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OWADZEf{IE DO SPRAWOZDANIA FINAN$OWEGO

macje o Spdlce

lution Sp6lka Akcyjna powstala w 27 czerwca 2016 roku, w obecnoSci notariuszaMalgorzaty
z Kancelarii Notarialnej Malgorzata Lenart, Ilona Roczniak sp6lka cywilna we Wroclawiu

A Nr 570012016). Sp6lka w dniu 07-09-2016 roku zostata wpisane do Krajowego Rejestru
S4do prowadzonego pruez Sed Rejonowy dla Wroclawia- Fabrycznej we Wroclawiu,
VI ial Gospodarc4y Krajowego Rejestru S4dowego, pod numerem KRS 0000635795.

iba Spotki mieSci sig we Wroclawiu prry ulicy Stablowickiej 147

Sp6

Gl6

PKD

PKD

PKD

PKD

PKD

PKD

PKD

PKD
PKD

PKD

otrrymala numer identyfikacyjny REGON 3 649 603 0 L

ym przedmiotem dzialalnoSci Spolki jest:

L30.2 dzialalno$C w zakresie telekomunikacji satelitarnej,

58.29 .Z dzialalnoil wy dawnicza w zakresie pozostalego oprogramowania,

. L 0 .Z nadavtanie pro gram6w radiofon iczny ch,

1.20.2 dziaNalno66 w zakresie telekomunikacjibezprzewodowej, zwyt4czeniem
telekomunikacj i satelitarnej,

7 4.20 .2 dzialalno 66 foto gr aftczna,

0.30.2 produkcja statk6w powietrznych, statk6w kosmicznych i podobnych maszyn,

I .9 0 .Z dzialalno 36 w zakresie pozo stalej telekomunikacj i,

2.0 l .Z dzialalno S 6 rw iqzana z opro gram owan iem,

2.09.2 pozostala dzialalnoll uslugowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych

.20.Zbadania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk spotrecznych i humanistycznych.

trwania Spdlki

Czas ia Sp6tki j est nieoznaczony .

, za ktdre prezentowane sq historyczne informacjeJinansowe

ie finansowe sporz4dzono za okres od 01.01.2017 r. do 3I.12.20I7 r., a dane
po nawcze obejmuj4 okres od 27.06.2016 r. do 31.12.2016r.

4.5 organdw zarzqdzajqcych i nadzorczych Spdlki

Zwolifrski Grzegorz,

Damian Fijaikowski,

Radoslaw tr apczyhski.

adzorcza Sp6lki:

Pamula Leszek,

Niklewicz Pawel,

2.
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Muszyriski Mariusz,

Cichecki Krzysztof,

Greczner Bartosz

5. ll'skazanie, czy sprawozdaniefinansowe i dane porfwnywalne zawiera dane lqczne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych tqcznych. Sp6&a nie posiada jednostek sporz4dza ych
samodzielnie sprawozdania fi nansowe.

6. ll'skazanie, czy Spdlka jest jednostkq dominujqc, wspdlnikiem iednostki
znaczqcym inwestorem oraz czy sporzqdza skonsolidowsne sprawozdanieJinansowe

Sp6lka nie jest jednostka dominuj4c4, nie jest wsp6lnikiem jednostki wsp6lzal$mej, nie jest
inwestorem.

I

t

I

7. Wskazanie, czy w okresie, za kt6ry sporzqdzono sprawozdanie Jinunsowe oraz
p ordwnywalne nastqpilo polqczenie sp dlek

W okresie objgtym sprawozdaniem finansowym nie nast4pilo pol4czenie sp6lek.

8. Zaloienie kontynaacji dzialania

Sprawozdanie finansowe zostalo sporz1dzone przy zaNoleniu, 2e Sp6lka bgdzie konty
dzialalnoll gospodarcz4 w daj4cej sig przewidziel przyszloici oraz,2e nie zantierza, ani
zaniechal dzialalno6ci lub istotnie zmniejszyd jej zakresu. Zgodnie z wiedz4 Zarz4dl
istniej4 okolicznoSci wskazuj4ce na zagroLenie kontynuowania dzialalnolci.

dane

)wac
musi
i nie

9. Pordwnywalnoif danych

Sprawozdanie finansowe oraz por6wnywalne dane finansowe zostaty
zapewniaj1cy ich por6wnywalnoSd przez zastosowanie jednolitych
wszystkich prezentowanych okresach, zgodnie z zasadami rachunkowoSci
przy sporz4dzaniu sprawozdania finansowego za ostatni okres.

zaprezetTowane w
zasad rachunk
stosowanymr przez

W przedstawionym sprawozdaniu
dokonywano korekt wynikaj4cych
sprawozdafi finansowych zalata, za

zostaly zatnieszczone.

finansowym i w por6wnywalnych danych finansowy
z zastrzeilefi w opiniach podmiot6w uprawnionych do
kt6re sprawozdania finansowe lub por6wnywalne dane fi

10. Omdwienie przyjgtych zasad (polityki) rachunkowoici, w tym metod wyceny aktywdw i
(takie amortyzacji) ustalenia przychoddw, kosztriw i wyniku finansowego oraz
s p o r zq dzen ia s pr aw o zd ani a Jin an s ow e g o i d any c h p o rdw nyw alny c h

Zasady rachunkowoSci przyjgte przy sporz4dzanit sprawozdania finansowego s4 zgodne z
rachunkowoici 229 wrze6nia 1994 roku zp64ntejszymi zmianami, ntran1 dalej ustaw4.

Poszczeg6lne skladniki aktyw6w i pasyr,v6w wycenia sig stosuj4c rzecrywiicie poniesione
nabycie wydatki, z zachowaniem zasady ostroznoSci.

1 0. 1 IV arto i ci Niematerialne i Prawne

W dacie przyjgcia aktywa do u2ytkowania sp6lka ujmuje warto$ci

wedlug cen nabycia Za wartoSci niematerialne i prawne

do gospodarczego wykorzystaniaw dniu przyjgcia do uzywania:

niematerialne i prawne w ew

L nie
lania
sowe

ich

uznaje .sig nabyte, nadaj
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maj4tkowe,

torskie prawa maj4tkowe,

a do: projekt6w, wynalazk6w, patent6w, znakow towarowych, wzor6w zdobnic4ych lub
kowych,

o

TW

Wa i niematerialne i prawne amortyzowane s4 metod4 liniow4 w okresie przewidywanej

prac roz-r,r ojowych zakonczonych wynikiem pozytywnym,
fi*y,

-how
wanym okresie uZytkowania dlulsrym niz rok, wykorrystywane napotrzeby

I z prowadzonq dzialalno3ci4 gospodarcz4 albo oddane do uzywania na podstawie
najmu, dzierilawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Amortyzacj a A ktyw dw Niematerialny ch i Prawny c h

i, wedlug nastgpuj4cych zasad:
nabyte licencje
nabyte oprogramowanie
loso firmowe

umo

10.2.

