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I. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy 
 

 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, 

Rok 2018 był dla Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. okresem nowych doświadczeń i dynamicznego 

rozwoju, który upłynął pod znakiem projektu „Pracujemy u siebie!”. W 2018 roku Grupa realizowała 

projekt w województwie Kujawsko-Pomorskim. W dniu 31 stycznia 2018 r. ArtP Capital S.A. 

zakończyła rekrutację 120 osób w projekcie, którą realizowała w III turach. Do 30 czerwca 2018 r. 

Spółka wypłaciła wszystkie dotacje, dla 83 uczestników, którzy spełnili wszystkie warunki projektu. W 

IV kwartale 2018 r. Spółka zrealizowała wszystkie zaplanowane zadania pomocnicze dla uczestników 

takie jak: wypłata wsparcia pomostowego, przeprowadzenie doradztwa indywidualnego, 

mentoringu, szkoleń specjalistycznych oraz szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania klasy ERP do 

zarządzania przedsiębiorstwem. Wraz z końcem 2018 roku, Spółka zakończyła realizację zadań w 

projekcie.  

ArtP Capital S.A. w styczniu 2019 weszła w etap rozliczenia projektu i przygotowała wstępne 

rozliczenie, które zostało przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. Na ten moment Grupa czeka na akceptację rozliczenia przez Urząd. 

Głównym celem realizacji projektu był wzrost aktywności zawodowej osób zamieszkałych na terenie 

województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt składał się z trzech etapów: rekrutacji, szkoleń oraz 

dotacji. W ramach rekrutacji została przeprowadzona ocena formalna i merytoryczna wniosków oraz 

weryfikacja predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej 120 uczestników, z których 83 

otrzymało dotację. Spółka do końca 2018 roku zobligowana była również zapewnić tym osobom 

wsparcie pomostowe, wsparcie w postaci doradztwa dopasowanego do indywidualnych potrzeb 

„mentor” oraz indywidualne szkolenia. ArtP Capital S.A. wywiązała się z wszelkich zaplanowanych 

zadań. 
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Rok 2018 był również rokiem intensywnych prac nad rozwojem spółek, które ArtP Capital posiada już 

w swoim portfelu. W 2018 roku Spółka Berendowicz & Kublin S.A. wdrażała system informatyczny 

wraz z mobilną platformą szkoleń, którego owocem jest aplikacja Step4Hair, działająca na rynku 

międzynarodowym. Spółka ARFixer Sp. z o.o., wchodząca w skład Grupy Kapitałowej, w 2018 roku 

udoskonalała swój produkt dla branży e-commerce wykorzystujący rzeczywistość rozszerzoną. Zarząd 

ArtP Capital S.A. w dalszym ciągu widzi ogromny potencjał w tej technologii. Dodatkowo na rynku 

można zaobserwować wzrost zainteresowania Rzeczywistością Rozszerzoną, wynikający głównie z 

zaangażowania wielkich korporacji w rozwój produktów Augmented Reality. W przypadku 

pozostałych startupów Grupa Kapitałowa ArtP Capital S.A. czynnie wspierała ich rozwój, starała 

znaleźć dodatkowe finansowanie, tak by jak najszybciej mogły one zaprezentować światu swoje 

produkty.  

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo cały czas obdarzacie 

  

Z wyrazami szacunku, 

 Piotr Wołąsewicz 
Prezes Zarządu 
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II. Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat i bilansu 
 

Rachunek zysków i strat 
 2017 rok 

od 1 stycznia 

2017 roku 

do 31 grudnia 

2017 roku (zł) 

2018 rok 

od 1 stycznia 

2018 roku 

do 31 grudnia 

2018 roku (zł) 

2017 rok 

od 1 stycznia 

2017 roku 

do 31 grudnia 

2017 roku (€) 

2018 rok 

od 1 stycznia 

2018 roku 

do 31 grudnia 
2018 roku (€) 

Amortyzacja 1 923,90 zł - 453,25 zł - 
Przychody ze sprzedaży 1 808 699,47 zł 244 448,20 426 107,73 zł 57 289,41 
Zysk/strata ze sprzedaży - 274 837,07 zł -401 783,33 -64 748,29 zł -94 162,82 
Zysk/strata z działalności 

operacyjnej 
-179 277,03 zł 

-515 758,48 -42 235,50 zł -120 874,28 
Zysk/strata brutto -181 015,08 zł -1 356 285,02 -42 644,96 zł -317 861,92 
Zysk/strata netto -181 015,08 zł -1 356 285,02 -42 644,96 zł -317 861,92 

 

Bilans 

 
31 grudnia 2017 

roku (zł) 

31 grudnia 2018 

roku (zł) 

31 grudnia 2017 

roku (€) 

31 grudnia 
2018 roku (€) 

Kapitał własny 4 178 621,76 2 822 336,74 1 001 851,34 656 357,38 

Należności 

długoterminowe 
- - - - 

Należności 

krótkoterminowe 
1 046 873,11 714 954,38 250 994,54 166 268,46 

Zobowiązania 

długoterminowe 
43 000,00 43 000,00 10 000,00 10 309,53 

Zobowiązania 

krótkoterminowe 
1 375 420,57 612 586,22 329 765,89 142 461,91 

Inwestycje 
długoterminowe 

2 691 500,00 2 727 475,00 645 304,37 634 296,51 

Inwestycje 
krótkoterminowe 

1 100 325,00 117 149,36 263 809,97 27 244,04 

 

Kursy przyjęte do przeliczenia danych finansowych na euro: 

Poszczególne pozycje bilansu przeliczono według kursu ogłoszonego przez NBP 

obowiązującego na ostatnie dni okresów sprawozdawczych tj. : 

- na 29 grudnia 2017 r.: 1 euro = 4,1709zł 

- na 31 grudnia 2018 r.: 1 euro = 4,3000zł 

 

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono według kursów ogłoszonych przez 

NBP stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów obowiązujących na ostatni dzień 

każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: 

- kurs średni w 2017 roku: 1 euro = 4,2447 zł 

- kurs średni w 2018 roku: 1 euro = 4,2669 zł 
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III. Oświadczenia Zarządu 
 

 
Opole, 30 maja 2019 r. 

 

 
Oświadczenie Zarządu ArtP Capital S.A. 

 
 
 

Zarząd ArtP Capital S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za okres 01.01.2018-31.12.2018 r. i 
dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub 
standardami uznawanymi w skali międzynarodowej oraz że  odzwierciedlają w sposób prawdziwy, 
rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A.  oraz jej wynik 
finansowy oraz, że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A.  zawiera 
prawdziwy obraz sytuacji Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A., w tym opis podstawowych ryzyk i 
zagrożeń. 
 
 

 
 
 
 

 Piotr Wołąsewicz Magdalena Laszczak 
 Prezes Zarządu Prokurent 
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Opole, 30 maja 2019r. 

 

 
Oświadczenie Zarządu ArtP Capital S.A 

 
 
 
Zarząd ArtP Capital S.A. oświadcza, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ArtP Capital SA został dokonany 
zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz że 
firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia 
bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej ArtP Capital SA zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami 
wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. 
 
 
 
 
 

 Piotr Wołąsewicz Magdalena Laszczak 
 Prezes Zarządu Prokurent 
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