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1.  Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku 

obrotowego 

Nie wystąpiły. 

 

2. Korekta błędu podstawowego 

Nie wystąpiła. 

 

3. Informacje obrazujące szczegółowo zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych 

 

a/ zmiany grup rodzajowych środków trwałych 

  

Grunty 

własne 

Budynki i 

budowle 

Urządzenia 

techniczne, 

maszyny 

Środki 

transportu 

Pozostałe 

środki 

trwałe 

Razem 

Wartość brutto na początek okresu 0,00 0,00 38 235,26 607 816,80 0,00 646 052,06 

Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 61 642,37 0,00 61 642,37 

Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wartość brutto na koniec okresu 0,00 0,00 38 235,26 669 459,17 0,00 707 694,43 

Umorzenie na początek okresu 0,00 0,00 24 021,75 255 946,92 0,00 279 968,67 

Umorzenia bieżące -  zwiększenia 0,00 0,00 4 846,80 98 084,62 0,00 102 931,42 

Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Umorzenie na koniec okresu 0,00 0,00 28 868,55 354 031,54 0,00 382 900,09 

Wartość księgowa netto 0,00 0,00 9 366,71 315 427,63 0,00 324 794,34 

 

b/ zmiany w grupie wartości niematerialnych i prawnych  

  

Koszty prac 

rozwojowych 
Wartość firmy 

Inne wartości 

niematerialne 

i prawne 

Zaliczki na 

wartości 

niematerialne 

i prawne 

Razem 

Wartość brutto na początek okresu 0,00 0,00 5 594 872,65 1 600 000,00 7 194 872,65 

Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wartość brutto na koniec okresu 0,00 0,00 5 594 872,65 1 600 000,00 7 194 872,65 

Umorzenie na początek okresu 0,00 0,00 2 938 346,97 0,00 2 938 346,97 

Zwiększenia – odpisy bieżące 0,00 0,00 551 665,42 0,00 551 665,42 

Umorzenie na koniec okresu 0,00 0,00  3 490 012,39 0,00 3 490 012,39 

Wartość księgowa netto 0,00 0,00 2 104 860,26 1 600 000,00 3 704 860,26 

 

Spółka w 2015 roku wpłaciła zaliczkę w wysokości 1 600 000,00 zł na udzielenie licencji. Do końca 2020 roku zaliczka nie 

została rozliczona w związku z faktem, że planowe certyfikacje systemów i wyrobów dotyczących zastosowań 

przeciwpożarowych, a więc objętych kupowaną licencją nie zostały doprowadzone do końca. Wspomniane certyfikacje 

trwają, testy certyfikacyjne prowadzone były w 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 roku i według naszych informacji prowadzone 

są nadal z sukcesem w 2021 roku.  

 

c/ zmiany w grupie inwestycji długoterminowych 

Nie wystąpiły.   

 

4. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych 

Nie wystąpiły. 
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5. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy  

Nie wystąpiły. 

 

6. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście. 

 

7. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie 

umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 

Spółka na dzień 31 grudnia 2020 roku użytkuje: 

− lokal przy ul. Ludwinowska 17, 02-856 Warszawa na podstawie umowy najmu z BP TECHEM S.A.; 

− lokal przy ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów na podstawie umowy najmu z Teco-Park Sp. z o.o.;  

− ksero na podstawie umowy z RICOH Polska Sp. z o.o.; 

− samochód osobowy Ford Focus WU1081H na podstawie umowy leasingu; 

− samochód osobowy Opel Insignia WX6577A na podstawie umowy leasingu; 

− samochód osobowy Opel Insignia WX6578A na podstawie umowy leasingu; 

− samochód osobowy Ford Focus WE584XE na podstawie umowy leasingu; 

− samochód osobowy Ford Ranger KRA 2250S na podstawie umowy leasingu. 

 

8. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych 

dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają 

Nie dotyczy Spółki. 

 

9. Inwestycje 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Spółka nie posiada inwestycji długo- i krótkoterminowych innych niż środki pieniężne na 

rachunkach bankowych i w kasie. W roku obrotowym Spółka nie udzieliła pożyczek i nie prowadziła działalności w zakresie 

inwestycji w udziały, akcje lub inne papiery wartościowe. 