Na
w
wsk

S4 UJ

10.3.

20-50%:0,

20-30Y0,
300 ,

niematerialne i prawne o jednostkowej wartofci nie przekraczaj4cej 3,5 tys. zJ s4tmarzane w
w dniu przyjgcia do u4rtkowania.

bilansowy, Sp6lka ocenia, czy wartoil bilansowa v,,ykazanych aktyw6w nie przekracza
przewidywanych przyszLych korzy6ci ekonomicznych. Je$li istniej4 przeslanki, kt6re by na to
aly, warto{;6 bilansowa akfyw6w jest obni2ona do bieh4cej wartoSci, tych przewidywanych

kor4y$ci ekonomicznych lub ceny sprzedu2y netto. Odpisy zguLu trwalej utraty wartoSci
w pozostatych kosztach operacyjnych.

Rzeczowe Aktywa Trwale

we aktywa trwaNe uznaje sig:
grunty (w Um prawo wieczystego u4rtkowania grunt6w),
budynki, lokale i obiekty inirynierii l4dowej i wodnej,
urzqdzenia techniczne i maszyny,
$rodki transportu,
inne przedmioty

letne i zdatne do uz5ztku w momencie przyjgcia do uZywani4 o przewidywanym okresie
ia dta2szym ni2 rok, przeznaczone na wlasne potrzeby lub do oddania w ufwanie na

wie umowy najmu, dzieriawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Do trwalych jednostki zalieza sig r6wniez obce Srodki trwale uiywane przez ni4 na
jezeli umowywie umowy najmu, dzierZawy lub innej umowy o podobnym charal<terze,

j4 warunki okreSlone w afi. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowoSci.

i trwale kontrolowane przez jednostkg, o wartoSci pocz4tkowej od 2.500,00 zl do warto5ci
n j kwofy okre6lonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od kt6rej skladniki
maJ zalicza sig do Srodk6w trwalych, zaliczane s4 do 6rodk6w trwalych niskocennych.

niki maj4tku o przewidywanym okresie uZytkowania dlulszym niz rok i o warto$ci pocz4tkowej
:i niz dolna wartoS6 Srodk6w trwalych niskocennych zalicza sie do koszt6w material6w.

SK

nl
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Kuzdy Srodek trwaty z wyj4tkiem, Srodk6w trwalych niskocennych

Klasyfikacj4 Srodk6w Trwatych (KST).
jest klasyfikowany mez

lat
A 5 lat

-5 lat
4 lat

Srodki trwale s4 amortyzowane liniowo w okresie odpowiadaj4cym szacowanemu

ekonomiczn ej :uLrytecznof ci, kt6re ksztaltuje sig nastgpuj4co :

Budynki
U r z4dzenia te chn iczne i maszy ny
Srodki transportu
Pozostale Srodki twate

1 0. 4. Inw esty cj e dlug otermin ow e

1 0. 8. Rozliczenia migdzyo kres owe

Sp6lka dokonuje crynnych rozliczef. migd4yokresowych koszt6w, jeZeli dotyczq one
okres6w. Koszty podlegaj4ce aktywowaniu na koncie rozliczefl migdzyokresowych s4 rozT

proporcjonalnie do uptywu czasu w kolejnych okresach obrotowych, kt6rych dotycz4.

Bierne rozliczenia migdzyokresowe koszt6w tworzone s4 w wysokoSci prawdopodobnych zobo
prrypadajqcychnabie24cy okres sprawozdawczy i s4 prezentowane w pozostalych rezerwach.

10.9. Rezerwy i aktywa z tytula odroczonego podatka

Rezerwy ujmowane s4 w6wczas, gdy na Sp6lce ci4zy istniej1cy obowi4zek (prawny lub
wynikaj4cy ze zdarzeh przeszlych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, 2e wypelnien
obowi4zku spowoduje. -koniecznoS6 wyptywu Srodk6w uosabiaj4cych korzySci ek
oraz gdy molna dokonad wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowi4zania.

Rezerwg na podatek dochodowy tworzry sig w wysoko$ci kwoty podatku dochodowego r,t'y

w przyszloScizaplaty w rwi1zku z wyst4pieniem dodatnich r62nic przej$ciowych. Przej3ciowe
dodatnie powoduj4 zrvigkszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszlo$ci.

ich

2

Inr.vesry-c.ie diu gotemr inowe wycenia
t-vtuiu tnva.lej utraty warto$ci.

I 0. 5. Inw esty cj e krdtkoterminow e

siE wedfug ceny nabycia pomniejszonej o ewentualne od

Inwestycje kr6tkoterminowe wycenia sig wedtug warto6ci rynkowej.
Inwestycje kr6tkoterminowe, dla kt6rych nie istnieje aktywny rynek, wycenia sig wedtug
godziwej.

1 0. 6. N aleino 3 ci kr 6 t k o t er min ow e i dlug o t er min ow e

NaleZno6ci wycenia sig w kwocie wymagaj1cej zaptaty, z zachowaniem zasady ostroZno$ci,
uwz g I gdni eniu o dp i s6w aktualizuj 1cych ich warto S 6.

10.7. Transakcje w walucie obcej

Transakcje wyra2one w walutach innych ni2 polski zloty s4 przeliczane na zlote polski ptzy
zastosowaniu kursu $rednieso NBP.

10.8. Srodki pienigine i inne aktywa pienigine

Srodki pienig2ne w banku i w kasie wycenia sig wedlug wartoSci nominalnej.

y7

tych
QZANE

owy)
tego

dacej
znlce
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Wy '> rezerwy zlytltu odroczonego podatku dochodowego ustala sig pr4y uwzglgdnieniu stawek
ku dochodowego obowi4zuj1cego w roku powstania obowi4zku podatkowego, to jest w roku

reali ji fi Znic przej Sciowych.

z ffiutlr odroczonego podatku dochodowego ustala sig w wysokoSci kwoty przewidzianej w
ido odliczenia od podatku dochodowego,w rwi1zku z ujemnymi rShnicarni przej6ciowymi,

kt6 spowoduj4 w przyszlo$ci zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty
kowej mo2liwej do odliczenia w przyszlolci, pr4r uwzglgdnieniu zasady ostro2noSci.

10.1 Zobowiqzania

Zo i4zania wycenia sig w kwocie wymagaj4cej zaplaty, czyli do kwoty gi6wnej zobowi1zait
sig odsetki wynikaj4ce z otrzymanych od kontrahent6w not odsetkolyych.

10.1 Przychody ze sprzedaiy

bgdzie generowai przychody w momencie wytworzenia satelity, kt6ra na dziefr bilansowy jest

doli

w

10.1

kred

cie budowy.

Kredyty bankowe i potyczki

bankowe i poLryczki wycenia
dolicza sig narostre niesplacone

czlonk6w Znzqdu:

sig w kwocie wymaganej zaplaty6 czyli do kwoty gl6wnej
odsetki za okres objgty sprawozdaniem finansowym, cho6 nie

jeszcze wymagalne.

