: Korporacyjna strona internetowa Spółki znajduje się pod adresem 
www.carlsoninvestments.pl i zawiera informacje wskazane w punkcie 3. 
 

3.2. opis działalności Emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której Emitent uzyskuje 
najwięcej przychodów, 
 

TAK 
Komentarz: Powyższe informacje znajdują się na stronie internetowej Spółki.  

 

3.3. opis rynku, na którym działa Emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku, 
 

TAK 
Komentarz: Powyższe informacje znajdują się na stronie internetowej Spółki w dziale Relacje 
Inwestorskie w zakładce Strategia i rynek Emitenta z zastrzeżeniem braku określenia pozycji emitenta 
na rynku 
 
3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki 
 

TAK 

http://www.carlsoninvestments.pl/


str. 3 

Komentarz: Powyższe informacje znajdują się na stronie internetowej Spółki w dziale Relacje 

Inwestorskie w zakładce Życiorysy Zawodowe 

3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje                          
o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi 
nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, 
 

TAK 
Komentarz: Powyższe informacje znajdują się na stronie internetowej Spółki w dziale Relacje 

Inwestorskie w zakładce Oświadczenia 

3.6. dokumenty korporacyjne Spółki, 
 

TAK 
Komentarz: Powyższe informacje znajdują się na stronie internetowej Spółki w dziale Relacje 
Inwestorskie w zakładce Ład Korporacyjny 

3.7. zarys planów strategicznych spółki, 
 

TAK 
Komentarz: Powyższe informacje znajdują się na stronie internetowej Spółki w dziale Relacje 

Inwestorskie w zakładce Strategia i rynek. Obecnie jest opracowywana aktualizacja strategii Spółki. 

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

NIE DOTYCZY 
Komentarz: Spółka nie publikuje prognoz finansowych ze względu na specyfikę branży, w której 
funkcjonuje  oraz wpływ wielu czynników na osiągane przez nią wyniki finansowe.  
 
3.9. strukturę akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących 
się w wolnym obrocie 
 

TAK 
 
Komentarz: Powyższe informacje znajdują się na stronie internetowej Spółki w dziale Relacje 
Inwestorskie w zakładce Struktura akcjonariatu. 
 
3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz 
kontakty z mediami, 

 
  TAK 
Komentarz: Powyższe informacje znajdują się na stronie internetowej Spółki w dziale Relacje 
Inwestorskie w zakładce Kontakt dla Inwestorów 
 

 
3.11 (skreślony) 
 
3.12 opublikowane raporty bieżące i okresowe 

TAK 
Komentarz: Powyższe informacje znajdują się na stronie internetowej Spółki w dziale Relacje 
Inwestorskie w zakładkach: Raporty EBI, ESPI, Raporty okresowe 
 

3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych 
zgromadzeń, a także spotkań  z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych, 
 

TAK 
Komentarz: Powyższe informacje znajdują się na stronie internetowej Spółki w dziale Relacje 
Inwestorskie w zakładce Kalendarium 
 

3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń 
skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów 
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oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie 
umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych, 
 
  NIE DOTYCZY 
Komentarz: Przedmiotowe zdarzenia korporacyjne nie wystąpiły w Spółce w roku 2019, z związku           
z czym takie informacje nie zostały opublikowane na stronie internetowej 
 

3.15 ( skreślony) 

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

NIE DOTYCZY 
Komentarz: Podczas Walnych Zgromadzeń, które odbyły się 2019 r. żaden z obecnych akcjonariuszy 
nie zadał pytania dot. spraw objętych porządkiem obrad, w związku z czym nie została 
opublikowana informacja w tym zakresie. W przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia informacja 
zostanie opublikowana w zakładce poświęconej Walnemu Zgromadzeniu. 
 