 

10. Produkcja w toku 

W aktywach bilansu jako produkcję w toku wykazano wydatki poniesione w celu realizacji usług krótkoterminowych, dla 

których uznano, że wycena według stopnia zaawansowania nie musi być zastosowana.  

 

11. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, 

zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego 

Lp. Odpis aktualizujący 
Stan na 

początek roku 
Zwiększenie Zmniejszenie 

Stan na koniec 

roku 

1. Należności krajowe 58 346,30 625,00 17 565,51 41 405,79 

2. Należności zagraniczne 48 082,78 29 423,80 48 082,78 29 423,80 

 RAZEM 106 429,08 30 048,80 65 648,29 70 829,59 

 

12. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, 

w tym uprzywilejowanych 

Kapitał podstawowy Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 1 640 000 zł i dzieli się na: 

− 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł każda; 

− 90 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda; 

− 705 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda; 

− 345 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda. 
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Lp.  Ilość akcji Ilość głosów 

Wartość 

nominalna 

jednej akcji 

Udział  

w kapitale 

podstawowym 

1. Telesto Sp. z o.o. 257 065 257 065 1 15,67% 

2. Grupa-T S.A. 88 509 88 509 1 5,40% 

3. BP Techem S.A. 1 139 040 1 139 040 1 69,45% 

4. Teco Park Sp. z o.o. 120 423 120 423 1 7,34% 

5. 
Inne – akcjonariusze posiadający akcje dający ogólną 

liczbę głosów na WZA w wysokości poniżej 5% 
34 963 34 963 1 2,14% 

 RAZEM 1 640 000 1 640 000  100% 

 

13. Nabycie udziałów własnych 

Nie wystąpiło. 

 

14. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) 

zapasowych i rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 

Lp. Rodzaj kapitału 
Stan na początek 

roku 

Zmiana 
Stan na koniec roku 

(+/-) 

1. Kapitał  zapasowy 6 468 082,00 0,00 6 468 082,00 

2. Kapitał  rezerwowy 0,00 0,00 0,00 

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 

 RAZEM 6 468 082,00 0,00 6 468 082,00 

 

15. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokryciu straty za rok obrotowy 

Spółka za okres sprawozdawczy osiągnęła stratę w wysokości 320 666,47 zł. Zostanie ona pokryta z zysków lat 

następnych.  

 

16. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, 

rozwiązaniu i stanie końcowym 

Rezerwa na podatek odroczony 

Data 

Rezerwa od różnic 

przejściowych 

związanych z odmienną 

klasyfikacją umów 

leasingu do celów 

podatkowych i 

rachunkowych 

Rezerwa od różnic przejściowych 

związanych z nadwyżką kosztów 

poniesionych w stosunku do 

wyceny stopniem zaawansowania 

(usł. długoterminowe) 

Rezerwa od pozostałych różnic 

31 grudnia 2020 55 076,76  7 084,43 
31 grudnia 2019 63 668,91 0,00 81,42 

 

Rezerwy krótkoterminowe 

Nazwa pozycji Stan na 31 grudnia 2020 Stan na 31 grudnia 2019 

Rezerwy na koszty napraw gwarancyjnych 138 887,59 64 630,96 

Rezerwa na koszty dotyczące projektów 57 000,00 20 000,00 

RAZEM 195 887,59 84 630,96 

 

Rezerwy długoterminowe 

Nazwa pozycji Stan na 31 grudnia 2020 Stan na 31 grudnia 2019 

Rezerwy na koszty napraw gwarancyjnych 46 916,60 250 778,10 

RAZEM 46 916,60 250 778,10 

Utworzone rezerwy na naprawy gwarancyjne związane są z podstawową działalnością jednostki w zakresie montażu  

i instalacji oraz sprzedaży systemów mgłowych i ich elementów, na które zostały udzielone gwarancje.  
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17. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, 

przewidywanym umową, okresie spłaty 

Zobowiązania długoterminowe na dzień bilansowy wynoszą 68 386,86 zł. Składają się na nie zobowiązania finansowe  

z tyt. leasingu.   

 

18. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki  

Lp. Rodzaj zobowiązania 
Saldo zobowiązania na  

31 grudnia 2020 roku 
Rodzaj zabezpieczenia 

1. 