10.1 Inne zo b owiqzania Jin ans ow e

i1zania finansowe, kt6rych uregulowanie zgodnie z umow4 nastgpuje drog4 wydania aktyw6w
innych niZ Srodki pienigZne lub wymiany na instrumenty finansowe, wycenia sig wedlug

igodziwej.

10.1 Kapitaly

podstawowy jest ujmowany w wysoko6ci okreSlonej w umowie Spolki i wpisanej w rejestrze

wycenia sig wedlrug warto$ci nominalnej.

w, dnia 15-06-2018 roku

(

/

osoby, kt6rej powierzono prow adzenie ksi4g rachunkowych :

lettr K111'ifiska

U(,I9k/
Ksiggdwr

fi 'Q*:eo h$
\\

J.
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SPRAWOZDANIF FINANSOWE SatRevolution $.A.

Sprawozdanie finansowe Sp6lki za okres od 01 .0 1 .2017 r. do 31.12.2017 r.

Bilans
31.t2.2011

tt3 474,27

I. Warto5ci niematerialne i prawne

L Koszty zakoficzonych prac rozwojowych

2. WartoSi firmy

3. Inne wartoSci niematerialne i prawne

4.Zaliczkr na warto6ci niematetialne i prawne

a) grunty ( wtym prawo u4rtkowania
wieczystego gruntu)

b) budynki, lokale i obiekty inzynierii l4dowej i

c) urzqdzenia techniczne i maszyny

e) inne Srodki trwale

27 384,842. Srodki trwale w budowie

3. Zaliczki na Srodki trwale w budowie

III. NaleZnoSci dlugoternninowe

l. Odjednostek powiganych

2. Od pozostalych j ednostek, w kt6rych jednostka
p o siada zaangajnwani e w kapitale

3. Od pozostalych jednostek

IV. Inwestycj e dlugoterminowe

2. WartoSci niematerialne i prawne

3. Dugoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powi4zanych

- inne papiery wartoSciowe

- inne dlugoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostalych jednostkach, w kt6rych jednostka
posiada zaangaZowarue w kapitale

- udzialy lub akcje

- inne dlugoterminowe aktywa finansowe



WOZDANIE FINANSOWE SATREVOLUTION S.A. ZA OKRES OI.O\.20I7 _3I.I2.2OT7 R.

y lub akcje

dlugoterminowe aktywa fi nansowe

i nwestycje dtugotermi nowe

Aktywa z tytulu odroczonego podatku

.hodukty i polprodukry w toku I 615 8$1,87

Nale2no5ci kr6tkoterminowe

NaleZno5ci od j ednostek powi4zanych

a) ztytty'il dostaw i uslug w okresie splaty:

12 miesigcy

.NaleZnoSci od rrozostalvch iednostek. w kt6rvch
ka posiada zaanga2awarie w kapitale

a) ztyttlu dostaw i uslug w okresie sfaty:

35 441,00

ztytulu dostaw i uslug w okresie splaty:

b) z tfulu podatk6w, dotacji, ce), tbezpieczen
spolecznych i zdrowotnych oraz innych
Swiadczef

35 441,00

d) dochodzone na drodze s4dowej

t:35 41r,94

Kr6tkoterminowe aktywa tinansowe 335 4n1,94 t55 604,87

a) w jednostkach powiqzanych

kr6tkoterminowe aktywa fi nansowe
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b) w pozostatych jednostkach

- :udzialy lub akcje

inne papiery wartoSciowe

- inne kr6tkotetminowe aktvwa fihansowe

c) Srodki pienigZne i inne aktywapienigzne 335 411,94

- Srodki pienig2rre w kasie i na raohunkach 335 411,94

inne aktywa pienighne

2. Inne inwestycje k6tkoterminowe

IV. Kr6tkoterminowe rozllczenih migdzyokresowe

C. Nale2ne wplaty na kapital (funirrusz podstawowy)

D. Akcje (udziaty) wlasne

Aktywarazem

31.12.2017

A. Kapital ( fundusz) wlasrny

L Kapital ( fundusz) pods{awoqy

III. Kapital ( fundusz) z aktualifacji wyceny

fV. Pozostale kapitaly ( fundusze) rezerwowe

V. Zysk (strata) zlat ubiegltygh

VI. Zysk (strata) netto

VII. Odpisy z zysku netto w ci4gu foku obrotowego (
warto56 ujemna)

B. Zobowi4zania i rezerwy ria zobowi4zania

[. Rezerwa z tytulu odroczcinego podatku

2. Rezerwana Swiadczenia gmerytalne i podobne

- dlugoterminowa

IL Zobowi4zania dlugoterminowd

L Wobec jednostek powiqzanych

2. Wobec pozostalych jednostelg w kt6rych emitent
posiada zaangazowanie w kapi

3. Wobec pozostalych jednostek

a) kedyty ipoiryczln

b) z tytulu dluZnych papier6{ wartoSciowych

c) inne zobowi4zania finansowe
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a) z tytulu dostaw i uslug

wipania wobec pozostalych jednostelg w
j ednostka posi ada zaanga?awanie w kapitale

b) z tytulu dostaw i uslug

l2 miesigcy

i4zania wobec pozostalych jednostek 18 0s8,24

a) kredyty i poiryczla

b) z tytulu dtuZnych papier6w wartoSciowych

c) inne zobowiazania finansowe

d) z tytulu dostaw i uslug 18 i12,69

l2 miesigcy t8 122,69

e) zaliczl<t oiuirymane na dostawy i uslugi

f) zob ow i4zania weksl owe

g) z tytulu podatk6w, cel, ubezpieczeft
spolecznych i zdrowotnych oraz irmych tytul6w 6 053,35

h) z tytulu wynagrodzefl

sywarazem
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Rachanek kdw i t wariant kulkulac
31.12.2017 3r1r2.2016

A. Przychody netto ze lprodulrt6w, towar6w i

- od jednostek powi4zanych

I. Prrychody netto ze sprzeduiry

IL Przychody netto ze sprzedairytgwar6w i material6w

B. Koszty sprzedanych produkt6w, towar6w i materiatr6q w tym:

L Koszt wytworzenia sprzedanych produkt6w

II. WartoS6 sorzedanvch towar6w i material6w

C. Zysk (strata) brutto ze spme4ai:y (A-B)

)A) qA) 11E. Koszty og6lnego zarz4dt

- 317 934,srF. Zysk (strata) na sprzedaiy (C'D-E)

