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DRAWN UP UNDER ARTICLE 1121 OF THE ASF (FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY) REGULATION 

NO. 1/2006 and the Ordinance of the Minister of Finance on current and periodic information published by 

issuers of securities 

 

Model raport semestrial pentru semestrul I 2021 

Data raportului April 2022 

Denumirea emitentului Carpathia Capital ASI S.A. 

Website www.carpathiacapital.eu 

Sediul social Abpa A. Baraniaka 6, 61-131 Poznań 

Numărul de telefon/fax +48 61 851 86 77 

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului 

comerţului (Cod Fiscal / CUI) 
7811897074 

Cod Registrul Comertului 302762319 

LEI Code 

Piata AeRO, administrata de Bursa de Valori Bucuresti   

Piata NewConnect Market administrata de Warsaw Stock 

Exchange 

Piaţa reglementată de tranzacţionare pe care se 

tranzacţionează valorile mobiliare emise 
2 101 381,50 PLN 

Capitalul social subscris şi vărsat 

1.000.000 seria A  de acțiuni cu o valoare nominală de PLN 0,50 

1.003.666 seria B  de acțiuni cu o valoare nominală de PLN 0,50 

 275.000 seria B2  de acțiuni cu o valoare nominală de  PLN 0,50 

 795.991 seria C  de acțiuni cu o valoare nominală de PLN 0,50 

 711.439 seria D  de acțiuni cu o valoare nominală de of PLN 0,50 

 116.667 seria B3  de acțiuni cu o valoare nominală de PLN 0,50 

 300,000 seria B3  de acțiuni cu o valoare nominală de PLN 0,50 

 150,000 seria E  de acțiuni cu o valoare nominală de PLN 0,50 

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare 

emise de emitent 
CRPC (AeRO), CRC (NewConnect) 

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xv9FHCMtzDZt-M&tbnid=H_28DiZGh7wDCM:&ved=0CAgQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Poland%E2%80%93Romania_relations&ei=jqkWVMOVOMnxOs7DgLgE&psig=AFQjCNH-VyuOcht8sMrf54R3YkljxnqyOg&ust=1410857742976810
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SCRISOAREA  PREȘEDINTELUI  CONSILIULUI  DE 

ADMINISTRAȚIE 

 

Stimați Acționari 

 

Perioada de raportare trecută a fost o continuare consecventă 

a politicii de investiții a Companiei, în ciuda mediului 

macroeconomic solicitant și a volatilității crescute a prețurilor 

activelor financiare. Profit net de aproape 2,7 milioane PLN, 

plata celui mai mare dividend din istoria Companiei în 2021 

(pentru 2020) în valoare de 0,12 PLN, realizând mai multe 

dezinvestiții în Polonia și România realizând în același timp 

rate ridicate de rentabilitate, investiții în promițătoare companii 

din sectoarele aşa-numitele noua economie, constituie un an 

de muncă intensă în beneficiul acţionarilor Societăţii. 

 

Rezultatele financiare obținute ne confirmă credința în corectitudinea strategiei alese, în baza 

căreia Compania intenționează să gestioneze un portofoliu de investiții axat pe companii mici 

și mijlocii din piața de valori poloneză și, într-o măsură mai mică, din România. Specializarea 

Carpathia este să rămână segmentul de capitalizare participativă, în cadrul căruia grupul INC 

și-a dezvoltat competențe înalte. Investițiile efectuate în ultimele câteva luni în entități cu 

creștere rapidă și de bună calitate construiesc credința în echipa de management că în 

trimestrele următoare vor fi posibile ieșiri profitabile în continuare din investiții, construind 

efectiv valoarea companiei. 

Venind în întâmpinarea așteptărilor semnalate de acționari, Consiliul de Administrație continuă 

procesul menit să permită investitorilor care au acțiuni listate pe piața AeRO din București să 

își listeze acțiunile pe piața NewConnect din Polonia. În 2021, a fost finalizat procesul de 

consultare cu firmele de avocatură poloneze și românești și cu companiile de investiții 

românești. În trimestrele următoare, este planificată pregătirea unei achiziții voluntare de 

acțiuni listate pe AeRO sub formă de conversie în acțiuni de emisiune nouă, răscumpărare de 

acțiuni vechi și introducerea de acțiuni noi pe piața NewConnect. Din motive tehnice și formale, 

o listă duală directă nu este posibilă. Trebuie remarcat, totuși, că achiziționarea de acțiuni 

listate la AERO și emiterea de noi acțiuni va fi un proces în mai multe etape și pe termen lung, 

în special datorită deciziilor instanțelor de judecată și a unei autorități străine (FSA) necesare 

la mai multe etape ale procesului. 

Conform deciziei Consiliului de Administrație, activitatea de investiții este în prezent 

concentrată pe piața poloneză. Totuși, trebuie subliniat că piața românească rămâne una 

dintre cele mai promițătoare din Europa. Dezvoltarea antreprenoriatului și cererea în creștere 

de capital ar trebui să se traducă în starea pieței locale de capital pe termen lung. Urmărim în 

continuare îndeaproape situația de pe podeaua de tranzacționare din București. Rămânem 

convinși că competențele și know-how-ul construit pe parcursul mai multor ani de prezență pe 

piața locală ne vor permite să profităm de oportunitățile care se ivesc. În acest moment, merită 

să acordăm atenție închiderii în 2021 a unei investiții pe termen lung în acțiunile Bittnet 

Systems, care este una dintre primele investiții din portofoliul Carpathia. În iunie anul trecut au 

fost vândute ultimele acțiuni Bittnet deținute pe piața din România. Drept urmare, pe parcursul 
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a șase ani, a fost generat un profit din investiție de 4,2 milioane PLN și s-a atins o rată a 

rentabilității care depășește + 450%. 

În 2021, activitățile de investiții desfășurate s-au concentrat în principal pe piața poloneză. 

Investițiile au fost făcute în companii într-un stadiu incipient de dezvoltare, dar care oferă în 

același timp o perspectivă relativ scurtă de ieșire din investiție (fondurile sunt de obicei 

angajate în câteva trimestre până la debutul la bursă). În procesul investițional, s-a acordat 

multă atenție diversificării sectoriale adecvate a portofoliului. Portofoliul nostru a fost îmbogățit 

cu producători de jocuri pe computer, companii de comerț electronic, companii din industria 

biotehnologiei, furnizori de soluții IT pentru companii, companii din industria fotovoltaică în 

creștere dinamică și furnizori de servicii digitale în modelul SaaS. Valoarea medie a investiției 

a fost de aproximativ 250.000 PLN. PLN. Pe lângă investiții noi, anul trecut au finalizat și câteva 

poziții pe termen lung care au permis generarea unor rate ridicate de rentabilitate. 

În ceea ce privește rezultatele financiare obținute, în opinia Consiliului de Administrație, 2021 

a fost un an satisfăcător. Capacitatea de adaptare la mediul în schimbare a făcut posibilă 

generarea unui profit net de 2,7 milioane PLN. Astfel, câștigul pe acțiune s-a ridicat la 0,53 

PLN, iar valoarea capitalului propriu pe acțiune a crescut la 3,71 PLN. Merită subliniat că anul 

trecut a fost al șaselea an în care CC a înregistrat un rezultat financiar pozitiv. Dezinvestițiile 

reușite se reflectă în valoarea fluxurilor nete de numerar din activități de investiții, care în cele 

douăsprezece luni ale anului 2021 au depășit 2,15 milioane PLN, sporind resursele de numerar 

ale Companiei și potențialul acesteia în contextul investițiilor viitoare. 

 

Rezultate financiare stabile înseamnă că Consiliul de Administrație al Carpathia Capital poate 

continua politica de dividende aleasă. Luând în considerare situația financiară actuală, precum 

și fluxurile de numerar planificate legate, printre altele, de altele noi investiții, Consiliul de 

Administrație intenționează să recomande din nou Adunării Generale a Acționarilor plata 

dividendelor pentru anul 2021. 

Primele luni ale acestui an sunt marcate de incertitudinea economică continuă și volatilitatea 

pieței. În mare măsură, din cauza izbucnirii războiului din Ucraina, al cărui impact asupra 

situației macroeconomice globale, inclusiv asupra perspectivelor de creștere economică și de 

creștere a inflației, va fi semnificativ. 

Suntem convinși că strategia implementată este corectă și ne va permite să menținem o 

rezistență relativă la tensiunile actuale și, pe termen lung, să generăm rate de rentabilitate 

peste medie pentru investitori. În același timp, așadar, vom monitoriza cu atenție situația 

actuală a pieței, căutând oportunități de a angaja surplusuri de numerar. 

Considerăm că direcția aleasă de dezvoltare a Companiei ne va permite să continuăm 

gestionarea eficientă a portofoliului de investiții construit. În următorii ani, vom continua să 

lucrăm la creșterea pe termen lung a valorii companiei, realizând investiții suplimentare pe 

piețele din Polonia și România. Vom depune toate eforturile pentru a ne asigura că Carpathia 

Capital se dezvoltă dinamic, creând valoare pe termen lung pentru acționari. 

 Al dumneavoastră, 

 

       Paweł Śliwiński, 

CEO of Carpathia Capital  
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DATE FINANCIARE SELECITE 
 

Date financiare selectate 
As of 

 31.12.2021 
As of 

 31.12.2020 
As of 

 31.12.2021 
As of 

 31.12.2020 

TPLN  TEUR  

Capitaluri proprii 
15 579 PLN 13 851 PLN 3 387 3 002 

Capital social 
2 101 PLN 2 101 PLN 457 455 

Angajamente și provizioane pentru 
pasive 

1 594 PLN 956 PLN 347 208 

Pasive pe termen lung 
209 PLN 0 PLN 45 0 

Pasive pe termen scurt 
240 PLN 133 PLN 52 29 

Total active 
17 513 PLN 15 418 PLN 3 808 3 341 

Creanțe pe termen lung 
0 PLN 0 PLN 0 0 

Creanțe pe termen scurt 
238 PLN 54 PLN 52 12 

Numerar și alte active de numerar 
1 292 PLN 1 027 PLN 281 223 

 

 
 

Date financiare selectate  

01.01.2021 - 
31.12.2021 

01.01.2020 - 
31.12.2020 

 01.01.2021 - 
31.12.2021 

 01.01.2020 - 
31.12.2020 

PLN  EUR  

Venituri nete din vânzarea de produse, 
bunuri și materiale 

0 PLN 0 PLN 0 0 

Profit (pierdere) la vânzări 
0 PLN 0 PLN 0 0 

depreciere 
0 PLN 0 PLN 0 0 

Profit operațional (pierdere) 
2 685 PLN 5 278 PLN 589 1 188 

Profit brut (pierdere) 
2 677 PLN 5 278 PLN 587 1 188 

Profit net (pierdere) 
2 233 PLN 4 100 PLN 490 923 

Fluxul de numerar net din activitățile 
operaționale 

-1 431 PLN -849 PLN -314 -191 

Fluxul de numerar net din activitățile de 
investiții 

2 154 PLN -769 PLN 472 -173 

Fluxul de numerar net din activitățile de 
finanțare 

- 451 PLN -237 PLN -99 -53 

Fluxul total de numerar net 
272 PLN -1 855 PLN 60 -417 

Număr de acțiuni (în articole) 
4 202 763 4 202 763 - - 

Profit (pierdere) pe acțiune obișnuită 
0,53 PLN 0,98 PLN 0,12 0,22 
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Valoarea contabilă pe acțiune 
3,71 PLN 3,30 PLN 0,81 0,74 