 

 

BNP Paribas Bank Polska S.A. – umowa o limit 

wierzytelności do kwoty 500 000 zł, aneks  

z 14.01.2019 (postanowienia weszły w życie z 

dniem 10.12.2018, umowa ważna do 29.01.2021, 

poręczenie ważne do 29.07.2021) 

Kredyt w rachunku bieżącym: 

163 431,36 zł 

1. Pełnomocnictwo do rachunku 

bieżącego i innych rachunków 

2. Weskel własny in blanco wraz  

z deklaracją wekslową 

wystawiony przez 

kredytobiorcę 

3. Poręczenie za dług przyszły 

udzielone przez jednostkę 

powiązaną: BP Techem S.A. 

wraz z wekslem in blanco  

oraz deklaracją wekslową 

4. Poręczenie według prawa 

cywilnego, udzielone przez 

jednostę powiązaną: Casti 

Pet Care Polska Sp. z o.o. 

 

19. Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki 

Krótkoterminowe 

Lp. Nazwa pozycji Stan na 31 grudnia 2020 Stan na 31 grudnia 2019 

1. 
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego i umów 

dzierżawy z opcją zakupu (inne zobowiązania finansowe) 
124 812,92 112 133,97 

2. 

Zobowiązania z tytułu umowy o limit wierzytelności nr 

CRD/L/45422/15 zawartej z BNP Paribas Bank Polska S.A. 

na finansowanie bieżącej działalności – limit do kwoty 

500 000 zł (umowa ważna do 29.01.2021) 

163 431,36 0,00 

3. 
Subwencja PFR 

Subwencja zostanie umorzona w wysokości 25-50%.  
243 825,68 0,00 

 RAZEM 407 257,04 112 133,97 

 

Długoterminowe 

Lp. Nazwa pozycji Stan na 31 grudnia 2020 Stan na 31 grudnia 2019 

1. 
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego i umów 

dzierżawy z opcją zakupu (inne zobowiązania finansowe) 
68 386,86 148 700,23 

 RAZEM 68 386,86 148 700,23 

 

20. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych 

Spółka posiada na dzień 31 grudnia 2020 roku krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne w kwocie 36 648,02 zł, 

na które składają się:  

Nazwa pozycji Stan na 31 grudnia 2020 Stan na 31 grudnia 2019 

VAT naliczony podlegający odliczeniu w przyszłym okresie 5 768,30 9 534,03 

VAT naliczony do rozliczenia z niezapłaconych faktur VAT 12 619,24 11 410,61 

VAT należny dotyczący roku 2020 517,85  

Koszty ubezpieczeń, domen, licencji dotyczące roku następnego 15 511,71 16 924,36 

Przychód dotyczący roku 2020 2 230,92 0,00 

RAZEM 36 648,02 37 869,00 
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Oraz  długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne w kwocie 226 030,37 zł, na które składają się: 

Nazwa pozycji Stan na 31 grudnia 2020 Stan na 31 grudnia 2019 

Podpis elekroniczny 78,13 0,00 

AutoCAD subskrypcja 2 976,86 5 953,72 

Polisa ubezpieczeniowa 417,49 974,17 

Program antywirusowy 559,67 0,00 

Domena 480,50 0,00 

RAZEM 4 512,65 6 927,89 

 

Data 

Aktywo na stracie 

podatkowej do 

rozliczenia 

Aktywo od różnicy 

przejść. na 

zobowiązaniach 

takich jak: rezerwy, 

niewypłacone 

wynagrodzenia, 

niezapł. składki ZUS, 

przeterminowane 

zob. 

Aktywo od różnic 

przejśc. związanych 

z odmienną 

klasyfikacją umów 

leasingu do celów 

podatkowych i 

rachunkowych 

Aktywo od 

pozostałych różnic 

(w tym: dot.odpisu 

na zapasy, odpisu na 

produkcję w toku, 

różnice kursowe, 

koszty przyszłych 

okresów) 

31 grudnia 2020 341 760,85 78 113,15 36 707,96 21 196,61 

Odpis aktualizujący  

31 grudnia 2020 
256 260,85    

31 grudnia 2019 341 760,85 92 554,50 49 558,50 17 285,20 

Odpis aktualizujący  

31 grudnia 2019 
166 346,15     

 