G. Pozostale przychody olperacy

I. Zy sk z tyfiIu rozchodu niefinansowych aktyw6w trwalych

II. Dotacje

III. Aktualizacj a wartoSci aktyw6w niefinansowych

IV. Inne prrychody operacyjne 2 729,71

7 919,74lI. Pozostale koszty operacyjne

[. Strata z tl.tulu rozchodu niefinapsowych aktyw6w trwalych

I I. AJctual izacj a wartoSci aktyw6w ni eft nan sowy ch

III. Inne koszty operacyjne 416,47 7 919,74

I. Zysk(strata) z dzialalnoSci operacyjnej (F+G-H) -316 582.72

J. Prrychody finansowe

I. Dywidendy iudnaly w zyskach

II. Odsetki, w tym:

- dla jednostek powi4zanych

II. Strata z tytulu rozchodu aktyw6w finansowych, w tym:

- w jednostkach powiqzanych

III. Aktualizacj a wartoSci aktyw6iw finansowych

L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)

M. Podatek dochodowy

N. Pozostale obowi4zkowe zmnii:jszenia zysku (zwigkszenia straty)

O. Zysk (strata) netto (LM-N) -336146,52
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01.01.2017

31.t2.2017

27.06.2016 -

31.12.20t6

tal wlasny na poczatek okresu (BO). po korektach

Kapital zapasowy na koniec okresu

Kapital z alrtualizacii wyceny na koniec okresu

Pozostale kapitalv rezerwowe na koniec okresu

z lat ubieghch na pocz4tek okresu

Zyskzlat ubieglych, na pocz4tek okresu, po uzgodnieniu do danych

z lat ubieglych na koniec okresu

5.4.1 Strata z lat -97 135,11
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rachunkowoSci

Rachunek h - metoda iredniu

5.5. Strata z lat ubieglych na pocp4tek okresu, po uzgodnieniu do danych -97 l35,Ll

5.6. Strata z lat u

z lat ubieslvch tra koniec okresu

135,1 1

fundusz) wlasny na koniec okresu (BZ

III. Kapital wlasny, po uwzglgdnleniu proponowanego podzialu zysku

01.01.2017 -

31.12.2017

-701449.t9

5. Zmiana stanu rezerw

7. Zmiana stanu nale2noSci

8. Zmiana stanu zobowipan k6tkpterminowych, z wyj4tkiem pofi czek i

9. Zmiana stanu rozliczeri

netto z dzialalno6ci ooeracvinei (I +/- I - r 037 645.71 8t7.Ll

l. Zbycie warto5ci niemateriainych i prawnych oraz
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-7 ycie aktyw6w fi nansowvch

widendy i udziaty w zyskach

-st iata udzielonych Doirvczek dlueoterminowvch

-ol setki

- inhe wptywy z aktyw6w finansowych

4. nne wprywy lnwestYcylne

I Vvdatki tt3 467.22 58 738.02

1.1

trwi

Iabycie wartoSci niematerialnych i prawnych orazrzeczowych aktyw6w

hch
lt3 467,22 58 73,8,02

2. rwestycje w nieruchomoSci oraz warto5ci niematerialne i prawne

J. I Ia aktywa finansowe. w tym:

a) i ednostkach powiazanych

-Il rycie aktyw6w fi nansowych

-tt zielone p oiry czki dlugoterminowe

b) pozostalych i ednostkach

rycie aktyw6w finansowvch

-tl zlelone p oirt czki dlueoterminowe

4. me wydatki inwestvcvi ne

ilI Przeplywy pienigZne netto z dzizlalno6ci inwestycvinei (I - il tl3 467,22 -58 738.02

L\ plywy 330 920.00 599 160,00

l.'
ins

rplywy netto z emisji akcji (wydania udzial6w) i innych

'ument6w kapitalowych oraz doplal do kapitaiu

r 330 920,00 s99 160,00

2.) redvtv i oofuczli

J. misi a dluZnvch oaoier6w wartoSciowvch
At. me wplywy finansowe

II. Vvdatki

abycie akcii fudtral6w) wlasnvch

2.1 ywidendy i inne wyplatv narzecz wlaScicieli

3.1

no(

me, rtt?wyplaty rarzecz wlaScicieli, wydatki ztybilu
riah zvsku

A1 iaty kredyt6w i no2tczek

5., 'ykup dluznych papier6w wartoSciowvch

6.t tytulu innych zobowiazaf finansowych

7.t :atno$ci zobowiazai z tytuiu um6w leasinsu finansoweso

8.( dsetki

9.1 Lne wvdatki finansowe

IIr. Przephrwy pienigine netto z dzialalno5ci finansowei 0 - II) I 330 90.00 599 160.00

D.1 rzeplrwv pienigine netto, razem (A.III +/-B.III +i- C.[I) L79 807,07 1ss 604.87

E.l ilansowa zmiana stanu 6rodk6w nienieinvch. w tvm: r79 807,07 155 604.87

- 7.r ana stanu Srodk6w pienieZnych ztyhiur6iqic kursowych

F.s 'odki pienig2ne na pocz4tek okresu 155 604,87

G.l rodki pienieine na koniec okresu (F+/- D). w tvm: 335 4rt.94 1s5 604.87

-o( raniczonei mozliwoSci dysponowania

13
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INFORMACJA DODATK

AKTYWA TRWAtr-E - War

Nota nr 1: Zmiana stanu wart

4/E SATREVOLUTION S.A. ZA OKRES 01.01.2017 -3I,I2.20I7 R.

OWA PO $PRAWCIZDANIA FINANSO1IVEGO

tbSci niematerialne i prawne

'QSci niematerialnych i prawnych

Wyszczeg6lnienie

Koszty
zakohczonych

prac
rozwoiowvch

Warto56 firmy
Inne wartoSci
niematerialne i

prawne

Zaliczkina
wartoSci

niematerialne i
prawne

Raz m

Warto5d brutto

BZ3l.12.2016 r. 0,00 0,00 7 391,82 0,00 391,82

Zwigkszenia w tym: 0,00 0,00 0,00 0,oo 0,00

- zakup 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- przemleszczenla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- darowizna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- aport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- lnne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zmniejszenia w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- sprzedaL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- przemleszczerue 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- darowima 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- aport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- lnne 0,00 0,oo 0,00 0,00 0,00

BZ3l.l2.20l7 r. 0,00 0,00 7 391,82 0,00 391,82

Umozenie

BZ3l.12.2016 r. 0,00 0,00 3 691,82 0,00 691,82

Zwigkszenia w tym: 0,00 0,00 1 200,00 0,00 200,00

- amortyzacja 0,00 0,00 1 200,00 0,00 200,00

- przemieszczenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- lnne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zmniejszenia w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- sprzedaZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- ptze(nleszczefi1e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- tnne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BZ3l.l2.20l7 r. 0,00 0,00 4 891,82 0,00 ll9l,82

WartoSd netto

BZ3l.12.2016 r. 0,00 0,00 3 700,00 0,00 700,00

BZ3t.l2.20t7 r. 0,00 0,00 2 500,00 0,00 500,00

t4
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1V

w
nr 2 Kwota kosztdw zakoficzonych prac rozwojowych oraz lcwotg wurtofci -firmy, a takie

ie okresu ich odpisywania, okreilonego odpowiednio w art 33 usl 3 oraz art 44b usl 10.

nie wyst4pila w okresie sprawozdawczrym.