 

Conversii de curs 
2021 2020 

Cursul euro în ziua bilanțului (31.12) 
4,5994 4,6148 

Rata medie de schimb euro în perioada 01/01 - 31/12 
4,5607 4,4392 

 

 

 

FINANCIARE  SELECȚIONATE  ALE SUBSIDIARELOR  

EMITENTULUI 

 

Emitentul nu are filiale neacoperite de consolidare 
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   DECLARAȚIA FINANCIARA   
 

 

DECLARAȚIA REZULTATELOR OPERAȚIUNILOR 
 

Activitate continuată Notes 
01.01.2021 
31.12.2021 

01.01.2020 
31.12.2020 

01.01.2019 
31.12.2019 

Venituri din vânzarea de servicii și bunuri   0 0 0 

     - de la entităţi afiliate   0 0 0 

Costurile produselor, bunurilor și materialelor vândute 1 0 0 0 

     - entităților asociate   0 0 0 

Costurile de vânzare 1 0 0 0 

Profit (pierdere) la vânzare   0 0 0 

Alte venituri operaționale 2 4 25 0 

Alte costuri operaționale 3 8 10 15 

Câștiguri (pierderi) din investiții 4 3 708 6 446 1 025 

 - profitul din introducerea acțiunilor societății la tranzacționare 
  1 830 2 023 1 043 

- dobânzi și dividende 
  177 68 117 

- actualizarea portofoliului de investiții 
  1 681 3 905 -631 

 - alte 
  20 450 496 

Cheltuieli administrative generale 1 1 019 1 183 489 

Profit (pierderi) pentru activitatea operațională   2 685 5 278 521 

Costuri financiare nete 5 8 0 56 

     - pentru entitățile afiliate   0 0 0 

Cota din profitul a entităţilor asociate   0 0 0 

Profit (pierdere) înainte de impozitare   2 677 5 278 465 
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Impozit pe venit 6 444 1 178 61 

Profit (pierdere) net pentru perioada financiară   2 233 4 100 404 
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SITUAȚIA TOTALILOR INCOMES 
 

 

  
01.01.2021 
31.12.2021 

01.01.2020 
31.12.2020 

01.01.2019 
31.12.2019 

Profit net (pierdere) pentru perioada financiară 2 233 4 100 404 

  

Alte venituri totale din titlul: 0 0 0 

-  activele financiare disponibile pentru vânzare 0 0 0 

  

Total venit 2 233 4 100 404 

 

RAPORT PRIVIND POZIȚIA FINANCIARĂ – ACTIV 

 

Activ 

  
Notes 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

A. Active fixe 
  430 554 349 

Imobilizări necorporale   0 0 0 

 - inclusiv valoarea companiei   0 0 0 

Imobilizări corporale 
7 242 0 0 

Active financiare pe termen lung 8 0 378 123 

Active care decurg din impozitul pe profit amânat 9 188 176 226 

Creanțe pe termen lung 
  0 0 0 

 - de la entităţile afiliate   0 0 0 

 - de la alte entităţi   0 0 0 

Alte active pe termen lung 
  0 0 0 

B. Active curente   17 083 14 864 9 818 

Rezerve   0 0 0 

Creanțe de la entități afiliate 
10 30 30 252 

Creanțe  de la alte entități 10 208 24 72 

 - inclusiv creanțe CIT   30 0 0 

Active financiare în entități afiliate 
11 271 178 308 

Active financiare în alte entități 11 15 280 13 601 6 300 

Numerar și alte active monetare 11 1 292 1 027 2 882 
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Alte active pe termen scurt 
12 2 4 4 

Total active   17 513 15 418 10 167 

 

Capital 

 

  
Not 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

A. Capital propriu    15 579 13 851 10 073 

Capitalul de bază 13 2 101 2 101 2 101 

Acțiuni proprii (valoare negativă)  
  -255 -255 -255 

Capital de rezervă 14 10 800 7 205 7 123 

Rezerva de reevaluare   0 0 0 

Alte capitaluri de rezervă 
15 700 700 700 

Profit (pierdere) din anii anteriori   0 0 0 

Profit net (pierdere)   2 233 4 100 404 

B. Rezerve 
  1 145 823 56 

Rezervă din titlul impozitul pe profit amânat  
16 1 145 823 56 

Alte rezerve  
  0 0 0 

C. Datorii pe termen lung  
17 209 0 0 

Credite bancare și împrumuturi   
  0 0 0 

Datoriile care decurg din contracte de leasing financiar   209 0 0 

D. Datorii pe termen scurt 
18 240 133 32 

Credite bancare și împrumuturi    0 0 0 

Datorii comerciale   7 0 1 

Datoriile care decurg din impozite, taxe vamale, 
asigurări și alte prestaţii 

  16 22 7 

 - inclusiv datoriile CIT   0 13 0 

Datoriile care decurg din remunerațiile   0 1 0 

Datoriile care decurg din contracte de leasing financiar 
  33 0 0 

Alte datorii (din cauza dividendelor)   184 110 24 

- datorii în părți afiliate   0 0 0 

E. Conturi de regularizare 
19 340 611 6 

Total pasive   17 513 15 418 10 167 
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RAPORT PRIVIND SCHIMBĂRILE DE CAPITAL 

 

 

 

  
Capital de 

bază 
Acțiuni 
proprii 

Capital de rezervă 

Alte 
capitaluri 

Profit din 
ani anteriori 

Rezultatul 
perioadei 
curente 

Capital 
propriu 

total 

din vânzarea 
de acțiuni 

peste 
valoarea 
nominală 

altele 

Sold la data de 01.10.2021 2 101 -255 5 957 1 248 700 4 100 - 13 851 

Modificarea principiilor (politicii) contabile - - - - - - - - 

Sold la data de 01.10.2021 după modificări 
2 101 -255 5 957 1 248 700 4 100 - 13 851 

Modificări în capitalul propriu pentru perioada de la 01.01.2021 până la 31.12.2021  

Emisiune de acțiuni - - - - - - - - 

Programul de răscumpărare a acțiunilor proprii 
- - - - - - - - 

Transferul rezultatului financiar în capital - - - 3 595 - -3 595 - - 

Plata dividendului - - - - - -505 - -505 

Venit total pentru perioada 
- - - - - - 2 233 2 233 

  

Sold la data de 31.12.2021 2 101 -255 5 957 4 843 700 - 2 233 15 579 
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Capital de 

bază 
Acțiuni 
proprii 

Capital de rezervă 

Alte 
capitaluri 

Profit din 
ani anteriori 

Rezultatul 
perioadei 
curente 

Capital 
propriu 

total 

din vânzarea 
de acțiuni 

peste 
valoarea 
nominală 

altele 

Sold la data de 01.10.2020 2 101 -255 5 957 1 166 700 404 - 10 073 

Modificarea principiilor (politicii) contabile - - - - - - - - 

Sold la data de 01.10.2020 după modificări 2 101 -255 5 957 1 166 700 404 - 10 073 

Modificări în capitalul propriu pentru perioada de la 01.01.2020 până la 31.12.2020 

Emisiune de acțiuni - - - - - - - - 

Programul de răscumpărare a acțiunilor proprii - - - - - - - - 

Transferul rezultatului financiar în capital - - - 82 - -82 - - 

Plata dividendului - - - - - -322 - -322 

Venit total pentru perioada - - - - - - 4 100 4 100 

  

Sold la data de 31.12.2020 2 101 -255 5 957 1 248 700 - 4 100 13 851 
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Capital de 

bază 
Acțiuni 
proprii 

Capital de rezervă 

Alte 
capitaluri 

Profit din 
ani anteriori 

Rezultatul 
perioadei 
curente 

Capital 
propriu 

total 

din vânzarea 
de acțiuni 

peste 
valoarea 
nominală 

altele 

Sold la data de 01.01.2019 2 101 -255 6 061 1 105 700 384 - 10 096 

Modificarea principiilor (politicii) contabile - - - - - - - - 

Sold la data de 01.01.2019 după modificări 2 101 -255 6 061 1 105 700 384 - 10 096 

Modificări în capitalul propriu pentru perioada de la 01.01.2019 până la 
31.12.2019 

 
      

Emisiune de acțiuni - - -104 - - - - -104 

Programul de răscumpărare a acțiunilor proprii - - - - - - - - 

Transferul rezultatului financiar în capital - - - 61 - -61 - - 

Plata dividendelor - - - - - -323 - -323 

Venit total pentru perioada - - - - - - 404 404 

  

Sold la data de 31.12.2019 2 101 -255 5 957 1 166 700 - 404 10 073 



RAPORT PRIVIND FLUXUL DE CAPITAL 

 

 

  
01.01.2021 
31.12.2021 

01.01.2020 
31.12.2020 

01.01.2019 
31.12.2019 

A. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE 

I. Profit (pierdere) înainte de impozitare 2 677 5 278 465 

II. Total corectări -3 957 -5 799 -1 019 

III. Modificări în capitalul circulant 
28 6 -31 

IV. Impozitul pe venit plătit -179 -334 -165 

V. Fluxul de numerar net din activitățile operaționale -1 431 -849 -750 

B. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII 

I. Încasări 6 995 6 085 4 659 

1. Încasări din vânzarea de imobilizări necorporale 0 0 0 

2. Încasări din vânzarea de imobilizări corporale 
0 0 0 

3.  Încasări din vânzarea de investiții imobiliare 0 0 0 

4. Încasări nete din vânzarea filialelor   0 173 0 

5. Rambursări ale împrumuturilor acordate 
300 418 275 

6.  Încasări din vânzarea altor active financiare 6 568 5 463 3 616 

7. Încasări din obligații 0 0 720 

8. Dobânzi primite 
0 28 48 

9. Dividente primite 127 3 0 

II. Cheltuieli 4 841 6 854 3 422 

1. Cheltuieli pentru achiziționarea de imobilizări necorporale 
0 0 0 

2. Cheltuieli pentru achiziționarea de imobilizări corporale 0 0 0 

3. Cheltuieli pentru achiziționarea de proprietăți de investiții 0 0 0 

4. Cheltuieli nete pentru achiziționarea de filiale 
0 50 0 

5. Împrumuturi acordate 0 533 310 

6. Cheltuieli pentru cumpărarea altor active financiare 4 841 6 271 3 112 

III. Fluxul de numerar net din activitățile de investiții 
2 154 -769 1 237 

C. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ 

I. Încasări 0 0 94 

1. Încasări nete din emisiunea de acțiuni  
0 0 0 

2.  Încasări care decurg din credite și împrumuturi luate 0 0 0 
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3. Încasări care decurg din emisiunii de titluri de creanțe  0 0 0 

4. Alte încasări financiare 
0 0 94 

II. Cheltuieli 451 237 537 

1. Aciziție acțiuni proprii 0 0 0 

2. Achiziționarea de titluri de valoare 
0 0 0 

3. Rambursarea creditelor și împrumuturilor 0 0 0 

4. Rambursarea datoriilor care decurg din contracte de leasing financiar 0 0 0 

5. Dobânzi plătite  
0 0 0 

6. Dividente plătite 451 237 322 

7. Alte cheltuieli financiare 0 0 215 

III. Fluxul de numerar net din activitățile de finanțare 
-451 -237 -443 

SCHIMBUL NET AL STĂRII NUMERARULUI 272 -1 855 44 

NUMERAR LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI 1 027 2 882 2 821 

 - modificarea numerarului datorată diferențelor de curs valutar 
-7 7 17 

NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI 1 292 1 027 2 882 
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INFORMAȚII SUPLIMENTARE ȘI EXPLICAȚII 
 

 

CARPATHIA CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. este o societate pe acțiuni de investiții. 