Spółka posiada na dzień 31 grudnia 2020 roku rozliczenia międzyokresowe bierne w kwocie 77 803,30 zł, na które składają 
się:  

Nazwa pozycji Stan na 31 grudnia 2020 Stan na 31 grudnia 2019 

Koszty audytu i przygotowania sprawozdania finansowego 13 000,00 13 000,00 

Naliczone wynagrodzenie za poręczenie umowy kredytowej, limitu 

wierzytelności 
33 801,37 23 387,67 

Naliczone bonusy 22 303,00 20 000,00 

Korekta złe długi VAT należny 8 698,93 8 819,65 

RAZEM 77 803,30 65 207,32 

 

Rozliczenia bierne związane z wyceną na dzień bilansowy kontraktów długoterminowych na montaż systemów mgłowych: 

Nazwa pozycji Stan na 31 grudnia 2020 Stan na 31 grudnia 2019 

Nadwyżka kosztów szacowanych stopniem zaawansowania usługi 

nad poniesionymi 
0,00 0,00 

RAZEM 0,00 0,00 

 

21. Składniki aktywów lub pasywów, które wykazywane są w więcej niż jednej pozycji bilansu 

W bilansie w więcej niż jednej pozycji pasywów wykazywane są umowy leasingowe. 

 

1. Umowy leasingowe część krótkoterminowa: 124 812,92 zł; pozycja pasywów B.III.3.c 

2. Umowy leasingowe część długoterminowa: 68 386,86 zł; pozycja pasywów B.II.3.c 
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22. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe 

Rodzaj zobowiązania 
Saldo zobowiązania na  

31 grudnia 2020 roku 
Rodzaj zabezpieczenia 

Umowa leasingowa nr 18/032465(UL) 32 351,52 zł Weksel własny in blanco 

Umowa leasingowa nr 

18771/02/2019/LO/1-2 
83 286,19 zł Weksel własny in blanco 

Subwencja PFR 243 825,68 zł 

Spłata subwencji finansowej na warunkach 

określonych umowie PFR w ramach Programu 

Rządowego - Tarcza Finansowa Polskiego 

Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm 

stanowiącego załącznik do uchwały Rady 

Ministrów z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

Rodzaj zobowiązania 

Saldo zobowiązania w 

podmiocie, którego dotyczy 

poręcznie na  

31 grudnia 2020 roku 

Rodzaj zabezpieczenia 

BNP Paribas Bank Polska S.A. – 

umowa o limit wierzytelności do kwoty 

13 125 000,00 zł,  

aneks  z 24.12.2019 (poręczenie 

ważne do 29.07.2021) 

469 696,20 EUR 
Poręczenie za dług przyszły  

dla BP TECHEM S.A.  

BNP Paribas Bank Polska S.A. – 

umowa o limit wierzytelności do kwoty 

1 500 000,00 zł,  

aneks z 14.01.2019 (poręczenie 

ważne do 29.07.2021) 

981 194,17 PLN 
Poręczenie za dług przyszły dla Casti Pet Care 

Polska Sp. z o.o.  

 

23. Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej 

Nie wystąpiły. 

 

24. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT 

Spółka na dzień bilansowy posiada środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT w wysokości 89 965,85 zł. 

 

25. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży 

produktów, towarów i materiałów 

  
SPECYFIKACJA PRZYCHODÓW 

Wartość przychodów 

w 2020 roku 

Wartość przychodów 

w 2019 roku 

1. Struktura rzeczowa 3 962 388,12 5 997 518,22 

a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług 1 915 795,15 2 839 189,66 

b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 2 046 592,97 3 158 328,56 

2. Struktura terytorialna 3 962 388,12 5 997 518,22 

a) Sprzedaż krajowa 2 672 624,77 3 347 228,28 

b) Eksport 1 289 763,35 2 650 289,94 

 

26. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach 

wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych 

Nie dotyczy Spółki. 

 

 

27. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych 

Nie wystąpiły. 
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28. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

Nazwa pozycji 
Stan na 

początek roku 
Zwiększenie Zmniejszenie 

Stan na koniec 

roku 

Odpis aktualizujący wartość materiałów 35 000,00   0,00 0,00 35 000,00 

Odpis aktualizujący wartość towarów 0,00 0,00 0,00 0,00 

RAZEM 35 000,00 0,00 0,00 35 000,00 

 

29. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej 

do zaniechania w roku następnym 

Nie wystąpiły. 