A TRWALE - Rzeczowe aktywa trwale

nr 3: Zmiana stana Srodkdw trwatv

Nota 4: fVartofi i powierxchnia gruntdw uiytkowanych wieczyicie

a nie wyst4pila w okresie sprawozdawczym.

Nota nr 5: IV'artoii nieamortyzowanych lub nieumnrx,anych prze4 jednostkg frodkdw tnualych,
na podstawie umdw najmu, dzieriawy i innych amdw, w Am z Qtulu amdw leasingu

ja nie wyst4pila w okresie sprawozdawczrym.

Notu nr 6: lYartoit netto amortyzowanych przez jednostkg Srodkdw trwalych, uiywanych na
umdw leasingu, najma, dzieriawy i innych umdw

ja nie wyst4pila w okresie sprawozdawczym.

trwale

Budynki,
Iokale, prawa

lokali i
obiekry

inzynierii
l4dowej i

WartoSd brutto

10 305,12

10 30s,12

BZ31112.2016 r.
26 718,16

9 536,55 26 718,16 36 254,71

9 728,79 46 817,36 56 546,15

WaftoSd netto

16 413,04

na niefinansowe aktywa trwale: BZ3r.l2.20t7 r. BZ3l.12.2016 r.

15
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Nota nr 8: Srodki trwale w bildowie
Srodki trwale w budowie BZ3l.l2.20l7 r. BZ3t.l2.20r6 r.

Zwigkszenta 27 384,84 0,00

- poniesione naklady inwestycyjne 27 384,84 0,00

Zmniejszenta 0,00 0000

- orzekazaniena Srodki trwale 0,00 0,00

Razem 27 384,84 0,00

AKTYWA TRWALE - Naleino6ci dlugoterminowe

Nota nr 9: Zmiana stana naldinoici dlugoterminowych

Pozycja nie wyst4pila w okresie sprawozdawczym.

Nota nr 10: Zmiany w stanie \dpistiw aktaalizajqcych naleinofci dlagoterminowe

Pozycja nie wyst4pila w okresie sprawozdawczrym.

AKTYWA TRWALE - Inwestycje dlugoterminowe

Nota nr 11: Zmiany w stanie inwestycji dlugoterminowych

P ozy cja nie wyst4pila w okresie sprawozdaw czrym.

Nota nr 12: Zmiana stanu dlugoterminowych aktywdw finansowych - w jednostkach powiqz
w jednostkach w kt6rych jednprtka posiada x,aangaiowanie w kapitale i w pozostalych jednost

Pozycja nie wyst4pila w okresie sprawozdawczrym.

Nota nr 13: Udzialy i akcje wljednostkach powiqzanych wg stanu na 31.12.2017.

P ozy cj a nie wyst4pila w okre$ ie sprawozdaw czry m.

Nota nr 14: Udzialy i akcje w pozostalych jednostkach, w ktfrych jednostka posiada zaangai
w kapitale wg stanu na 31.12.2017.

Pozycja nie wyst4pila w okresie sprawozdawczym.

Nota nr 15: Udzialy i akcje wpozostalych jednostkach wg stanu na 31.12.2017.

Pozycja nie wyst4pila w okresie sprawozdawczrym.

Nota nr 16: Liczba oraz warNoi| posiadanych innych nii udzialu i akcje papierdw wartoic
lub praw, w tym iwisdectw udzialowych, zamiennych dtuinych papier6w wartofciowych, war
i opcjt, ze wskazaniem praw, J'gkie przyznaiq

Pozycja nie wyst4pila w okresie sprawozdawczym.

AKTYWA TRWAI-E - Dlugoterminowe rozliczenia migdryokresowe

Nota nr 17: Aktvwa z tytula o'flrocx,onego podatka dochodowego

'.ych
ch.

wanrc

lt,

Tytul ujemnych r62nic przejfciowych I Kwota r62nicy przej6ciowej I Akfywa z I Kwota r62nicy przej6ciowej I A W^z

16
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nr 18: Inne dlugoterminowe rozliczenia migdzyokresowe

Porry ja nie wyst4pila w okresie sprawozdawczrym.

nr 19: Kwota dokonanych w trakcie roka obrotowego odpistiw aktualizujqcych wartoSi
akty w trwalych.

ja nie wyst4pila w okresie sprawozdawczym.

A OBROTOWE - Zapasy

Nota nr 20:

Nota

Po

21: Zmiany w stanie odpistiw aktualizujqcych zapasy.

nie wyst4pila w okresie sprawozdawczrym.

AK A OBROTOWE - NaleinoSci kr6tkoterminowe

Nota 2 2 : Nalein o i ci krdt ko terminow e

tytulu
podatku na
31.12.2017r. stan na

31.12.2016r.

tytulu
podatku

na
31.12.201,

6r,
ych na rvynik

i ZUS pracodawcy za
2017 r.

iZUS pracodaway za
7 tt8"l9

e42077 r.
ionych na kapital

P6lprodukty i
produkty w

toku
WartoSd brutto

12.2016 r.

12.2017 r. 1 615 881,87 1 615 881.87

L2.20L6 r.

12.2017 r. I 615 881.87 I 61s 881.87

Stan na 31.12.2017 r. Stan na 31.12.2016 r.

u dostaw i uslug, w

I7
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- od pozostalych jednostek, w
kt6rych jednostka posiada
zaansaitow anie w kapitale

0,00

- naleino5ci od pozostalych
iednostek w tYm:

i9 916,29 0,00 59 916,29 35 441,00 0,00 3a 441,00

a) zlyttiu dostaw i uslug w
tvm o okresie splaty:

t 230,00 0,00 1.230,00 0,00 0,00 0,00

b) z tytulu podatk6w, dotacji,
cel, ubezpieczei spotecznych i
zdrowotnych oraz innych
Swiadczei

5 5?? OO 0,00 5{ {?? no 35 441,00 0,00 3 441,00

c) inne 1 I{? ?q 0,00 3153,29 0,00 0,00 0,00

d) dochodzone na drodze
sadowei

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAZEM 59 916,29 0,00 59 916,29 35 441.00 0,00 3 441,00

Nota nr 23: Naleinoici wieku na 31.12.2017.

Wyszczeg6lnienie
N eznoscl

eiz4ce

NaleinoSci przeterminowane w dniach (wg termin6w
platnoSci) Rr zem

0-90 90-180 180-360 powyzei 360

Nale2noSci podatkowe (brutto) I 230.00 0.00 0.00 0,00 0,00 230,00

NaleznoSci podatkowe
(odnisv) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00

Nale2no5ci podatkowe
(netto) 0000 0,00 0000 0,00 0,00 230,00

Nota nr 24:
naleinofci).