CARPATHIA CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. își concentrează activitatea principală pe 

achiziționarea de acțiuni ale companiilor publice și private în scopul vânzării acestora. 

 

Emitentul este o entitate de investiții în sensul IFRS 10 § 27. 

O entitate de investiții este o entitate care: 

• Ains strânge fonduri de la unul sau mai mulți investitori pentru a oferi acestor investitori servicii de 

gestionare a investițiilor; 

• Se angajează pentru investitor (i) că scopul său de activitate este de a investi fonduri doar în 

scopul obținerii de câștiguri de capital, venituri din investiții sau ambele, și 

• măsoară și evaluează rezultatele practic al tuturor investițiilor sale pe baza valorii juste 

 
 

Sediul social 

 

CARPATHIA CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. 

Abpa A. Baraniaka 6 Street 

61-131 Poznań 

 

Instanta de inregistrare 

 

District Court Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Business Registry Divison in Poznań 

KRS number 0000511985 

Compania a fost înființată pentru o perioadă nelimitată de timp. 

 

National Business Registry Number: 302762319 

Tax Identification Number: 781-189-70-74 

 

Management Board 

 

Componența consiliului de administrație la data raportului: 

 

Paweł Śliwiński   – Președinte al consiliului de administrație 
Sebastian Huczek      – Vice-president al consiliului de administrație 

Wojciech Iwaniuk       – Member al consiliului de administrație 

 

La 1 aprilie 2021, domnul Andrzej Szurek a demisionat din funcția de Membru al Consiliului de 

Administrație al Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. cu efect imediat. 

 

În același timp, Consiliul de Administrație al Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. (în 

continuare: Societatea, Emitentul) informează că la 1 aprilie 2021, prin decizia Consiliului de 

Supraveghere, Societatea l-a numit pe domnul Wojciech Iwaniek să acționeze ca Membru al Consiliului 

de Administrație al Societății începând cu 1 aprilie 2021. Mandatul domnului Wojciech Iwaniek este un 
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mandat comun cu alți membri ai Consiliului de Administrație. Mandatul Consiliului de Administrație se 

încheie la 27 iulie 2024. 

 

Consiliu de Supraveghere 

 

Componența Consiliului de supraveghere la data raportului: 

 

Justyna Światowiec-Szczepańska  – Membru al consiliului de supraveghere 

Rafał Śliwiński    – Membru al consiliului de supraveghere 

Piotr Orłowski     – Membru al consiliului de supraveghere 

Łukasz Puślecki   – Membru al consiliului de supraveghere 

 

La 4 aprilie 2022, domnul Kamil Gemra a demisionat din funcția de Membru al Consiliului de Supraveghere 

al Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. 

 

Compana-mama  

 

INC S.A. este societatea mamă a CARPATHIA CAPITAL S.A. 

 

 

3. PRINCIPII DE PREZENTARE 
 

Principiile de pregătire a situațiilor financiare 

 

 

Situațiile financiare ale CARPATHIA CAPITAL S.A. au fost întocmite în conformitate cu Standardele 

Internaționale de Raportare Financiară (IAS / IFRS). 

Aceste situații financiare au fost întocmite în conformitate cu standardele contabile utilizate și emise în 

UE la data prezentelor situații financiare. 

 

Situațiile financiare au fost întocmite pentru perioada 01.01.2021 până la 31.12.2021. Sunt prezentate 

date comparative pentru perioada 01.01.2020 până la 31.12.2020 și 01.01.2019 până la 31.12.2019. 

 

Aceste situații financiare au fost întocmite cu ipoteza că Compania va continua ca o preocupare continuă 

în viitorul previzibil. La data aprobării prezentei situații financiare pentru publicare, nu a existat nicio 

circumstanță care să indice o amenințare pentru capacitatea Companiei de a continua ca o preocupare 

continuă. 

 

4. IMPACTUL APLICĂRII NOI STANDARDE DE CONTABILITATE ȘI 

SCHIMBĂRI ÎN POLITICA CONTABILITĂȚII 
 

Standarde și interpretări publicate care au fost emise și sunt eficiente pentru perioadele anuale care încep 

de la 1 ianuarie 2021 sau ulterior. 

 

Următoarele modificări ale standardelor existente emise de Consiliul pentru Standarde Internaționale de 

Contabilitate (IASB) și aprobate pentru utilizare în UE intră în vigoare pentru prima dată în situațiile 

financiare 2021 ale Companiei: 
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• Amendamente la IFRS 9 „Instrumente financiare”, IAS 39 „Instrumente financiare: recunoaștere și 

evaluare”, IFRS 7 „Instrumente financiare: informații”, IFRS 4 „Contracte de asigurare” și IFRS 16 

„Leasing” - Reforma ratei dobânzii de referință - Etapa 2 aprobată în UE la 13 ianuarie 2021 (în vigoare 

pentru perioadele anuale care încep la sau după 1 ianuarie 2021), 

• Amendamente la IFRS 16 „Leasing” - scutiri de chirie în legătură cu Covid-19 după 30 iunie 2021, 

aprobate în UE la 30 august 2021 (în vigoare de la 1 aprilie 2021 pentru exercițiile financiare care încep 

la sau după 1 ianuarie 2021 la cel mai recent). 

• Amendamente la IFRS 4 „Contracte de asigurare” intitulate „Prelungirea scutirii temporare de la aplicarea 

IFRS 9” aprobată în UE la 16 decembrie 2020 (data de expirare a scutirii temporare de la IFRS 9 a fost 

prelungită de la 1 ianuarie 2021 la perioade anuale care încep la 1 ianuarie 2023 și ulterior) . 

Modificările menționate mai sus la standardele existente nu au avut un impact semnificativ asupra 

situațiilor financiare ale Societății pentru anul 2021. 

 

Noi standarde și interpretări în vigoare după data bilanțului 

 

La aprobarea acestor situații financiare, Societatea a omis următoarele modificări ale standardelor existente, care 

au fost emise de IASB și aprobate pentru utilizare în UE și care intră în vigoare la o dată ulterioară: 

• Amendamente la IAS 16 „Imobilizări corporale” - venituri realizate înainte de acceptarea imobilizării pentru utilizare, 

aprobate în UE la 28 iunie 2021 (în vigoare pentru perioadele anuale care încep la sau după 1 ianuarie 2022 sau 

ulterior), 

• Amendamente la IAS 37 „Provizioane, datorii contingente și active contingente” - Contracte oneroase - Costul 

îndeplinirii contractelor aprobate în UE la 28 iunie 2021 (în vigoare pentru perioadele anuale care încep la sau după 

1 ianuarie 2022), 

• Amendamente la IFRS 3 „Combinări de întreprinderi” - modificări la referințele la ipoteze conceptuale împreună cu 

amendamente la IFRS 3 aprobate de UE la 28 iunie 2021 (în vigoare pentru perioadele anuale care încep la sau 

după 1 ianuarie 2022), 

• IFRS 17 „Contracte de asigurare” cu modificările ulterioare la IFRS 17 aprobat de UE la 19 noiembrie 2021 (în 

vigoare pentru perioadele anuale care încep la sau după 1 ianuarie 2023), 

• Amendamente la diferite standarde „Îmbunătățiri ale IFRS (ciclul 2018-2020)” - modificări efectuate în cadrul 

procedurii de introducere a îmbunătățirilor anuale la IFRS (IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16 și IAS 41) care vizează în 

principal rezolvarea neconcordanțelor și clarificarea vocabularul - aprobat în UE la 28 iunie 2021 (amendamentele 

la IFRS 1, IFRS 9 și IAS 41 sunt în vigoare pentru perioade anuale care încep la sau după 1 ianuarie 2022. 

Modificările la IFRS 16 privesc doar un exemplu ilustrativ și prin urmare nu este prevăzută o dată pentru intrarea în 

vigoare.). 

 

Noi standarde și interpretări în așteptarea aprobării pentru utilizare în Uniunea Europeană 

 

IFRS-urile aprobate de UE nu diferă în prezent semnificativ de reglementările emise de Consiliul pentru Standarde 

Internaționale de Contabilitate (IASB), cu excepția următoarelor noi standarde și modificări la standarde care la 31 

decembrie 2021 nu au fost încă aprobate pentru utilizare în UE (următoarele date de intrare în vigoare se referă la 

versiunea completă a standardelor): 

• IFRS 14 „Solduri amânate din activități reglementate” (în vigoare pentru perioadele anuale care încep la sau după 

1 ianuarie 2016) - Comisia Europeană a decis să nu demareze procesul de aprobare a acestui standard interimar 

pentru aplicare în UE până la versiunea finală a IFRS 14 este emis, 

• Amendamente la IAS 1 „Prezentarea situațiilor financiare” - Clasificarea datoriilor ca pe termen scurt sau pe termen 

lung (in vigoare pentru perioadele anuale care încep la sau după 1 ianuarie 2023), 

• Amendamente la IAS 1 „Prezentarea situațiilor financiare” - Prezentări privind politica contabilă aplicată (în vigoare 

pentru perioadele anuale care încep la sau după 1 ianuarie 2023), 

• Amendamente la IAS 8 „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori” - Definiția estimărilor contabile 

(în vigoare pentru perioadele anuale care încep la sau după 1 ianuarie 2023), 
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• Amendamente la IAS 12 „Impozite pe profit” - Impozit amânat aferent activelor și datoriilor dintr-o singură tranzacție 

(în vigoare pentru perioadele anuale care încep la sau după 1 ianuarie 2023), 

• Amendamente la IFRS 10 „Situații financiare consolidate” și IAS 28 „Investiții în asociații și asocieri în participație” 

- Vânzarea sau contribuția de active între un investitor și asociatul sau asociere în participație și modificările ulterioare 

(data intrării în vigoare a fost amânată până la finalizarea lucrărilor de cercetare privind metoda punerii în 

echivalență), 

• Amendamente la IFRS 17 „Contracte de asigurare” - aplicarea IFRS 17 și IFRS 9 pentru prima dată - date 

comparative (în vigoare pentru perioadele anuale care încep la sau după 1 ianuarie 2023 sau ulterior). 