 

30. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie 

Nie wystąpiły. 

 

31. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów  

w roku obrotowym 

Nie wystąpiły. 

 

32. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe 

Lp. Nakłady na: 
Poniesione w roku 

obrotowym 

Planowane na 

następny rok 

1. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

2. 
Środki trwałe: 61 642,37 40 000,00 

- w tym służące ochronie środowiska 0,00 0,00 

3. 
Środki trwałe w budowie na koniec roku obrotowego: 0,00 0,00 

- w tym służące ochronie środowiska 0,00 0,00 

  RAZEM:  61 642,37 40 000,00 

 

33. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 

Nie wystąpiły. 

 

34.  Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały 

zakwalifikowane do wartości niematerialnych i prawnych  

Nie wystąpiły. 

 

35. Pozostałe przychody operacyjne 

  

SPECYFIKACJA PRZYCHODÓW 

Wartość 

przychodów 

w 2020 roku 

Wartość 

przychodów 

w 2019 roku 

1. 
Zysk ze zbycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych  

i prawnych 
0,00 26 626,02 

2. Dotacje 0,00 0,00 

3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 65 648,29 8 320,95 

- rozwiązanie odpisów aktualizujących należności 65 648,29 8 320,95 

4. Inne przychody operacyjne, w tym: 159 596,07 65 629,47 

- 
inne, w tym sprzedaż incydentalna niezwiązana z podstawową 

działalnością 
76 229,42 51 470,87 

- umorzone składki ZUS 36 440,53 0,00 

- odpisane zobowiązania  46 926,12  14 158,60 

 RAZEM 225 244,36 100 576,44 
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36. Pozostałe koszty operacyjne 

  
SPECYFIKACJA KOSZTÓW 

Wartość kosztów 

w 2020 roku 

Wartość kosztów 

w 2019 roku 

1. 
Strata ze zbycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych  

i prawnych 
0,00 0,00 

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym: 49 974,33 44 041,39 

- odpis aktualizujący wartość należności 49 974,33 44 041,39 

- odpis aktualizujący wartość zapasów 0,00 0,00 

3. Inne koszty operacyjne, w tym: 72 223,16 56 143,62 

- odpisane należności 28 157,25 1 118,03 

- inne, w tym koszty związane ze sprzedażą incydentalną 43 684,71 55 025,59 

- koszty egzekucyjne względem dłużników 0,00 0,00 

- zapłacone kary 381,20 0,00 

 RAZEM 122 197,49 100 185,01 

 

37.  Przychody finansowe 

  

SPECYFIKACJA PRZYCHODÓW 

Wartość 

przychodów 

w 2020 roku 

Wartość 

przychodów 

w 2019 roku 

1. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 

2. Odsetki, w tym: 35,11 250,84 

- odsetki bankowe 35,11 250,84 

3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00 

4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 

5. Inne, w tym: 44 241,22 110,04 

- różnice kursowe 44 241, 22 0,00 

 RAZEM 44 276,33 360,88 

 

38. Koszty finansowe 

  
SPECYFIKACJA KOSZTÓW 

Wartość kosztów 

w 2020 roku 

Wartość kosztów 

w 2019 roku 

1. Odsetki, w tym: 11 360,48 16 086,18 

- odsetki budżetowe 470,00 2 632,97 

- odsetki od umów leasingowych 9 426,80 10 528,50 

- odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań 73,85 261,40 

- odsetki, prowizje bankowe od kredytu 1389,83 2 663,31 

2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00 

3. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 

4. Inne, w tym: 6 999,99 13 666,53 

- różnice kursowe 0,00 7 249,86 

- inne, w tym: 6 999,99 6 416,67 

* koszty gwarancji, poręczeń, factoringu 6 999,99 6 416,67 

 RAZEM 18 360,47 29 752,71 

 

39. Informacje dotyczące niezakończonych umów długoterminowych 

Na dzień 31 grudnia 2020 Spółka nie była w trakcie realizacji projektów długoterminowych.  