Pozycja nie

AKTYWA

{ota nr 24: Zmiany w stanie bdpistiw aktualizuiqcych naleinoici krdtkote
'aleinofci).

' ozy cj a nie wyst4p ila w okresie sprawozdaw czym.

TKTYWA OBROTOWE - lnwestycje kr6tkoterminowe

Notq nr 25: Srodki pienigtng i inne aktywa pienigine oraz struktura Srot^

'rminofi'e (wg

lkdw

Srodki pienigzne i inne alctywa pierligZne Stan na 31.12.2017 r. Stan na 31.12.2016 r.

1. Srodki pienigzne w
kasie i na rachunkach
hankowvch:

Srodki fienigzne w kasie i na
rachunkhch bankowych:

335 411,94 155 i04,87

Kasa r00 321,26 T4 556,16

Rachundk w banku Alior Bank 235 090,68 140 )48,71

2. Inne Sroilki pienigZne 0,00 0,00

3. Inne akrywa pienigZne 0,00 0,00

4.
Srodki qienigzre i inne aktywa
oienieZne

0,00 155 504,87

5.

Kr6tkot$rminowe aktywa
finansorVe zaklasyfi kowane dla
potr zeb lachunku przeplyw6w
pienig2qych do Srodk6w
oienieZnvch

0,00 0,00

o.

R62nice kursowe zryceny
5rodk6r,{ pienigznych na dz.ief.
bilansoWy

0,00 0,00

7.

Razem Srodki pienigzne dla
pohzeb tachunku przeptyw6w
pienieirlych (4+5-6)

335 411,94 155 604,87

t8
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nr 2 6 : Krdtkoterminowe czynne rozliczenia migdzyo kresow e.

PITAI,Y WI,ASNE

nr 27: Dane o strukturze wlasnoici kapitalu podstawowego

Nota nr 28: Struktura wlasnoSciowa udzial6w na 31.12.2017

e kr6tkoterminowych rozliczeri migdzyokresowych
Stan na 31.12.2017 r. Stan na 31.12.2016 r"

10 7+4,79

Seria A1
imienne 15.09.2016

15.09.2016

15.09.2016

15.09.2016

1s.09.2016

t5.09.2016

t5.09.2016

19.05.2017

19.0s.2017

19.05.2017

19.0s.2017

19.05.2017

19.0s.2017

19.0s.2017

Csrzesorz Zwolifski

Leonidas Capital Spolka Akcyjna

Firepoltron Limited 13 200,00

Pretium Investments Sp. z o.o.
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Z I furti"r Sp. z o.o. SKA 8s8o0l 8s80,00

8 Newberg Investment Sp. z p.o. SKA 39 600 3 960,00 ,-,54%

o Tech Invest Grouo S.A. 39 600 3 960,00 ,-,54yo

Razem 1 560 000 156 000,00 00%

Notu nr 29: Propo4tcja podziala zysku lab pokrycia straty zq' rok obrotowy.

Zaru4d zamierza zaproponow{6 Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzenit, aby strata netto wyn
336 146,52 zlzostata pokryta izyskow latprzyszLych.

Nota nr 30: Rezerwa z tytutu ndtoczonego podatku dochodowego

P ozy cj a nie wyst4pila w okres ie sprawozdaw czym.

Nota nr 31: Rezerwy na Swiadczenia emerytalne i podobne

P ozy cj a nie wyst4p ila w okresie sprawozdaw czym.

Nota nr 32: Pozostale rczerwl

Pozycjanie wyst4pila w okresie sprawozdaw czrym.

Nota nr 33: Zobowiqzania dlipgoterminowe, o pozostalym od dnia bilansowego okresie spluty

Pozycja nie wyst4pila w okresle sprawozdawczrym.

No t a nr 3 4 : Z o b ow iqzania kr lf tko termin ow e w o b e c i e dn o s t e k p ow iqzany c h

P ozy cja nie wyst4pitra w okresfle sprawozdaw czrym.

Nota nr 35; Zobowiqzanlu wobec pozostalych jednostek, w kt6rych jednostka p

zaangaiowanie w kapitale

Pozycja nie wyst4pila w okreslie sprawozdawczym.

Nota nr 36: Z' koterminowe wobec

Wyszczeg6lnienie BZ3l.l2.20l7 r. BZ3l.12.2016 r.

Kredyty i poiyczki 0,00 0,00

Z guht emisji dlu2nych papier6w waft o5ciowych 0,00 0,00

Inne zobowi4zania fi nansowe 0,00 0,00

Z tytulu dostaw i uslug: t8122,69 2 004,89

- do 12 miesigcy 18122,69 2 004,89

- polvyzej 12 miesigcy 0,00 0,00

Zaliczl<t otrz5rmane na dostawy 0,00 0,00

Zobowi4zania wekslowe 0,00 0,00

Z f1f"ulu podatk6q cel i ubezpieczgr[ spolecznych 34 272,74 5 053,35

Zt;uteulu wynagrodzef 25 089,63 0,00

lnne 562 440,00 0,00

Razem 639 926,06 8 058,24

20
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Wyszczeg6lnienie
BZ

31.12.2017 r.
Zobowi4zania

biei4ce

Zob o*i4zania p rzeterm in owane

do 90 dni 90-|80 dni 180-360 dni
powyLej 360

dni
Kredjty ipoiryczkt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Z Iytt
nanie

iu emisji dlumych
5w warto$ciowych

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne tbowiazanta finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZWtt :u dostaw i uslug: 18122,69 18 t22,69 0,00 0,00 0,00 0,00
Zalic
dosta

ki otrzymane na
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zobo iazwtia wekslowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwn
rrhez:

:u podatk6w, cel i
eczeri soolecznvch

'lL 11? 1L 34 273,74 0,00 0,00 0,00 0,00

Z tytt :u wynagrodzef 25 089,63 25 089,63 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne 562 440,00 562 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 639 926,06 639 926.06 0,00 0,00 0,00 0,00

w 37: Zobowiqzania z tytulu leasingufinansowego

ja nie wyst4pila w okresie sprawozdawcz,ym.

nr 38: Rozliczenia migdzyokresowe przychoddw

ja nie wyst4pila w okresie sprawozdawcT,ym.

RA

a nie wyst?pila w okresie sprawozdawczym.

nr 4 1 : Zobowiqzania warunkowe

ia nie wyst4pila w okresie sprawozdawczrym.

nr 42: Wykaz skladnikdw aktywdw niebgdqcych instrumentfimi Jinansowymi wycenianych
wartofici godziwej

ja nie wyst4pila w okresie sprawozdawczrym.
IIUNEK ZYSKOW I STRAT

nr 43: Struktura rzeczowa i terytorialna przychoddw netto ze sprzedaZy produktdw, towurdw i

01.01.2017 r. 27.06.2016 r.
31.12.2016 r.
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Nota nr 44: Przychody zredlizowane z kontraktdw dlugoterminowych rozliczanych zgo
Krajowym Standardem Rachunkowofci nr 3

Pozycja nie wyst4pitra w okresip sprawozdawczy.

