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I. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy 
 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, 

Rok 2019 był dla Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. okresem przejściowym, pomiędzy zakończeniem 

jednego projektu, jakim było „Pracujemy u siebie!”, a rozpoczęciem nowego jakim współpraca z 

Football Academy Sp. z o.o.  

W 2019 roku ArtP Capital S.A. jako spółka dominująca realizowała już tylko działania kontrolne w 

ramach projektu „Pracujemy u siebie!” i na ten moment jest na etapie rozliczenia. Grupa 

przygotowała rozliczenie projektu, które zostało przekazane do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na ten moment nadal czekamy na akceptację rozliczenia 

przez Urząd. 

W 2019 r. był dla Grupy okresem między zakończonym projektem a rozpoczęciem nowych. W 

związku z tym, Zarząd ArtP Capital S.A. skupił się na opracowaniu strategii rozwoju na najbliższe lata, 

która została uchwalona uchwałą Zarządu w dniu 08 listopada 2019 r. Głównym założeniem strategii 

jest reorganizacja Spółki i powrót do działalności sportowo-medialnej. 

W dniu 5 listopada 2019 roku podpisany został list intencyjny pomiędzy ArtP Capital S.A. a Football 

Academy Sp. z o.o. z siedzibą Opolu („FA”), którego przedmiotem było wyrażenie przez Strony woli 

współpracy w zakresie opracowania platformy technologicznej wspomagającej działania szkoleniowe 

dzieci i młodzieży, wsparcia technologicznego w zakresie transferu technologii oraz wdrożenia 

projektów, wymiany kadr, potencjałów oraz doświadczeń. 

2020 rok przyniósł epidemię Koronawirus SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, która 

zmusiła nas do przewartościować części planów i odłożenia ich na bardziej sprzyjający okres. W 

związku z tym wydłużył się w spółce okres między zakończonym projektem a rozpoczęciem nowych. 
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Chcę jednak zaznaczyć, że ArtP Capital S.A. nadal kontynuować będzie współpracę z Football 

Academy Sp. z o.o. z siedzibą Opolu, w zakresie opracowania platformy technologicznej 

wspomagającej działania szkoleniowe dzieci i młodzieży, Jednak ze względu na ograniczenia jakie 

wprowadził Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, kluczowy jej zakres może zostać  odroczony w czasie. 

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 
 2019 rok 

od 1 stycznia 

2019 roku 

do 31 grudnia 

2019 roku (zł) 

2018 rok 

od 1 stycznia 

2018 roku 

do 31 grudnia 

2018 roku (zł) 

2019 rok 

od 1 stycznia 

2019 roku 

do 31 grudnia 

2019 roku (€) 

2018 rok 

od 1 stycznia 

2018 roku 

do 31 grudnia 
2018 roku (€) 

Amortyzacja - - - - 
Przychody ze sprzedaży 440 562,76 244 448,20 102 413,59 57 289,19 

Zysk/strata ze sprzedaży -44 197,47 -401 783,33 -10 274,18 -94 162,45 

Zysk/strata z działalności 

operacyjnej 
-416 892,99 

-515 758,48 

-96 911,29 -120 873,81 

Zysk/strata brutto -354 665,30 -1 356 285,02 -82 445,79 -317 860,68 

Zysk/strata netto -354 665,30 -1 356 285,02 -82 445,79 -317 860,68 
 

Bilans 

 
31 grudnia 2019 

roku (zł) 

31 grudnia 2018 

roku (zł) 

31 grudnia 2019 

roku (€) 

31 grudnia 
2018 roku (€) 

Kapitał własny 2 465 671,44 2 822 336,74 578 999,99 656 357,38 

Należności 

długoterminowe 
- - 

- 
- 

Należności 

krótkoterminowe 
386 985,30 714 954,38 

90 873,62 
166 268,46 

Zobowiązania 

długoterminowe 
- 43 000,00 

- 
10 000,00 

Zobowiązania 

krótkoterminowe 
628 891,82 612 586,22 

147 679,19 
142 461,91 

Inwestycje 
długoterminowe 

2 691 500,00 2 727 475,00 
   632 030,06     

634 296,51 

Inwestycje 
krótkoterminowe 

142 733,74 117 149,36 
     33 517,37     

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 31 grudnia 2019 r.: 1 euro = 4,2585zł 

- 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 2019 roku: 1 euro = 4,3018 zł 

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

 
Opole, 01 lipiec 2020 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 01.01.2019-31.12.2019 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, 01 lipiec 2020r. 

 

 
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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