 

În opinia Societății, noile standarde de mai sus și modificările la standardele existente nu ar avea un impact 

semnificativ asupra situațiilor financiare, dacă acestea ar fi fost aplicate de către Societate la data bilanţului. 

 

5. RĂSPUNSURI FINANCIARE 
Nu au existat obiecții în avizele entităților autorizate să auditeze situațiile financiare pentru perioada pentru 

care sunt prezentate situațiile financiare. Nu s-au efectuat ajustări în situațiile financiare pentru perioada 

pentru care sunt prezentate situațiile financiare. 

 

 

6. MONEDĂ ÎN CARE S-A PREGĂTIT DECLARAȚII FINANCIARE ȘI 

MĂSURAREA UNITĂȚILOR CARE AU FOST UTILIZATE PENTRU 

PREZENTAREA SUMURILOR ÎN STATELE FINANCIARE 
 

Aceste situații financiare au fost prezentate în zlotul polonez („PLN”), care este moneda de raportare și 

moneda funcțională a companiei și toate cifrele sunt în mii de PLN. 

 

7. POLITICI DE CONTABILITATE 

 

Valoarea firmei 

Valoarea firmei în raportul financiar nu este amortizată, cu toate acestea se supune testului de depreciere. 

 

Imobilizările necorporale 

Cheltuielile cu software-ul de calculator achiziționat și alte active necorporale sunt capitalizate și 

amortizate liniar pe perioada de utilitate economică preconizată. 

 

În cazul deprecierii activelor clasificate drept imobilizări necorporale, se efectuează o reducere a valorii. 

Imobilizarile necorporale sunt prezentate la data bilantului in functie de pretul de achizitie redus cu 

amortizarea cumulata acumulata pana la data bilantului si diminuat cu posibilele deprecieri.. 

 

Imobilizări corporale 

Activele fixe includ acele active a căror perioadă estimată de utilizare este mai mare de un an și care sunt 

destinate scopurilor operațiunilor Societății sau transferate pentru utilizare către alte entități pe baza unui 

contract de închiriere sau a altor acorduri de natură similară. Activele fixe în leasing sunt clasificate ca 

active imobilizate atunci când în mod substanțial toate riscurile și beneficiile aferente dreptului de 

proprietate asupra activului sunt transferate Societății. 

Mijloacele fixe sunt evaluate la prețul de cumpărare, costul de producție și sunt diminuate prin amortizare 

și anulări din cauza pierderii permanente de valoare. Mijloacele fixe sunt amortizate în perioada 

corespunzătoare duratei lor de viață utilă estimată. Mijloace fixe cu un preț de achiziție de până la 10.000 
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PLN PLN sunt amortizate o singură dată. Excepție este hardware-ul computerului, amortizat în funcție de 

durata de viață estimată a acestuia. 

Costurile îndatorării legate direct de achiziționarea sau producția de active care necesită o perioadă mai 

lungă pentru a fi apte pentru utilizare sau revânzare sunt capitalizate ca parte a costului de achiziție a unui 

activ eligibil până când activul este dat în folosință. 

Activele corporale cu drept de utilizare sunt măsurate la valoarea actualizată a utilizării rămase în stare de 

funcționare a activului (plăți de leasing) actualizate folosind rata de împrumut incrementală a contractului 

la data primei aplicări. 

Amortizarea se calculează pentru toate mijloacele fixe, cu excepția terenurilor și a mijloacelor fixe în 

construcție, folosind metoda liniară, folosind următoarele rate anuale de amortizare: 

• Mijloace de transport 20%; 

• hardware de calculator 30%; 

• Restul de la 18% la 100%  

 

Imobilizările corporale destinate vânzării   

Activele fixe (și grupurile de active nete deținute în vederea vânzării) clasificate ca fiind deținute în vederea 

vânzării sunt evaluate la cea mai mică dintre cele două valori: valoarea lor contabilă sau valoarea justă 

minus costurile de vânzare. Societatea clasifică un activ (sau un grup) drept deținut pentru vânzare dacă 

valoarea sa contabilă va fi recuperată în principal printr-o tranzacție de vânzare, mai degrabă decât prin 

continuarea utilizării sale. 

 

Activele financiare 

Activele financiare sunt recunoscute în funcție de data tranzacției. 

 

Activele financiare, în ziua în care sunt achiziționate sau create, sunt clasificate în următoarele categorii: 

• active financiare evaluate la cost amortizat, 

• active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere, 

• active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. 

 

Un activ financiar este clasificat în categoria „Active financiare măsurate la cost amortizat” dacă sunt 

îndeplinite ambele condiții următoare: 

• este menținută în conformitate cu un model de afaceri al cărui obiectiv este de a deține active financiare 

pentru a colecta fluxuri de numerar contractuale, 

• termenii contractului său dau naștere unor fluxuri de numerar în timp util, care sunt doar plăți de principal 

și dobândă pentru suma principală restantă. 

 

„Activele financiare evaluate la cost amortizat”, excluzând creanțele comerciale care nu au o componentă 

de finanțare semnificativă, sunt recunoscute inițial la valoarea justă plus costurile de tranzacție direct 

atribuibile. Creanțele comerciale care nu au o componentă de finanțare semnificativă sunt inițial evaluate 

la valoarea justă ( prețul tranzacției) Evaluarea ulterioară se efectuează la cost amortizat, folosind metoda 

ratei efective a dobânzii, minus pierderile din depreciere. 

Dobânda la activele financiare clasificate ca „Active financiare evaluate la cost amortizat”, calculată 

folosind metoda dobânzii efective, este recunoscută în profit sau pierdere pentru perioada curentă în 

venituri financiare. 

Categoria „Active financiare evaluate la cost amortizat” include: 

• numerar și echivalente de numerar, 

• creanțe comerciale, 

• alte creanţe şi 
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• alte active financiare evaluate la cost amortizat (inclusiv, inter alia, obligațiuni corporative). 

 

Un activ financiar la valoarea justă prin profit sau pierdere este un activ sau o datorie financiară care este 

deținută pentru tranzacționare. 

 

La sfârșitul perioadei de raportare, societatea evaluează necesitatea reducerilor de valoare pentru 

actualizarea valorii activelor financiare. 

 

La întocmirea situațiilor financiare separate, o entitate recunoaște investițiile în filiale, asocieri în 

participație și entități asociate la cost. 

 

Determinarea valorii juste a activelor financiare 

 

Societatea clasifică evaluarea la valoarea justă utilizând ierarhia valorii juste care reflectă importanța 

datelor individuale de intrare care afectează evaluarea. Ierarhia valorii juste este următoarea: 

• prețuri cotate (neajustate) pe piețele active pentru active sau pasive identice (nivel 1), 

• Date de intrare, altele decât cotațiile din intervalul de Nivel 1, care pot fi identificate sau observate pentru 

activ sau pasiv, direct (adică sub formă de prețuri) sau indirect (adică pe baza calculelor bazate pe prețuri) 

(nivelul 2). 

• intrări pentru activ sau pasiv care nu se bazează pe date observabile de piață (adică date neobservabile) 

(nivelul 3). 

 

Valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii listate pe o piață activă este măsurată la valoarea de 

piață; o piață activă este o piață în care sunt tranzacționate poziții omogene, prețurile sunt anunțate public, 

iar cumpărătorii și vânzătorii pot fi găsiți acolo în orice moment. Valoarea justă a acțiunilor este determinată 

pe baza cotațiilor bursiere. Dacă piața pentru un anumit activ financiar și titluri de valoare nelistate nu este 

activă, Societatea determină valoarea justă folosind tehnici de evaluare. Acestea includ utilizarea 

tranzacțiilor recente în condiții de concurență, referirea la alte instrumente care sunt în mod substanțial 

aceleași, analiza fluxului de numerar actualizat, utilizarea la maximum a informațiilor de piață și încrederea 

cât mai mică pe informațiile de la Companie. 

 

Clasificarea și estimarea acţiunii și părţilor sociale în alte entităţi   

În temeiul deciziei Consiliului de Administrație al CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA 

INWESTYCYJNA S.A. acțiunile și acțiunile achiziționate sau achiziționate de Companie în pregătirea 

debutului la bursă (acțiuni și acțiuni ale companiilor din portofoliu) sunt clasificate ca active financiare la 

valoarea justă prin profit sau pierdere. Valoarea acțiunilor și acțiunilor la alte entități este determinată în 

conformitate cu principiile menționate mai sus din „Determinarea valorii juste a activelor financiare” 

Acțiunile clasificate ca active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere sunt evaluate la data 

bilanţului la valoarea justă, reflectând efectele evaluării asupra rezultatului financiar. 

 

Investițiile imobiliare 

Bunurile imobiliare care reprezintă sursa de venituri din chirie și/sau de apreciere a valorii în timp sunt 

tratate ca investiții imobiliare. Investițiile imobiliare sunt evaluate la data bilanţului la valoarea lor justă. 

Profiturile și pierderile rezultate din modificările valorii juste a investițiilor imobiliare sunt recunoscute în 

contul de profit și pierdere în perioada în care apar. 

Societatea poate decide să evalueze investiții imobiliare în funcție de prețul de achiziție sau costul de 

producție.   
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Comerț și alte creanțe: 

Acestea sunt recunoscute inițial la valoarea justă majorată cu costurile de tranzacție direct atribuibile. 

Evaluarea la o dată ulterioară este efectuată la cost amortizat, folosind metoda ratei efective a dobânzii, 

minus pierderile din depreciere. 

Creanțele expuse riscului sau restante sunt acoperite cu anulări individuale care reflectă evaluarea 

consiliului de administrație cu privire la posibilitatea de a le încasa. Reducerile de creanțe cresc alte costuri 

de exploatare. 

Pierderile de credit așteptate nu sunt măsurate pe o bază colectivă. La fiecare dată de raportare, 

Societatea măsoară provizionul pentru pierderile de credit așteptate într-o sumă egală cu pierderile de 

credit așteptate pe durata de viață a instrumentului. 

 

Stocuri 

Stocurile sunt evaluate la prețurile reale de cumpărare minus orice pierderi din depreciere. Debitul este 

determinat pe baza metodei FIFO. 

 

Mijloace financiare  

Numerarul este prezentat la valoarea nominală. Numerarul în valută străină este convertit la data bilanţului 

la cursul de închidere de la data bilanţului. 

 

Cheltuieli înregistrate în avans 

Cheltuielile înregistrate în avans sunt efectuate în legătură cu costurile suportate aferente perioadelor de 

raportare viitoare care îndeplinesc definiția de active conform IFRS. Anulări ale plăților anticipate și 

angajamentelor active se fac în funcție de trecerea timpului. Momentul și modalitatea de decontare sunt 

justificate de natura costurilor decontate.   