3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku 
obrad wraz z uzasadnieniem, 
 

TAK 
Komentarz: Przedmiotowe zdarzenie korporacyjne miało miejsce trzykrotnie w  2019 roku. 
Informacje na temat nieodbycia oraz odwołania NWZ zostały zamieszczone na stronie internetowej 
Spółki w dziale Relacje Inwestorskie w zakładce Raporty EBI. 
Raport bieżący nr 5/2019 z dnia 28-01-2019 r. zawierał informację o nieodbyciu NWZ zwołanego na 
dzień 28-01-2019 r. z uwagi na brak obecności żadnej z osób wymienionych w art. 409 §1 Kodeksu 
Spółek Handlowych oraz §23 ust. 4 Statutu Spółki. 
Raportem bieżącym nr 10/2019 z dnia 13-03-2019 Emitent poinformował o odwołaniu NWZ 
zwołanego na dzień 04-04-2019r. 
Raport bieżący nr 16/2019 z dnia 11-04-2019r zawierał informację o nieodbyciu NWZ zwołanego na 
dzień 11-04-2019r. wobec braku obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3 części 
kapitału zakładowego Spółki stosownie do art. 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych z  
 
3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, 
 
  TAK  
Komentarz: Przedmiotowe zdarzenia korporacyjne nie wystąpiły w Spółce w roku 2019, w z związku             
z czym takie informacje nie zostały opublikowane na stronie internetowej 
 

3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług 
Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych 
oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy, 
 

NIE DOTYCZY 
Komentarz: Spółka nie zawierała w 2019 r. umowy z Autoryzowanym Doradcą. 

 

3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję Animatora akcji Emitenta, 
 

TAK 
Komentarz: Powyższe informacje znajdują się na stronie internetowej Spółki w dziale Relacje 
Inwestorskie w zakładce Kontakt dla inwestorów.  
 

3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 
 

NIE DOTYCZY 
Komentarz: Spółka w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie publikowała dokumentu informacyjnego 
(prospektu emisyjnego). 
 

3.22 (skreślony). 



str. 5 

Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy 
dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na 
stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej 
zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać 
przeprowadzona niezwłocznie. 
 

TAK 
Komentarz: Aktualizacja strony odbywa się na bieżąco. 

 

4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub 
angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co 
najmniej w samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi 
Emitenta. 
 

TAK  
Komentarz: Spółka prowadzi stronę internetową w języku polskim, strona startowa oraz informacje        
o profilu działalności prowadzone były również w językach, angielskim, rosyjskim i niemieckim. 
 

5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna 
wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie 
www.GPWInfoStrefa.pl. 
 

TAK z wyłączeniem strony  www.GPWInfoStrefa.pl 
Komentarz: Niezbędne dane o Emitencie publikowane są zarówno na stronie własnej jak i portalach 
w sekcjach poświęconych relacjom inwestorskim. 
 

6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, 
celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec Emitenta. Spółka 
powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą. 
 

NIE DOTYCZY 
Komentarz:. W roku 2019 Spółka nie zawierała umowy z Autoryzowanym Doradcą. 

 

7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie Emitenta ma istotne znaczenie dla 
wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, Emitent niezwłocznie powiadamia 
o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę. 
 

NIE DOTYCZY 
Komentarz: W roku 2019 Spółka nie zawierała umowy z Autoryzowanym Doradcą. 

 

8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów   
informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy. 
 

NIE DOTYCZY 
Komentarz: W roku 2019 Spółka nie zawierała umowy z Autoryzowanym Doradcą. 
 
 

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 
9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich Członków Zarządu i Rady 
Nadzorczej, 
 

TAK 
Komentarz: Powyższa informacja zawarta jest w Sprawozdaniu Zarządu z działalności CARLSON 
INVESTMENTS S.A. za rok 2019. 
 

9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od Emitenta                 
z tytułu świadczenia wobec Emitenta usług w każdym zakresie. 
 

http://www.gpwinfostrefa.pl/
http://www.gpwinfostrefa.pl/
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NIE DOTYCZY  
 
Komentarz: W roku 2019 Spółka nie zawierała umowy z Autoryzowanym Doradcą. 