 

40. Kursy przyjęte do wyceny 

Wyceny bilansowej na dzień 31.12.2020 dokonano w oparciu o kurs EUR wynoszący 4,6148 PLN/EUR, USD wynoszący 

3,7584 PLN/USD oraz RON wynoszący 0,9479 ogłoszony przez NBP na dzień 31.12.2020 (Tabela nr 255/A/NBP/2020). 
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41. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych 

Nazwa pozycji Stan na 31 grudnia 2020 Stan na 31 grudnia 2019 

Środki pieniężne w banku   

- rachunki bieżące 211 740,84 94 498,30 

w tym: różnice kursowe niezrealizowane - 3 788,29 9 055,08 

- depozyty krótkoterminowe 0,00 0,00 

Środki pieniężne i inne aktywa finansowe, razem 211 740,84 94 498,30 

 

42. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych  

w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy 

jednostki 

Nie wystąpiły. 

 

43. Transakcje (wraz z ich kwotami) zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami 

powiązanymi  

Nie wystąpiły. 

 

44. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym 

W okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie na stanowiskach nierobotniczych wynosiło: 7,25 osoby. 

 

45. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom 

wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla 

każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń 

o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi 

emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu 

W roku 2020 ogólna wartość należnych wynagrodzeń osobom wchodzącym w skład organów zarządzających oraz 

nadzorujących działalność Spółki wyniosła: 

Nazwa pozycji Rok 2020 Rok 2019 

Zarząd Spółki - powołanie 72 000,00 72 000,00 

Zarząd Spółki – umowa o pracę 144 000,00 144 000,00 

Rada Nadzorcza 0,00 0,00 

RAZEM 216 000,00 216 000,00 

 

46. Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom 

wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich 

głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, 

a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem 

kwoty ogółem dla każdego z tych organów 

Nie wystąpiły. 

 

47. Informacje o wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy 

Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego – 8 000 zł. 

 

48. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku 

obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju 

Nie wystąpiły. 
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49. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu 

finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki 

Nie wystąpiły. 

 

50. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny 

oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację 

majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku 

finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym 

Nie wystąpiły. 

 

51. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego 

za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy 

Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający jest porównywalne ze sprawozdaniem za rok obrotowy. 

 

52. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji 

Nie dotyczy Spółki.  

 

53. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi 

Jako kryterium rozstrzygające o powiązaniu podmiotów stosuje się 20% udział w kapitale z uwzględnieniem powiązań 

poziomych i pionowych.  

Podmiotami powiązanymi spełniającymi powyższe kryteria na dzień bilansowy, z którymi Spółka zawierała transakcje  

w roku obrotowym są: 

− akcjonariusz: Telesto Sp. z o.o., posiadający na koniec roku 2020 15,67% udziałów w kapitale  Telesto S.A. 

Powiązanie pośrednie przez Grupa-T S.A. posiadającą 30,50% w Telesto Sp. z o.o. i 61,62% udziału w BP 

Techem S.A. posiadającym 69,45% udziałów w Telesto S.A. 

− akcjonariusz: Grupa-T S.A., posiadający 61,62 % udziałów w kapitale BP Techem S.A. posiadającym 69,45% 

udziałów w Telesto S.A. oraz posiadający równocześnie 5,40% udziałów w kapitale Telesto S.A. (powiązanie 

pośrednie – cały rok 2020) 

− akcjonariusz : BP Techem S.A., posiadający 69,45% udziałów w kapitale Telesto S.A., powiązany również 

pośrednio poprzez akcjonariusza Grupa-T S.A., który posiada 61,62% udziałów w BP Techem S.A. (powiązanie 

pośrednie – cały rok 2020). 

Warunki transakcji zawieranych przez Spółkę z podmiotami powiązanymi nie odbiegały od warunków rynkowych.  

 

Telesto Sp. z o.o. 

W tys. zł Za rok kończący się 31 grudnia 2020 Za rok kończący się 31 grudnia 2019 

Zakupy 2 305 2 167 

Sprzedaż dot. działalności 

podstawowej 
27 16 

Sprzedaż dot. działalności 

pobocznej (pozostałe przychody 

operacyjne) 

20 33 

Odsetki – koszty finansowe 0 0 

Odsetki – przychody finansowe 0 0 

Otrzymane dywidendy i udziały  

w zyskach 
0 0 
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Telesto Sp. z o.o. 