 

Capitaluri proprii 

Capitalurile proprii, cu excepția acțiunilor de trezorerie, sunt evaluate în general la valoarea lor nominală. 

Acțiunile de trezorerie sunt evaluate la prețul de cumpărare.   

 

Rezerve 

Prevederea este creată atunci când: 

• întreprinderea are o obligație actuală (legală sau implicită) ca urmare a unor evenimente trecute, 

• este probabil ca îndeplinirea obligației să aibă ca rezultat o ieșire de resurse care încorporează beneficii 

economice și 

• valoarea acestei obligații poate fi estimată în mod credibil. 

În cazul în care condițiile de mai sus nu sunt îndeplinite, nu se prevede nicio prevedere. 

 

Datorii 

Datoriile includ toate datoriile comerciale și toate celelalte datorii. Datoriile exprimate în valută străină sunt 

convertite la data bilanţului în moneda poloneză utilizând cursul de schimb mediu anunţat în ziua 

respectivă pentru o anumită valută străină de către Banca Naţională a Poloniei. 

 

La data achiziției, Societatea măsoară datoriile financiare la valoarea justă, adică cel mai adesea în funcție 

de valoarea justă a sumei primite. Compania include costurile de tranzacție în valoarea inițială a tuturor 

datoriilor financiare. Evaluarea la o dată ulterioară este efectuată la cost amortizat, folosind metoda ratei 

efective a dobânzii, cu excepția datoriilor financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere. Datoriile sunt 

declarate în suma datorată.   
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Cheltuieli angajate 

Acumulări se realizează în valoarea datoriilor în perioada curentă de raportare. 

 

Societatea se abține de la estimarea cheltuielilor acumulate pentru beneficiile angajaților din cauza 

numărului mic de angajați și a acordării de beneficii cuvenite acestora într-o perioadă contabilă dată. 

    

Impozitul pe venitul curent și amânat   

Sarcina obligatorie asupra rezultatului financiar constă în impozitul curent și impozitul amânat. 

  

Povara fiscală curentă se calculează pe baza venitului impozabil (baza de impozitare) pentru un anumit 

exercițiu financiar. 

 

Impozitul amânat se calculează folosind metoda bilanţului pe baza diferenţelor temporare dintre valoarea 

activelor şi pasivelor prezentate în situaţie şi valoarea fiscală a acestora. 

Datorită diferențelor temporare se creează provizioane și active pentru impozitul pe profit amânat. 

 

Valoarea creanțelor privind impozitul amânat este analizată pentru a determina dacă profitul fiscal viitor 

proiectat va fi suficient pentru realizarea acestora. În caz contrar, se face o anulare. Creantele și pasivele 

privind impozitul amânat sunt calculate pe baza cotelor de impozitare care se vor aplica atunci când activul 

este realizat sau datoria devine exigibilă. Impozitul amânat este recunoscut în situația rezultatelor afacerii, 

cu excepția cazului în care se referă la elemente recunoscute direct în capitalurile proprii, când impozitul 

amânat este recunoscut și în capitalurile proprii. 

 

Venituri 

 

O entitate aplică IFRS 15 tuturor contractelor cu clienții, cu excepția: 

 

(a) contracte de leasing care intră sub incidența IAS 16, „Leasing”; 

(b) contracte de asigurare care intră în domeniul de aplicare al IFRS 4, Contracte de asigurare; 

c) instrumente financiare și alte drepturi sau obligații contractuale care intră în domeniul de aplicare al 

IFRS 9 „Instrumente financiare”, IFRS 10 „Situații financiare consolidate”, IFRS 11 „Acorduri comune”, IAS 

27 „Situații financiare individuale” și IAS 28 „Investiții în întreprinderi asociate”. „și asociații în 

participațiune”; și 

(d) schimburi nemonetare între entități implicate în același tip de activitate pentru a facilita vânzările către 

clienți sau potențiali clienți 

 

Veniturile din vânzări sunt recunoscute în valoarea prețului tranzacției atunci când serviciile promise în 

contract sunt transferate către client, ceea ce are loc atunci când clientul obține controlul asupra acestor 

componente. 

 

Societatea aplică principiile IFRS 15 cu privire la contractele individuale (sau obligațiile de performanță). 

 

Cerințe de identificare a contractului clientului 

Un contract cu un client îndeplinește definiția sa atunci când sunt îndeplinite toate următoarele criterii: 

părțile la contract au încheiat un contract și sunt obligate să își execute obligațiile; 

Societatea este capabilă să identifice drepturile fiecărei părți cu privire la bunurile sau serviciile care 

urmează să fie transferate; 
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Compania este capabilă să identifice condițiile de plată pentru bunurile sau serviciile care urmează să fie 

transferate; 

acordul are substanță comercială și este probabil ca Societatea să primească o remunerație la care va 

avea dreptul în schimbul unor bunuri sau servicii care urmează să fie furnizate clientului. 

Identificarea obligaţiilor de executare 

La momentul încheierii contractului, Compania evaluează bunurile sau serviciile promise în contractul cu 

clientul și identifică ca obligație de executare fiecare promisiune de a furniza clientului un bun sau serviciu 

identificabil separat. 

Stabilirea prețului tranzacției 

Pentru a determina prețul tranzacției, Compania ia în considerare termenii contractului și practicile sale 

comerciale obișnuite. Prețul tranzacției este suma remunerației care - așa cum se așteaptă de către 

Companie - i se va datora în schimbul livrării bunurilor sau serviciilor promise către client. Taxa stipulată 

într-un contract cu un client poate fi sume fixe, sume variabile sau ambele. 

Pentru estimarea remunerației variabile, Societatea a decis să utilizeze metoda valorii celei mai probabile 

pentru contractele cu un prag valoric și metoda valorii așteptate pentru contractele cu mai multe praguri 

valorice de la care clientului i se acordă o reducere. 

Alocarea prețului tranzacției către obligații individuale de executare 

Compania atribuie un preț de tranzacție fiecărei obligații de performanță (sau unui bun sau serviciu 

separat) într-o sumă care reflectă suma remunerației care, așa cum se așteaptă de Companie, i se 

datorează în schimbul furnizării bunurilor promise sau servicii pentru client. 

Recunoașterea veniturilor atunci când obligațiile de performanță sunt îndeplinite 

Societatea recunoaște veniturile atunci când obligația de performanță este îndeplinită (sau în timpul 

îndeplinirii) prin transferul bunului sau serviciului promis (adică un activ) către client (clientul obține 

controlul asupra acestui activ). Venitul este recunoscut ca sume egale cu prețul tranzacției care a fost 

alocat obligației de executare. 

Societatea transferă controlul asupra unui bun sau serviciu în timp și, prin urmare, își îndeplinește obligația 

de performanță și recunoaște veniturile în timp dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții: 

- clientul primeste si beneficiaza simultan de serviciul pe masura ce acesta este prestat; 

- ca urmare a performanței, un activ este creat sau îmbunătățit, iar controlul asupra acestui activ - pe 

măsură ce apare sau se îmbunătățește - este exercitat de către client; 

- ca urmare a prestării serviciului, nu este creată nicio componentă cu o utilizare alternativă pentru 

Companie, iar Compania are dreptul la un drept executoriu la plată pentru serviciul furnizat până în 

prezent. 

 

Costurile sunt considerate reduceri rezonabile ale beneficiilor economice în perioada de raportare, cu o 

valoare determinată în mod credibil, sub forma unei scăderi a valorii activelor sau a unei creșteri a datoriilor 

și a provizioanelor, care va reduce capitalul propriu sau va crește deficitul acestuia, alte decât prin 

retragerea de fonduri de către acţionari sau proprietari. 

 

Venitul din investiții este venitul datorat din operațiuni financiare. În Companie, veniturile din investiții includ 

dobânda câștigată la depozitele bancare, dividendele și rezultatul vânzării activelor financiare și reevaluării 

acestora. In cazul veniturilor din dividende, recunoasterea in situatia rezultatelor operatiunilor are loc in 

momentul in care se stabileste dreptul actionarilor de a primi plata. 

 

Alte venituri și costuri din exploatare sunt costuri și venituri aferente vânzării imobilizărilor corporale, 

constituirea și eliberarea de provizioane și care nu au legătură directă cu activitatea de bază, dar au impact 

asupra rezultatului financiar. 
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Costurile financiare sunt costurile operațiunilor financiare suportate. Costurile financiare includ dobânda 

la credite și împrumuturi. 

 

Deprecierea 

La fiecare dată de bilanţ, Societatea revizuieşte valoarea netă a activelor pentru a determina dacă există 

premise care indică o posibilă depreciere. Dacă există astfel de indicii, se estimează valoarea recuperabilă 

a unui anumit activ (adică prețul net de vânzare sau valoarea de utilizare, oricare dintre acestea este mai 

mare) pentru a determina o potențială pierdere din depreciere. 

 

 

8. VALORI IMPORTANTE BAZATE PE O JUDECATĂ PROFESIONISTĂ ȘI 

ESTIMĂRI    

 

Rezerve 

Prevederea este creată atunci când: 

• întreprinderea are o obligație actuală (legală sau implicită) ca urmare a unor evenimente trecute, 

• este probabil ca îndeplinirea obligației să aibă ca rezultat o ieșire de resurse care încorporează beneficii 

economice și 

• valoarea acestei obligații poate fi estimată în mod credibil. 

În cazul în care condițiile de mai sus nu sunt îndeplinite, nu se prevede nicio prevedere.. 

 

 Ajustarile pentru depreciere  

La fiecare dată de bilanţ, Societatea revizuieşte valoarea netă a activelor pentru a determina dacă există 

premise care indică o posibilă depreciere. Dacă există astfel de indicii, se estimează valoarea recuperabilă 

a unui anumit activ (adică prețul net de vânzare sau valoarea de utilizare, oricare dintre acestea este mai 

mare) pentru a determina o potențială pierdere din depreciere. 

 

Amortizarea imobilizărilor corporale și a imobilizărilor necorporale 

Amortizarea se calculează pentru toate activele fixe și imobilizările necorporale, cu excepția terenurilor și 

a activelor fixe în curs de construcție, folosind metoda liniară, folosind următoarele rate anuale de 

amortizare: 

• Mijloace de transport 20%; 

• hardware de calculator 30%; 

• Restul de la 18% la 100%. 

 

9. SEGMENTE OPERAȚIONALE 
 

Emitentul nu furnizează informațiile privind segmentele operaționale cerute de prevederile IFRS 8, 

deoarece tipul de activități ale Societății este concentrat doar pe activități de investiții directe în capital 

privat / capital de risc. Operațiunile companiei se desfășoară în Polonia, prin urmare a fost abandonată și 

defalcarea geografică. 

 

10. EVENIMENTE DUPĂ DATA DECLARAȚIEI 
 

Consiliul de Administrație al Societății monitorizează în mod continuu evoluția situației legate de factorii 

de risc rămași și impactul acestora asupra operațiunilor Societății. Conducerea recunoaște trei domenii 

principale de risc pentru piețele financiare din Polonia care au apărut după data bilanțului: creșterea 
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dinamică a incidenței unei noi variante a coronavirusului, izbucnirea războiului din Ucraina și creșterea 

inflației. 