 

10. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia       
w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie 
walnego zgromadzenia. 
 

TAK 
Komentarz: W obradach każdego Walnego Zgromadzenia Spółki uczestniczy Zarząd                                   
lub  przedstawiciele Rady Nadzorczej Spółki. 
 
 

11. Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien 
organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. 
 

TAK 
Komentarz: Emitent uczestniczy w indywidualnych spotkaniach z Inwestorami i Akcjonariuszami. 

 

12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować 
cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia 
jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. 
 

TAK 
Komentarz: Przedmiotowe zdarzenie korporacyjne nie wystąpiło w Spółce w raportowanym okresie. 

 

13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu 
czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których 
ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z zdarzeń korporacyjnych. 
 

TAK 
Komentarz: Walne Zgromadzenie Spółki każdorazowo podejmuje uchwały w poszanowaniu praw            
i potrzeb informacyjnych Akcjonariuszy, zapewniając zachowanie niezbędnych odstępów czasowych. 
 

13a. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej 
połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu 
przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu 
spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany      
w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie 
również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego 
walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych. 
 

NIE DOTYCZY 
Komentarz: Przedmiotowe zdarzenie korporacyjne nie wystąpiło w Spółce w raportowanym okresie. 

 

14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby 
czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 
dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego 
uzasadnienia. 
 
 

NIE DOTYCZY 
Komentarz: Przedmiotowe zdarzenie korporacyjne nie wystąpiło w Spółce w raportowanym okresie. 

 

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko 
takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. 
 

NIE DOTYCZY 
Komentarz: Przedmiotowe zdarzenie korporacyjne nie wystąpiło w Spółce w raportowanym okresie. 
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16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport 
miesięczny powinien zawierać co najmniej:  
informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie 
emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych 
emitenta,  
zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego                      
w okresie objętym raportem, 
informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce                 
w okresie objętym raportem,   
kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w  nadchodzącym miesiącu, które 
dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów  inwestorów, w szczególności daty publikacji 
raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań                               
z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin   publikacji raportu analitycznego. 
 

NIE 
Komentarz Spółka nie publikuje raportów miesięcznych. Zdaniem Spółki przekazywanie raportów  
z tak dużą częstotliwością jest niezasadne z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności.  
Wszystkie istotne informacje mające wpływ na działalność i sytuację ekonomiczną spółki 
przekazywane są niezwłocznie w formie raportów bieżących. Zarząd nie wyklucza wznowienia 
publikowania raportów miesięcznych jeżeli uzna, że z uwagi na zmianę dynamiki rozwoju Spółki lub 
ekspansję jej działalności publikacja danych w okresach miesięcznych ułatwi inwestorom ocenę 
działalności Emitenta oraz w sposób rzetelny i przejrzysty pokaże jego aktualną sytuację 
 

16a W przypadku naruszenia przez Emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 
3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("Informacje bieżące i okresowe przekazywane                 
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect") emitent powinien niezwłocznie 
opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, 
informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 
 
 TAK 
Komentarz: Emitent stosuje powyższą zasadę 
 

 
17.(skreślony) 

 
 
 

Warszawa, 31 lipca 2020 r 
 
 

Aleksander Gruszczyński 
 

Prezes Zarządu 



WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH 

KONSOLIDACJĄ. 

 

 

CARLSON INVESTMENTS S.A na dzień 31-12-2019r. posiadała udziały w trzech spółkach:  

  

A. 100,00 % na 31.03.202 HOTBLOK Polska Sp. z o.o. - z siedzibą w Warszawie (ul. E. 

Plater 49, 00-125 Warszawa). Spółka HOTBLOK POLSKA Sp. z o.o. została zawiązania 

przez Emitenta w dniu 21 grudnia 2018 r., a w dniu 21 lutego 2019 r. została 

wpisana do KRS pod numerem 0000767566, NIP: 5252781040 przez Sąd Rejonowy 

dla m st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS. HOTBLOK POLSKA 

sp. z o.o. nie rozpoczęła działalność i nie generuje przychodów.  