Nota nr 45: Kosz.tv wedlus rodzaiu

rcz

Wyszczeg6lnienie
01.01.2017 r.
31.12.2017 r.

27.06.2016
31.12.201( r.

Koszty wedlug rodzaju:

amorlyzacia 37 454,71 23i983,26

zuZycie material6w i energii 484 965,38 29 t56,7s

uslugi obce 423 819,06 166 |80,15

podatki i oplaty 6 442,25 J )85,46

wynagrodzenia 473 569,98 s2i017,80

ubezpieczeniaspoleczne i inne Sjviadczeni4 w tym emerytalne 102 t97,89 JJ t53,48

pozostale koszty rodzaj owe 117 680,07 56 183,50

Koszty wedlug rodzaju razem | 646129,34 365 t60,40

Zmiana stanu zapas6w, produkt6w i tpzliczef migdzyokresowych 1327 194,83 -288 687,04

Koszt wytworzenia produkl6w na wl4sne potrzeby jednostki ( - ) 000 0,00

Koszty sprzedaZy (-) -75 992,04 -l r00"00

Koszty og6lnego zarz4du (- ) -242 942,47 i73,36

Koszt wyfworzenia sprzedanych prfdukt6w 0,00 0,00

Nota nr 46: Pozostale Wzychody oper

WyszczeB6lnienie
01.01.2017 r.
31.12.2017 r.

27.06.2016
31.12.201t r

I. Zysk z ty"tulu rozchodu niefin{nsowych akfyw6w trwalych 0,00 0n00

[. Dotacje 0,00 0,00

III. Aktualizacja wartoSci aktyw6f niefinansowych 0,00 0,00

ry. Inne przychody operacyjne 1 768,30 2 729,71

-deklaracie VAT 4\4 2,t0

- wyksiggowanie sald kont | 763,76
.,

727,61

RAZEM 1 768,30 2 729.71

Nota nr 47: Pozostale te, uL

Wyszczeg6lnienie 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. 27.06.2016 r. - 31.12.2016 r.

L Strata z tytulu rozchodu
niefinansowych aktyw6w trwalych 0,00 0,00

II. Aktualizacj a waft oSci aktywr6rV
niefinansowych

0,00 0,00

ru. Inne koszty oDeracvine 416,47 t7 ,19,74

- deklaracie VAT 2,94

wyksiggowanie sald konl 413,53 t7 )11 
^1

RAZEM 416,4 t7 ,19,74

Nota nr 48: Przychody jlnansqwe

P ozy cja nie wyst4pila w okresib spraw ozdaw czy .

tnansoweNota nr 49:

Wyszcze!6lnienie
01.01.2017 r. -
31.12.2017 r.

27.06.2016
31.12.20t1 r.
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SPYWOZDANTE FTNANSOWE SATREVOLUTTON S.A.

i

!

I

P ozybia nie wyst4pila w okresie sprawozdawc4y.

ZA OKREg 01.01.2017 1r"r2.20r7 R.

I. Odsetki 67,00 7.00
- od zalegloSci podatkowych 67,00 7,00

II. Strata z tytulu rozchodu aktyw6w finansowych 0,00 0,00
IIL \ktualizacja warto5ci aktyw6w finansowych 0,00 0,00
rv. nne 22 203,80 4 864,72

- ujemne r62nice kursowe 22 203,80 4 964,72
RAZEM 22 270,90 4 871.,72

nr 50: Rozliczenie roinicy pomigdzy podstawq opodsthowahia podatkiem dochodowym a
iem Jin an s owj m (zv s kiem/str atq) b r utto

Nazwa Dane za rok obrotowy

1.Wr rik finansowy ( zysk, strata) brutto -338 853.52
2,Pr: Fchody nie zaliczane do przychod6w podatkonlych 0.00
3. Kor rztynie uznawane zakosrtv uzyskania pnychodu 67 915.56
- ZUI. pracodawcy 14 207.s6
- um( vy stazyst6w

3 83 8,00
- dostAwy nie fakturowane rr 823.46
- fenr zenlacja 31 685.2
- odst ki od zalegloSci podatkowych 67.00

lnne koszty 6 294,12
4.Poc rtawa opodatkowania 0,00
5. Po, atek dochodowy wedlug stawki l57o 0.00
6. Po, atek odroczonv 2 707.00
7. Zv k (Strata) netto - 336146.s2

1V nr 5l: Informacie o przlchodach, kos4tach i wynikach dziglalnofici zaniechanej w roku
wym lab przewidzianej do zaniechania w roku nastgpnym

nf 52: ia do rachunku h

Wyszczeg6lnienie 01.01.2017 r.
31.12.2017 r.

27.06.20L6 r.
31.12.2016 r.

I A nortyzacja 37 454,71 23 983.26

a ortyzacja warto5ci niematerialnych i prawnych l 200,00 ? 755 qO

a Lorlyzacj a Srodk6w trwalych 36 254,71 20 227,36
2. C lsetki i udziaty w zyskach (dywidendy) skladaj4 sig z: 0,00 0,00
3. Z,7sk (strata) z dzialalnoSci inwestycyjnej wynika z: 0,00 0,00
4. Z:niana stanu rezerw wynika z nastgpuj4cych pozycji: 0,00 0,00
5. Ztniana stanu zapas6w wynika z nastgpuj4cych pozycji: | 327 194,83 -288 687,04

Z iana stanu zapas6w wynikaj4ca z bilansu -t 327 194,83 -288 687,04
6. Ztniana naleino6ci wynika z nastgpuj4cych pozycji: -24 475,29 -35 441,00

zl iana stanu nale2noSci kr6tkoterminowych wynikaj4ca z bilansu -)A LlS )A -35 441,00
1 Zt

kr
niana stanu zobowi4zafi kr6tkoterminowych, z wyj4tkiem poiyczek i
edyt6q wynika z nastgpuj4cych porycji: 621867,82 18 058,24

ZN riana stanu zobowi4zah kr6tkoterminowych wynikaj4ca z bilansu 621867,82 l8 058,24
8. Zfiriana stanu rozliczer{ migdzyokresowych wynika z naJtgpulacyctl

pqzvcii: -9 151,60 -5 595,46

zl iana stanu kr6tkotermino wy ch rozlicze(t migdzyokresowych koszt6w -9 151,60 -5 595,46

z3



INFORMACJE O PRZACryTI\rnvI W
WYNAGRODZENIU

ROKU OBROTOWYM ZATRI]D

Nota nr 53: Informacje o przqcigtnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podzialem na grapy
z.awodowe

NU'

Grupyzawodowe 01.01.20 l7 r. - 31.12.2017 r. 27.06.2016 r. - 31.12.201 r.