 

Factorii menționați mai sus contribuie la creșterea aversiunii la risc a investitorilor, care, la rândul său, 

contribuie la fluxul de capital din economiile în curs de dezvoltare către economiile dezvoltate. Aceste 

evenimente nu au ca rezultat ajustări ale situațiilor financiare pentru 2021, ci pentru evenimente ulterioare 

datei bilanțului care necesită dezvăluiri suplimentare. 

 

Specificul afacerii vă permite să lucrați de la distanță și, prin urmare, angajații își îndeplinesc sarcinile 

acasă, având acces în siguranță la toate resursele necesare îndeplinirii sarcinilor lor. Contractele 

semnificative încheiate de Societate se încheie prin plasarea unei semnături electronice pe un document. 

Comunicarea zilnică în cadrul echipelor are loc prin intermediul comunicatorului Microsoft Teams și prin 

apeluri telefonice folosind telefoanele de afaceri. Spațiile de la sediul Societății sunt curățate și 

dezinfectate periodic, angajații au acces la mănuși și lichide dezinfectante. În plus, străinii nu sunt admiși 

în incintă în prezent, coletele curier sunt acceptate într-un loc izolat. 

 

Datorită faptului că pandemia în curs, izbucnirea războiului și creșterea inflației au un impact semnificativ 

asupra nivelurilor de evaluare a instrumentelor de pe piețele financiare, acestea au un impact asupra 

rezultatelor companiei. Totuși, concentrarea pe segmentul noilor tehnologii (ale căror venituri au crescut 

adesea chiar în ultima perioadă) permite menținerea unei corelații relativ scăzute cu indici ai capitalurilor 

majore, precum și o politică investițională prudentă, presupunând în plus o pondere semnificativă a 

depozitelor și obligațiunilor în active. asigură rezultate financiare. Mai mult, Consiliul de Administrație 

identifică situația actuală ca o oportunitate de a întreprinde investiții pe termen lung în acțiuni, care pot 

aduce rate de rentabilitate peste medie pe orizontul investițional pe termen mediu și lung. 

 

Pe 4 aprilie, domnul Kamil Gemra a demisionat din funcția de Membru al Consiliului de Supraveghere al 

Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. 

. 

11. NOTE LA SITUAȚIA FINANCIARĂ 
 

Note no. 1 

COSTURI CONFORM TIPULUI 
01.01.2021 
31.12.2021 

01.01.2020 
31.12.2020 

01.01.2019 
31.12.2019 

a) deprecierea 0 0 0 

b) consumul de materiale și energie 2 1 1 

c) servicii externe 106 121 79 

d) impozite și taxe 55 18 71 

e) remunerația 792 1 001 314 

f) asigurări sociale și alte beneficii 64 42 24 

g) alte costuri pe tip 0 0 0 

Costurile pe tip 1 019 1 183 489 

Schimbarea stocurilor, a produselor și a acumulărilor 0 0 0 

Costul de fabricare a produselor pentru nevoile individului 
(dimensiune negativă) 

0 0 0 
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Costurile de vânzare (valoarea negativă) 0 0 0 

Cheltuieli administrative generale (valoare negativă) -1 019 -1 183 -489 

Costul de fabricare a produselor vândute 0 0 0 

 

Note no 2 

OTHER OPERATING EXPENSES 01.01.2021 
31.12.2021 

01.01.2020 
31.12.2020 

01.01.2019 
31.12.2019 

a) rezervele eliberate 0 0 0 

b) altele, inclusiv: 4 25 0 

- despăgubiri primite, costuri de reprezentare legală 4 0 0 

- obligațiile față de ZUS acoperite de subvenție 0 25 0 

Alte venituri din exploatare, total 4 25 0 

 

Note no 3 

ALTE COSTURI DE FUNCȚIONARE 
01.01.2021 
31.12.2021 

01.01.2020 
31.12.2020 

01.01.2019 
31.12.2019 

a) rezervele create 0 0 0 

b) altele, inclusiv: 8 10 15 

- creanțe amânate 0 10 0 

- donare 8 0 0 

- costuri re-facturate 0 0 15 

Alte costuri de operare, total 8 10 15 

 

 

 

Note No 4 

VENITURI DIN DIVIDENDE ȘI ACȚIUNI ÎN PROFITURI 
01.01.2021 
31.12.2021 

01.01.2020 
31.12.2020 

01.01.2019 
31.12.2019 

a) de la părți afiliate 0 0 0 

b) din alte entități 127 3 1 

Venituri financiare din dividende și cota parte din profit, total 127 3 1 

 

I VENITURI DIN INTERES 01.01.2021 
31.12.2021 

01.01.2020 
31.12.2020 

01.01.2019 
31.12.2019 

a) pentru împrumuturile acordate 50 65 11 

     - de la părțile afiliate 17 12 3 

     - de la alte entități 33 49 8 

b) alte dobânzi 0 0 106 

     - de la părțile afiliate 0 0 0 

     - de la alte entități (dobânzi bancare, obligațiuni) 0 0 106 
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Venituri financiare pe dobânzi, total 50 65 117 

 

ALTE PROFITURI DE INVESTIȚII 01.01.2021 
31.12.2021 

01.01.2020 
31.12.2020 

01.01.2019 
31.12.2019 

a) diferențe pozitive de curs valutar 20 127 23 

      - implementat 20 84 0 

      - nerealizat 0 43 23 

b) rezervele eliberate (datorate) 0 0 0 

c) altele, inclusiv: 0 323 473 

      - valoarea justă a acțiunilor primite 0 323 473 

Alte venituri din investiții, total 20 450 496 

 

Note no 5 

CHELTUIELILE FINANCIARE PENTRU INTERES 01.01.2021 
31.12.2021 

01.01.2020 
31.12.2020 

01.01.2019 
31.12.2019 

a) împrumuturi și împrumuturi 
0 0 0 

     - pentru entitățile afiliate 
0 0 0 

     - pentru alte unități 
0 0 0 

b) alte dobânzi 
0 0 0 

     - pentru entitățile afiliate 
0 0 0 

     - pentru alte unități 
0 0 0 

Cheltuieli financiare datorate dobânzii, total 
0 0 0 

 

ALTE COSTURI FINANCIARE 01.01.2021 
31.12.2021 

01.01.2020 
31.12.2020 

01.01.2019 
31.12.2019 

a) pierderi în valută 8 0 56 

      - implementat 0 0 15 

      - nerealizat 8 0 41 

b) rezervele create 0 0 0 

c) altele 0 0 0 

Alte costuri financiare, total 8 0 56 

 

Note no 6 

VENIT CURENT TAX 01.01.2021 
31.12.2021 

01.01.2020 
31.12.2020 

01.01.2019 
31.12.2019 

1. Profitul brut (pierderea) 2 677 5 278 465 

2. Diferențele dintre profitul brut (pierderea) și baza pentru 
impozitul pe venit (pe titlu) 

-2 092 -3 383 478 

  - cheltuieli care nu constituie costuri deductibile fiscale 357 634 6 

  - venitul statistic 0 0 97 
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  - venituri care nu constituie venituri fiscale 178 63 69 

  - costurile statistice 598 6 204 

  - diferențe de curs nerealizate -8 43 -17 

  - actualizarea investițiilor 1 681 3 905 -631 

3. Pierderi declarate din anii precedenți 0 0 0 

4. Baza impozitului pe venit 585 1 895 943 

5. Impozitul pe venit la rata de 19% 111 360 179 

6. Creșteri, omisiuni, scutiri, deduceri și reduceri de impozite 0 0 0 

7. Impozitul curent pe profit recunoscut (prezentat) în declarația 
fiscală pentru perioada respectivă, incluzând: 

135 360 179 

     - recunoscute în contul de profit și pierdere, inclusiv: 111 360 179 

     - impozitul forfetar plătit pentru dividendele primite 24 0 0 

     - în ceea ce privește pozițiile care au scăzut sau au majorat 
capitalurile proprii 

0 0 0 

     - în cazul elementelor care au redus sau au crescut fondul 
comercial sau fondul comercial negativ 

0 0 0 

 

VENITUL DE VENITURI DEFECTIVE, DEMONTAT ÎN CONTUL 
DE PROFIT ȘI PIERDERE: 

01.01.2021 
31.12.2021 

01.01.2020 
31.12.2020 

01.01.2019 
31.12.2019 

- schimbare datorită creării și inversării diferențelor temporare 309 818 -118 

  - modificări datorate modificărilor ratelor de impozitare 0 0 0 

  - trecerea de la o pierdere fiscală, credit fiscal sau diferență 
temporară nerecunoscută anterior în perioada anterioară 

0 0 0 

  - modificarea datorată amortizării creanțelor privind impozitul 
amânat sau incapacității de a utiliza o prevedere privind impozitul 
amânat 

0 0 0 

  - alte componente ale impozitului amânat (după titlu): 0 0 0 

Impozit pe venit amânat, total 309 818 -118 

 

SUMA TOTALĂ A TAXELOR INCEPUTE 01.01.2021 
31.12.2021 

01.01.2020 
31.12.2020 

01.01.2019 
31.12.2019 

- recunoscute în capitalurile proprii 
0 0 0 

- recunoscute în fondul comercial sau fondul comercial negativ 
0 0 0 

 

Note no 7 

IMOBILĂRI ȘI UTILIZĂRI 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

a) active fixe, inclusiv: 242 0 0 

- teren (inclusiv dreptul de uzufruct perpetuu 
sol) 

0 0 0 

- clădiri, spații și structuri de inginerie civilă 242 0 0 

- dispozitive și mașini tehnice 0 0 0 
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- mijloace de transport 0 0 0 

- alte active imobilizate 0 0 0 

b) imobilizari in constructie 0 0 0 

c) avansuri pentru imobilizari in constructie 0 0 0 

Imobilizări corporale, în total 242 0 0 

 

 

BILANȚURI IMMOBILE (STRUCTURA PROPRIETARII) 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

a) proprii 0 0 0 

b) utilizat pe baza unui contract de închiriere, închiriere sau alt 
contract, inclusiv leasing, incl: 

242 0 0 

- închirierea scaunului 242 0 0 

Titluri de valoare, acțiuni și alte active financiare pe termen 
lung, împreună 

242 0 0 

BILANT ACTIV PENTRU DREPTUL DE UTILIZARE 
01.01.2021 
31.12.2021 

01.01.2020 
31.12.2020 

01.01.2019 
31.12.2019 

Imobiliare (sediul companiei) 242 0 0 

 

MODIFICĂRILE ACTIVELOR FIXE (PE GRUPURI DE TIP) ÎN PERIOADA 01.01.2021-31.12.2021 

 

  

- teren 
(inclusiv 

dreptul de 
uzufruct 
perpetuu 

sol) 