 

B. Od 7 listopada 2019 r. 100,00 % (100,00% na 31.03.2020) w POLVENT Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Złota 7 lok. 19, 00-019 Warszawa, 

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000163631, REGON: 012106108, NIP: 5210330930. POLVENT Sp. z o.o. jest 

spółką kapitałowo-doradczą, której głównym aktywem jest pakiet 400 udziałów 

stanowiących 86,77% w kapitale zakładowym spółki TECHVIGO Sp. z o.o. Pozostałe 

61 udziałów w tej spółce należy do ALRO Investment Sp. z o.o. (nr KRS 

0000733169).  

 
C. Od 27 listopada 2019 r. 99,95% (99,95% na 31.03.2020) w Spółce Sundawn Limited 

(Sundawn Ltd) zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii w rejestrze Companies House pod 

numerem 07831091.Kapitał zakładowy Sundawn Ltd. wynosi 220 150 GBP.  

 

 
Zgodnie z przepisami § 5 ust 2 zał. Nr 3 do regulaminu ASO Emitent zobowiązany jest do 

przekazywania raportów okresowych w formie skonsolidowanych raportów kwartalnych  i 

skonsolidowanego raportu rocznego grupy kapitałowej. Obowiązek ten nie dotyczy 

przypadków zwolnionych z konsolidacji na podstawie art. 57 i 58 ustawy o rachunkowości z 

dnia 29 września 1994 roku. W związku z powyższym, a w szczególności na podstawie art. 

58 ust 1 Emitent nie obejmuje konsolidacją jednostek zależnych na dzień 31-12-2019 r., 

gdyż dane finansowe jednostek zależnych zostały uznane za nieistotne dla realizacji 

obowiązku określonego w art. 4. ust 1 w/w ustawy, z względu na nie prowadzenie 

działalności operacyjnej tj. nie uzyskanie przychodów ze sprzedaży oraz ze względu na skalę 

wyniku, który nie wpływa zauważalnie na wyniki CARLSON INVETMENTS S.A.. Stąd Emitent 

prezentuje wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje kwartalnego 

sprawozdania finansowego spółek zależnych, które na dzień 31-12-2019 r. były w grupie 

kapitałowej . 

  

 

 



A. HOTBLOK POSKA SP. Z O.O. 

HOTBLOK POLSKA SP. Z O.O.  

Bilans skrócony 31.12.2019 31.12.2019 

AKTYWA W PLN w EUR 

A. Aktywa trwałe - - 

I. Wartości niematerialne i prawne -   - 

II. Rzeczowe aktywa trwałe - - 

III. Należności długoterminowe - - 

IV. Inwestycje długoterminowe - - 

V. 
Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe - - 

B. Aktywa obrotowe 5 000 1 163 

I. Zapasy  - - 

II. Należności krótkoterminowe - - 

III. Inwestycje krótkoterminowe 5 000    1 163 

IV. 
Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe  -  

 AKTYWA RAZEM 5 000 1 163   

  

HOTBLOK POLSKA SP. Z O.O.  

Bilans skrócony 31.12.2019 31.12.2019 

PASYWA W PLN w EUR 

A. Kapitał (fundusz) własny 5000 1 163 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5000 1 163 

II. 
Należne wpłaty na kapitał 
podstawowy (wielkość ujemna) - - 

III. 
Udziały (akcje) własne (wielkość 
ujemna) - - 

IV. Kapitał zapasowy - - 

V. 
Kapitał (fundusz) z aktualizacji 
wyceny - - 

VI. 
Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe - - 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych - - 

VIII. Zysk (strata) netto - - 

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

B. 
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIA - - 

I. Rezerwy na zobowiązania - - 

II. Zobowiązania długoterminowe - - 

III. Zobowiązania krótkoterminowe - - 

IV. Rozliczenia międzyokresowe - - 

 PASYWA RAZEM 5 000 1 163 

 