Pracownlcy produkcyj ni 7,00

2 Pracownicy nieprodukcyiru 0,00 0,00

Razem 7,00 5,67

SPRAWOZDAME FINANSOWE SATREVOLUTION S.A. ZA OKRBS OI.OI.2OI7 -3I.I2.20I7 R.

Nota nr 54: Informacje o wjnagrodzeniach, lqcznie z wynagrodz,eniem z zysku, reyplacon Iab

tow
dIa

naleinych osobom wchodzqcy,m w sklad organfw zarzqdzsjqcych, nadzorujqcych i administr4
spflek handlowych (dla kaidej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowi'
wynikajqcych z emerytur i irliadczefi o podobnym charakterze dla bylych czlonk6w tychwynikajqcych z emerytur i ifiiadczefi o podobnym charakterze dla bylych czlonkdw A'
lub zobowiqzaniach zaciqgniltych w zwiqzku z tymi emeryturami, ze wskaz,aniem kwoty
katdej kategorii organu.

Pozycja nie wyst4pila w okresie sprawozdawczy.

poityczKrr rNNE SwraDczENrA DLA, cznoNK6w oRGAN6w zAI.Z4DZAJ1
ADMTNTSTRUJACYCH r I{ADZORUJACYCH SP6LIq HANDLOWA

Nota nr 55: Informacje o kwltach zaliczek, kredytdw, poiyczek i Swiadczefi o podobnym
udzielonych osobom wch[dzqcym w sklad organdw zarzqdzajqcych,
administruj qcy ch j ednostki, le w skazaniem gl6wny ch w arunk6w, wy so koici
wszelkich kwot splaconych, qdpisanych lub umorzonych, a takie zobowiqzafi zaciqgnigtych
imieniu tytulem gwarancji i p,orgczefi wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogdtem dla k
z Ach organdw

Pozycja nie wyst4pila w okresie sprawozdawczy.

WYNAGRODZENM BIEGLEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU IIPRAWNIONEG
BADANIA

Nota nr 56: Informacje o ltynagrodzeniu bieglego rewidenta lub podmiotu
badania

INF'ORMACJE O ZN ACZACYCH ZDARZENIACH

CH,

DO

WyszczQg6lnienie
01.01.2017 r. -
31.12.2017 r. 31.t2.201

Obowiqzkowe badanie rocznegb sprawozdania fi nansowego
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SPRIAWOZDANIE FINANSOWE SATREVOLUTTON s.A. zA oKREg 0r.0r.20r7 at.rz.20r7 k
I

I

I

Notq nr 57: Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastSpily
nielwzglgdnionych w sprawozdaniu Jinansowym oraz o ich wptywie
lin apsowq oraz wynik Jinansowy jednostki

I

po dniu bilansowym, s
na sytuacjg majqtkowq,

w

li
w

nr 58: Przedstuwienie dokonanych w roku obrotowym zmian Easad (polityki) rachunkowoici,
metod wyceny, jeieli wywierajq one istotny wplyw na sytuacjg majqtkowq, Jinansowq i wynik

wy jednostki, ich przyczyny i spowodowanq zmianami kwotg )yynikufinansowego oraz zmian
k (fun dus zu) wlasnym o r az przedstaw ienie zmianJ) sp o s d,b u sp orzqdzania sp raw o zdania

wraz z podaniem jej przyczyny

Nie potyczy.

Informacje liczbowe, wraz z wyjainieniem, zapewnlajqce pordwnywalnofli danych
Jinansowego za rok poprzedzajqcy ze sprawozdaniem ls rok obrotowy

I

TNFpRMACJE O p ON,$CZENTACH JEDNOSTEK GOSPOARqZYCH
I

I

NotQ nr 59: Informacje dodatkowe do sprawozdaniaJinansowego sp1rzqdzonego za okres, w kthrym
nastgpilo polqczenie

t.
Pozlcja nie wyst4pila w okresie sprawozdawczy.

i
I

INFORMACJE O WSPOLI\rYCH PRZEDSIQWZIEZILCH,
Ko{NSoLDACJT

i
I

Po\cjanie wyst4piia w okresie sprawozdawczy.

RE NIE PODLEGAJA

I

NotQ nr 60: Informacje o wspdlnych przedsigwzigciach, ktdre nie po(legajq konsolidacji

KTO

tr.{FPRMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKANtr POWIAZAI\IN\{I

NotQ nr 61: Informacje o transakcjach z jednostkamipowiqzanymi

it.
Pory,cja nie wyst4pila w okresie sprawozdawcry.

Zwolnienia lub wytqczenia z konsolidacjl Dla Jgdnostek nie
sprawo4dania linansowego informacje o jednostkach

sporzqdzajqcych
wylqczonych z

I

W {niu 2 puldziemika Zarzqd Sp6lki SatRevolution S.A. podj4l ud,hwalg w sprawie podwyzszenia
kapitafu zakladowego sp6lki o kwotg 12 000,00 zJ'w drodze emisji 4kcji serii F;2,E2, E3, F1, F2,F3
orazi,F4 w ramach kapitalu docelowego. Akcje zostaly zarejestrowane w dniu 8 czerwca 2018 roku.
W {niu 20 marca 2018 roku, Nadnvyczajne Walne Zgromadzenie p{djglo uchwalg (Repetytorium A
nr 61006D018) w sprawie zamiany wszystkich akcji serii Cl,C2,CB zakcji na okazicielana akcje
lmlenne.

i

nvrpnnr,LcJn o zMTANACH zAsAD RAcHrrNKowoScr
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE SATREVOLUTION S.A. ZA OKRES OI.OI.2OI7 -3I.I2.20I7 R.

Nota nr 63: Zbycie akcjiwlasilych

Pozycja nie wyst4pila w okresip sprawozdawcry.

Nota nr 64: Wystgpowanie niefuewnoici co do moiliwofici kontynaowania dzialalno{ci
i

I t -t tI

Na dzieri sporz4dzenia roczriego sprawozdania finansowego nie s? nam znane okoliczn{6ci i
zdarzenia, kt6re wskazywalybt na istotne zagrolenia dla konfynuowania przez jednostkg dzialallnoSci

w nastgpnym roku. 
i

Nota nr 65: Inne informncje tnajqce istotny wpbw na oceng sytaacii/inansowei,
wynik Jinansowy jednostki

Nie dotvczv.

Nota nr 66: Dla pozycji sprawpzdaniaJinansowego, wyrai,onych w walutach obcych
do ich wyceny

Nie dotyczy.

Nota nr 67: Charakterystyka ihstrumentdw Jinansowych

Nie dotyczy.

Wroclaw, dnia 15 -06-20 1 8 rokl

u

CzLonek Zarz4du - Radoslaw lt.apczyhski

Podpis osoby, kt6rej powierzodo prowadzenie ksi4g rachunkowych:

Czlonek Zarz4du- Damian Fijhlkowski - .....(

wiote';ttWiy
Ksiq{ow{/

26