- clădiri, 
spații și 
structuri 

de 
inginerie 

civilă 

- 
dispozitive 
și mașini 
tehnice 

- 
mijloace 

de 
transport 

- alte 
active 

imobilizate 

Active 
fixe, 
în 

total 

a) valoarea brută a mijloacelor fixe la începutul perioadei 0 0 0 0 0 0 

b) crește (datorită) 0 242 0 0 0 242 

- achiziție (și prin aport și leasing) 0 242 0 0 0 242 

 - incasare din mijloace fixe in constructie 0 0 0 0 0 0 

c) scade (datorita) 0 0 0 0 0 0 

- vânzare 0 0 0 0 0 0 

   - aport 0 0 0 0 0 0 

(d) valoarea brută a activelor fixe la sfârșitul perioadei 0 242 0 0 0 242 

e) răscumpărarea la începutul perioadei 0 0 0 0 0 0 

f) răscumpărare pentru perioada (datorită) 0 0 0 0 0 0 

- crestere (depreciere) 0 0 0 0 0 0 

- reducere-vânzare 0 0 0 0 0 0 

  - reducere-aport 0 0 0 0 0 0 

g) amortizarea (deprecierea) acumulată la sfârşitul perioadei 0 0 0 0 0 0 
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h) pierderi din depreciere la începutul perioadei 0 0 0 0 0 0 

- crește 0 0 0 0 0 0 

- reducerea 0 0 0 0 0 0 

i) anulări pentru diminuarea permanentă a valorii la sfârşitul 
perioadei 

0 0 0 0 0 0 

j) valoarea netă a activelor fixe la sfârșitul perioadei 0 242 0 0 0 242 

 

Nota nr 8 

 

ACTIV FINANCIAR PE TERMEN LUNG 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

a) în filiale 0 0 0 

    - acțiuni sau acțiuni 0 0 0 

    - titluri de creanță 0 0 0 

    - alte titluri de valoare (pe tipuri) 0 0 0 

     - împrumuturile acordate 0 0 0 

b) în co-filiale 0 0 0 

    - acțiuni sau acțiuni 0 0 0 

    - titluri de creanță 0 0 0 

    - alte titluri de valoare (pe tipuri) 0 0 0 

     - împrumuturile acordate 0 0 0 

c) într-o entitate asociată 0 0 0 

    - acțiuni sau acțiuni 0 0 0 

    - titluri de creanță 0 0 0 

    - alte titluri de valoare (pe tipuri) 0 0 0 

     - împrumuturile acordate 0 0 0 

d) într-un investitor semnificativ 0 0 0 

    - acțiuni sau acțiuni 0 0 0 

    - titluri de creanță 0 0 0 

    - alte titluri de valoare (pe tipuri) 0 0 0 

     - împrumuturile acordate 0 0 0 

e) într-o parte afiliată 0 378 123 

    - acțiuni sau acțiuni 0 0 123 

    - titluri de creanță 0 0 0 

    - alte titluri de valoare (pe tipuri) 0 0 0 

     - împrumuturile acordate 0 378 0 
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f) în societatea-mamă 0 0 0 

    - acțiuni sau acțiuni 0 0 0 

    - titluri de creanță 0 0 0 

    - alte titluri de valoare (pe tipuri) 0 0 0 

     - împrumuturile acordate 0 0 0 

g) în alte unități 0 0 0 

    - acțiuni sau acțiuni 0 0 0 

    - titluri de creanță 0 0 0 

    - alte titluri de valoare (pe tipuri) 0 0 0 

     - împrumuturile acordate 0 0 0 

Active financiare pe termen lung, împreună 0 378 123 

 

 

MODIFICAREA STATUTULUI ACTIVELOR FINANCIARE PE 
TERMEN LUNG (PE GRUPURI DE TIP) 

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

a) condiție la începutul perioadei 378 123 123 

b) crestere (datorita) 11 428 0 

- achiziţionarea de acţiuni la filiale 
0 50 0 

- acordarea de credite unor entitati afiliate 
0 370 0 

- acumularea dobânzilor la împrumuturile la entitățile afiliate 
11 8 0 

c) scade (datorită) 389 173 0 

- vânzarea acțiunilor din filiale 
0 173 0 

- rambursarea creditelor 
300 0 0 

    - modificarea prezentării (transfer la investiții pe termen scurt) 
89 0 0 

d) indicați la sfârșitul perioadei 0 378 123 

 

SECURITĂȚI, ACȚIUNI ȘI ALTE ACTIVE FINANCIARE PE 
TERMEN LUNG (STRUCTURA CURRENȚEI) 

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

a) în moneda poloneză 0 378 123 

b) în valută străină (după valută și după conversie în PLN) 0 0 0 

Titluri de valoare, acțiuni și alte active financiare pe termen 
lung, împreună 

0 378 123 

 

VALORI MOBILIARE, ACȚIUNI ȘI ALTE ACTIVE FINANCIARE 
PE TERMEN LUNG (DUPĂ VENBILITATE) 

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

A. Posibilitate de tranzacționare nelimitată, listată la burse (valoare 
contabilă) 

0 0 0 

a) acțiuni (valoare contabilă): 0 0 0 

         - ajustări de actualizare a valorii 0 0 0 
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         - valoarea la începutul perioadei 0 0 0 

         - valoarea la preturile de achizitie 
0 0 0 

b) obligațiuni (valoare contabilă): 0 0 0 

         - ajustări de actualizare a valorii 0 0 0 

         - valoarea la începutul perioadei 
0 0 0 

         - valoarea la preturile de achizitie 0 0 0 

c) altele - pe grupe de tip (valoare contabilă): 0 0 0 

         - ajustări de actualizare a valorii 
0 0 0 

         - valoarea la începutul perioadei 0 0 0 

         - valoarea la preturile de achizitie 0 0 0 

B. Cu o capacitate de tranzacționare nelimitată, tranzacționat pe 
piețele over-the-counter (valoare contabilă) 

0 0 0 

a) acțiuni (valoare contabilă): 0 0 0 

         - ajustări de actualizare a valorii 0 0 0 

         - valoarea la începutul perioadei 
0 0 0 

         - valoarea la preturile de achizitie 0 0 0 

b) obligațiuni (valoare contabilă): 0 0 0 

         - ajustări de actualizare a valorii 
0 0 0 

         - valoarea la începutul perioadei 0 0 0 

         - valoarea la preturile de achizitie 0 0 0 

c) altele - pe grupe de tip (valoare contabilă): 0 0 0 

         - ajustări de actualizare a valorii 0 0 0 

         - valoarea la începutul perioadei 0 0 0 

         - valoarea la preturile de achizitie 
0 0 0 

C. Negociabil nelimitat, necotat pe o piață reglementată (valoare 
contabilă) 

0 378 123 

     a) acțiuni și acțiuni (valoare contabilă): 0 0 123 

- valoarea la începutul perioadei 
0 0 123 

- valoarea la preturile de achizitie 0 0 123 

     b) obligațiuni (valoare contabilă): 0 0 0 

         - ajustări de actualizare a valorii 
0 0 0 

         - valoarea la începutul perioadei 0 0 0 

         - valoarea la preturile de achizitie 0 0 0 

c) altele - pe grupe de tip (valoare contabilă): 
0 0 0 

        c1) împrumuturi 0 378 0 



 

     

 C A R P A T H I A  C A P I T A L  A N N U A L  R E P O R T  2 0 2 1                          | 34  

 

         - ajustări de actualizare a valorii 0 8 0 

         - valoarea la începutul perioadei 
0 0 0 

         - valoarea la preturile de achizitie 0 370 0 

D. Posibilitate de comercializare restricționată (valoare contabilă) 0 0 0 

a) acțiuni și acțiuni (valoare contabilă): 0 0 0 

         - ajustări de actualizare a valorii 0 0 0 

         - valoarea la începutul perioadei 0 0 0 

         - valoarea la preturile de achizitie 
0 0 0 

b) obligațiuni (valoare contabilă): 0 0 0 

         - ajustări de actualizare a valorii 0 0 0 

         - valoarea la începutul perioadei 
0 0 0 

         - valoarea la preturile de achizitie 0 0 0 

c) altele - pe grupe de tip (valoare contabilă): 0 0 0 

         - ajustări de actualizare a valorii 
0 0 0 

         - valoarea la începutul perioadei 0 0 0 

         - valoarea la preturile de achizitie 0 0 0 

Valoarea la cost, în total 
0 370 123 

Valoare la începutul perioadei, în total 0 0 123 

Ajustări totale din reevaluare 0 8 0 

Valoarea bilanţului, total 
0 378 123 

 

Nota nr 9 

SCHIMBAREA STATUTULUI DE ACTIVITATE PENTRU 
VALORIFICAREA TAXEI DE VENITURI 

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

1. Activele privind impozitul pe profit amânate la începutul perioadei, 
incluzând: 

176 226 96 

a) se încadrează în rezultatul financiar 176 226 96 

b) facturate la capitalurile proprii 0 0 0 

c) se încasează la fondul comercial sau la fondul comercial negativ 0 0 0 

2. Cresterea 64 115 131 

a) recunoscute în profit sau pierdere pentru perioada datorită diferențelor 
temporare negative (datorate) 

64 115 131 

- reducerea actualizării valorii investiției 64 0 123 

- diferențele cursului de schimb de la evaluare 0 0 7 

- crearea de provizioane pentru costuri 0 115 1 

- leasing 0 0 0 
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b) se încasează la rezultatul financiar al perioadei în legătură cu o pierdere 
fiscală 

0 0 0 

c) facturate la capitalurile proprii în legătură cu diferențe temporare negative 0 0 0 

d) facturate în capitaluri proprii în legătură cu o pierdere fiscală 0 0 0 

e) imputate fondului comercial sau fondului comercial negativ în legătură cu 
diferențele temporare negative 

0 0 0 

3. Reduceri 52 165 1 

a) imputate rezultatului financiar al perioadei datorate diferențelor 
temporare negative 

52 165 1 

- reducerea actualizării valorii investiției 0 158 0 

- provizioane privind bilanțul - reducerea pierderilor din deprecierea 
creanțelor 

0 0 0 

- utilizarea provizioanelor pentru costuri 52 0 1 

- leasing financiar 0 0 0 

- evaluare în numerar 0 7 0 

b) se încasează la rezultatul financiar al perioadei în legătură cu o pierdere 
fiscală 

0 0 0 

c) facturate la capitalurile proprii în legătură cu diferențe temporare negative 0 0 0 

d) facturate în capitaluri proprii în legătură cu o pierdere fiscală 0 0 0 

e) imputate fondului comercial sau fondului comercial negativ în legătură cu 
diferențele temporare negative 

0 0 0 

4. Soldul activelor privind impozitul amânat la sfârșitul perioadei, 
inclusiv: 

188 176 226 

a) se încadrează în rezultatul financiar 188 176 226 

b) facturate la capitalurile proprii 0 0 0 

c) se încasează la fondul comercial sau la fondul comercial negativ 0 0 0 

 