W tys. zł Stan na 31 grudnia 2020 Stan na 31 grudnia 2019 

Należności z tytułu dostaw, robót  

i usług 
128 75 

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót 

i usług 
365 1 

Pożyczki udzielone 0 0 

Pożyczki otrzymane i odsetki 0 0 

Inne zobowiązania 0 0 

 

Grupa-T S.A. 

W tys. zł Za rok kończący się 31 grudnia 2020 Za rok kończący się 31 grudnia 2019 

Zakupy 0 0 

Sprzedaż dot. działalności 

podstawowej 
0 0 

Sprzedaż dot. działalności 

pobocznej (pozostałe przychody 

operacyjne) 

0 0 

Odsetki – koszty finansowe 0 0 

Odsetki – przychody finansowe 0 0 

Otrzymane dywidendy i udziały  

w zyskach 
0 0 

 

Grupa-T S.A. 

W tys. zł Stan na 31 grudnia 2020 Stan na 31 grudnia 2019 

Należności z tytułu dostaw, robót  

i usług 
0 0 

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót 

i usług 
22 22 

Pożyczki udzielone 0 0 

Pożyczki otrzymane i odsetki 0 0 

Inne zobowiązania 0 0 

 

BP Techem S.A. 

W tys. zł 
Za rok kończący się 31 grudnia 

2020 
Za rok kończący się 31 grudnia 2019 

Zakupy 36 23 

Sprzedaż 17 0 

Odsetki – koszty finansowe 0 0 

Odsetki – przychody finansowe 0 0 

Otrzymane dywidendy i udziały  

w zyskach 
0 0 

 

BP Techem S.A. 

W tys. zł Stan na 31 grudnia 2020 Stan na 31 grudnia 2019 

Należności z tytułu dostaw, robót  

i usług 
0 0 

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót 

i usług 
48 56 

Pożyczki udzielone 0 0 

Pożyczki otrzymane i odsetki 0 0 

Inne należności 0 0 

Inne zobowiązania 30 0 
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54. Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów 

w organie stanowiącym spółki 

Nie dotyczy Spółki.  

 

55. Informacje dotyczące spółki niesporządzającej skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze 

zwolnienia lub wyłączeń 

Nie dotyczy Spółki.  

 

56. Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym  

i najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, 

w którym sprawozdanie to jest dostępne 

Dane finansowe Spółki są ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki BP Techem S.A. z siedzibą  

w Warszawie. Sprawozdanie jest dostępne w siedzibie spółki pod adresem: u. Ludwinowska 17; 02-856 Warszawa. 

 

57. Nazwa, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz forma prawna każdej z jednostek, których 

dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową 

Nie dotyczy Spółki.  

 

58. Informacje o sprawozdaniu finansowym sporządzonym za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie 

Nie dotyczy Spółki.  

 

59. Opis niepewności co do możliwości kontynuowania działalności oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe 

zawiera korekty z  tym związane; opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na 

celu eliminację niepewności 

W chwili obecnej Spółka nie jest w stanie precyzyjnie ocenić wpływu sytuacji związanej z koronawirusem na jej wyniki. W 

2020 roku zauważalne było odsuwanie w czasie niektórych decyzji inwestycyjnych, jednak nie spotkaliśmy się z rezygnacją 

z projektów, a raczej z ich przesunięciem. W sprzedaży eksportowej widoczne było spowolnienie, w szczególności w 

miesiącach pierwszego lock-downu oraz na rynkach najbardziej dotkniętych pandemią – np. Wielka Brytania. W drugiej 

połowie 2020 sytuacja się poprawiła, jednak trudno w chwili obecnej wyrokować o tym, jak wprowadzane przez rządzących 

poszczególnymi krajami obostrzenia wpłyną na wyniki 2021 roku. Spółka jest w stałym kontakcie ze swoimi partnerami i 

monitoruje sytuację na rynkach. 

 

60. Inne informacje niż wymienione powyżej, które mogłyby w  istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 

majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki 

Nie wystąpiły.  

 