HOTBLOK POLSKA SP. Z O.O. okres okres 

Rachunek zysków i strat 

(wariant porównawczy) 
  

31.12.2019 31.12.2019 

w PLN w EUR 



A. 
Przychody netto ze sprzedaży  
i zrównane z nimi, w tym: -   - 

B. B.  Koszty działalności operacyjnej - - 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) - - 

D. Pozostałe przychody operacyjne - - 

E. Pozostałe koszty operacyjne - - 

F. 
Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej  (C+D-E) - - 

G. Przychody finansowe - - 

H. Koszty finansowe - - 

I. 
Zysk (strata) z działalności 
gospodarczej (F+G-H) - - 

J. Podatek dochodowy - - 

K. 
Pozostałe obowiązkowe 
zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty) - - 

L. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) - - 

 

B. POLVENT SP. Z O.O. 

POLVENT SP. Z O.O.  

Bilans skrócony 31.12.2019 31.12.2019 

AKTYWA W PLN w EUR 

A. Aktywa trwałe 67 050 15 598 

I. Wartości niematerialne i prawne -   - 

II. Rzeczowe aktywa trwałe - - 

III. Należności długoterminowe - - 

IV. Inwestycje długoterminowe 67 050 15  598 

V. 
Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe - - 

B. Aktywa obrotowe 264 029 61 419 

I. Zapasy  - - 

II. Należności krótkoterminowe 7 172 1 668 

III. Inwestycje krótkoterminowe 256 857    59 751 

IV. 
Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe  - - 

 AKTYWA RAZEM 331 079 77 017 

  

POLVENT SP. Z O.O.SP. Z O.O.  

Bilans skrócony 31.12.2019 31.12.2019 

PASYWA W PLN w EUR 

A. Kapitał (fundusz) własny 116 445 27 088 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50 000 11 631 

II. 
Należne wpłaty na kapitał 
podstawowy (wielkość ujemna) - - 

III. 
Udziały (akcje) własne (wielkość 
ujemna) - - 

IV. Kapitał zapasowy - - 

V. 
Kapitał (fundusz) z aktualizacji 
wyceny - - 

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) - - 



rezerwowe 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 68 779 15 600 

VIII. Zysk (strata) netto - 2 334 -543 

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

B. 
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIA 214 634 49 929 

I. Rezerwy na zobowiązania - - 

II. Zobowiązania długoterminowe - - 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 214 634 49 929 

IV. Rozliczenia międzyokresowe - - 

 PASYWA RAZEM 331 079 77 017 

 

 

POLVENT SP. Z O.O. okres okres 

Rachunek zysków i strat 

(wariant porównawczy) 

  
31.12.2019 31.12.2019 

W PLN w EUR 

A. 
Przychody netto ze sprzedaży  
i zrównane z nimi, w tym: 6 854   1 594 

B. B.  Koszty działalności operacyjnej -12 521 -2 913 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) - 5 667 -1 318 

D. Pozostałe przychody operacyjne 1 - 

E. Pozostałe koszty operacyjne - - 

F. 
Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej  (C+D-E) -5 666 -1 318 

G. Przychody finansowe 8 318 1 935 

H. Koszty finansowe -4 986 -1 160 

I. 
Zysk (strata) z działalności 
gospodarczej (F+G-H) - 2 334 -543 

J. Podatek dochodowy - - 

K. 
Pozostałe obowiązkowe 
zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty) - - 

L. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) -2 334 -543 

  

C. SUNDAWN LIMITED 

Na dzień publikacji raportu rocznego za 2019 rok, podstawowe informacje finansowe spółki 

SUNDAWN Ltd za rok obrotowy kończący w się 31.12.2019 r . nie są dostępne. Kapitał 

zakładowy SUNDAWN Ltd wynosi 220 150GBP i dzieli się 220 150 akcji o wartości nominalnej 

1GBP. 

 