Nota nr 10 

CREANȚE PE TERMEN SCURT 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

a) de la părți afiliate 30 30 252 

     - pentru livrări și servicii, cu o perioadă de rambursare: 0 0 0 

          - până la 12 luni 0 0 0 

          - peste 12 luni 0 0 0 

      - altele 30 30 252 

      - urmărită în instanță 0 0 0 

b) creanțe față de alte unități 208 24 72 

       - pentru livrări și servicii, cu o perioadă de rambursare:  0 0 0 

           - până la 12 luni  0 0 0 

           - peste 12 luni 0  0 0 

       - pentru impozite, subvenții, taxe, asigurări sociale și de 
sănătate și alte beneficii 

49 24 42 



 

     

 C A R P A T H I A  C A P I T A L  A N N U A L  R E P O R T  2 0 2 1                          | 36  

 

       - altele 159 0 30 

       - inclusiv: din vânzarea de active financiare 159 0 0 

       - urmărită în instanță 0 0 0 

Creanțe pe termen scurt nete, total 238 54 324 

c) deprecieri ale creanțelor 0 0 0 

Creanțe brute pe termen scurt, total 238 54 324 

 

CREANTE PE TERMEN SCURT DE LA ENTITATI AFILIATE 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

a) pentru livrări și servicii 0 0 0 

b) altele, inclusiv: 30 30 252 

- din filiale 30 30 0 

- de la societatea-mamă 0 0 252 

c) urmărite în instanță, inclusiv: 0 0 0 

Short-term receivables from net related parties, total 30 30 252 

d) deprecieri la creanțe față de părți afiliate 0 0 0 

Creanțe pe termen scurt față de entități asociate brute 
aferente, total 

30 30 252 

 

 

REZULTATELE PE TERMEN SCURT DE BRUT 
(STRUCTURA CURRENȚEI) 

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

a) în moneda poloneză 238 54 324 

b) în valută străină (după valută și după conversie în PLN) 0 0 0 

Creanțe pe termen scurt, total 238 54 324 

 

 

Note no 11 

ACTIVE FINANCIARE LA TERMEN SCURT 31.12.202
1 

31.12.202
0 

31.12.201
9 

a) în filiale 0 0 0 

     - active evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - pentru 
tranzacționare 

0 0 0 

     - titluri de creanță 0 0 0 

     - împrumuturile acordate 0 0 0 

     - activele financiare disponibile pentru vânzare 0 0 0 

b) în co-filiale 0 0 0 

     - active evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - pentru 
tranzacționare 

0 0 0 

     - titluri de creanță 0 0 0 

     - împrumuturile acordate 0 0 0 
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     - activele financiare disponibile pentru vânzare 0 0 0 

c) in asociati 0 0 0 

     - active evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - pentru 
tranzacționare 

0 0 0 

     - titluri de creanță 0 0 0 

     - împrumuturile acordate 0 0 0 

     - activele financiare disponibile pentru vânzare 0 0 0 

d) într-un investitor semnificativ 0 0 0 

     - active evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - pentru 
tranzacționare 

0 0 0 

     - titluri de creanță 0 0 0 

     - împrumuturile acordate 0 0 0 

     - activele financiare disponibile pentru vânzare 0 0 0 

e) în entităţi afiliate 173 82 10 

     - active evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - pentru 
tranzacționare 

0 0 0 

     - titluri de creanță 0 0 0 

     - împrumuturile acordate 173 82 10 

     - activele financiare disponibile pentru vânzare 0 0 0 

f) în societatea-mamă 98 96 298 

     - active evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - pentru 
tranzacționare 

0 0 0 

     - titluri de creanță 0 0 0 

     - împrumuturile acordate 98 96 298 

     - activele financiare disponibile pentru vânzare 0 0 0 

g) în alte unități 15 280 13 601 6 300 

     - active evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - pentru 
tranzacționare 

15 278 13 285 5 037 

     - titluri de creanță 0 314 1 134 

     - împrumuturile acordate 2 2 129 

     - activele financiare disponibile pentru vânzare 0 0 0 

h) numerar și alte active bănești 1 292 1 027 2 882 

        - numerar în conturi și conturi 1 292 1 027 2 882 

        - alte numerar 0 0 0 

        - alte active monetare 0 0 0 

Active financiare pe termen scurt, împreună  16 843 14 806 9 490 

 

SECURITĂȚI, ACȚIUNI ȘI ALTE ACTIVE FINANCIARE PE TERMEN SCURT 
(STRUCTURA CURRENȚEI)) 

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 
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a) în moneda poloneză 16 575 13 592 5 999 

b) în valută străină (după valută și după conversie în PLN) 268 1 214 3 491 

b1. unitate / monedă în mii. RON 288 1 281 3 896 

       după conversie în mii. PLN 268 1 214 3 491 

alte monede în mii. PLN 0 0 0 

Titluri de valoare, acțiuni și alte active financiare pe termen scurt, împreună 16 843 14 806 9 490 

 

SECURITĂȚI, ACȚIUNI ȘI ALTE ACTIVE FINANCIARE PE 
TERMEN SCURT (PRIVIND VANDABILITATEA) 

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

A. Cu transferabilitate nelimitată, cotată la bursă (valoarea 
contabilă) 

10 939 9 735 3 156 

    a) acțiuni (valoarea contabilă): 10 939 9 735 3 156 

        - valoarea de piață 10 939 9 735 3 156 

        - valoare în funcție de prețurile de cumpărare 5 355 5 725 4 179 

    b) obligațiuni (valoarea contabilă): 0 0 0 

        - valoarea la cost amortizat 0 0 0 

        - valoare în funcție de prețurile de cumpărare 0 0 0 

    c) altele - pe grupe de grup (valoare contabilă): 0 0 0 

        - valoarea justă 0 0 0 

        - valoare în funcție de prețurile de cumpărare 0 0 0 

B. Cu transferabilitate nelimitată, listată pe piețe excluse (valoarea 
contabilă) 

0 0 0 

    a) acțiuni (valoarea contabilă): 0 0 0 

        - valoarea de piață 0 0 0 

        - valoare în funcție de prețurile de cumpărare 0 0 0 

     b) obligațiuni (valoarea contabilă): 0 0 0 

        - valoarea de piață 0 0 0 

        - valoare în funcție de prețurile de cumpărare 0 0 0 

    c) altele - pe grupe de grup (valoare contabilă): 0 0 0 

        - valoarea de piață 0 0 0 

        - valoare în funcție de prețurile de cumpărare 0 0 0 

C. Cu transferabilitate nelimitată, necotate pe piața reglementată 
(valoarea contabilă) 

5 904 5 071 6 334 

    a) acțiuni (valoarea contabilă): 4 339 3 550 1 881 

        - valoarea justă 4 339 3 550 1 881 

        - valoare în funcție de prețurile de cumpărare 3 884 3 825 1 881 

    b) obligațiuni (valoarea contabilă): 0 314 1 134 
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        - valoarea la costul amortizat 1 306 314 1 134 

        - valoare în funcție de prețurile de cumpărare 951 951 951 

    c) împrumuturile acordate: 273 179 437 

        - valoarea la costul amortizat 273 179 437 

        - valoare în funcție de prețurile de cumpărare 243 173 430 

    d) numerar în conturi și conturi: 1 292 1 027 2 882 

        - valoarea justă 1 292 1 027 2 882 

        - valoare în funcție de prețurile de cumpărare 1 290 1 021 2 921 

D. Cu transferabilitate limitată (valoarea contabilă) 0 0 0 

    a) acțiuni și acțiuni (valoarea contabilă): 0 0 0 

        - valoarea justă 0 0 0 

        - valoare în funcție de prețurile de cumpărare 0 0 0 

    b) obligațiuni (valoarea contabilă): 0 0 0 

        - valoarea la costul amortizat 0 0 0 

        - valoare în funcție de prețurile de cumpărare 0 0 0 

    c) altele - pe grupe de grup (valoare contabilă): 0 0 0 

        - valoarea justă 0 0 0 

        - valoare în funcție de prețurile de cumpărare 0 0 0 

Valoare în funcție de prețurile de cumpărare, total 11 725 11 420 10 362 

Valoare la începutul perioadei, în total 14 806 9 490 9 024 

 
Ajustări de evaluare, total 

5 118 3 386 -872 

Valoarea contabilă totală 16 843 14 806 9 490 

 

NUMERARUL ȘI ALTE ACTIVE PENTRU MONEY (STRUCTURA 
CURRENȚEI) 

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

a) în moneda poloneză 1 122 749 414 

b) în valută străină (după valută și după conversie în PLN) 170 279 2 468 

b1. unitate / monedă în mii. RON 183 294 2 750 

       după conversie în mii. PLN 170 279 2 468 

alte monede în mii. PLN 0 0 0 

Numerar și alte active în numerar 1 292 1 027 2 882 

 

Modificări ale valorii juste a activelor și pasivelor financiare. 

 

Valoarea de bilanț a activelor și datoriilor financiare cu valoarea lor justă se compară după cum urmează (situația include toate 

activele și pasivele financiare, indiferent dacă acestea sunt recunoscute la cost amortizat sau la valoarea justă în situațiile 

financiare): 
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Clasa instrumentului financiar 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

Valoarea 
justă 

Valoarea 
contabilă 

Valoarea 
justă 

Valoarea 
contabilă 

Valoarea 
justă 

Valoarea 
contabilă 

Active: 17 081 16 990 15 237 15 237 9 937 9 937 

împrumut 273 273 557 557 437 437 

Creanțe din livrări și servicii și altele 239 239 54 54 324 324 

Instrumente financiare derivate 0 0 0 0 0 0 

Titluri de creanță 0 0 314 314 1 134 1 134 

Acțiuni ale societăților cotate la bursă 10 939 10 939 9 735 9 735 3 156 3 156 

Acțiuni ale companiilor nelistate 4 339  4 247 3 550 3 550 1 881 1 881 

Alte acțiuni consolidate la nivelul 
grupului de capital INC S.A. 

0 0 0 0 123 123 

Unități de fonduri de investiții 0 0 0 0 0 0 

Alte clase de alte active financiare 0 0 0 0 0 0 

Numerar și echivalente de numerar 1 292 1 292 1 027 1 027 2 882 2 882 

Pasive: 449 449 133 133 32 32 

Împrumuturi în contul de împrumut 0 0 0 0 0 0 

Overdraft 0 0 0 0 0 0 

împrumut 0 0 0 0 0 0 

Titluri de creanță 0 0 0 0 0 0 

Leasing financiar 242 242 0 0 0 0 

Instrumente financiare derivate 0 0 0 0 0 0 

Obligații pentru livrări și servicii și 
altele 

207 207 133 133 32 32 

 

Transferuri între valoarea justă a instrumentelor financiare 

 

Tabelul de mai jos prezintă activele și pasivele financiare recunoscute în situațiile financiare separate la valoarea justă, clasificate 

la un anumit nivel în ierarhia valorii juste: 

 

Clasa instrumentului financiar Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 
Valoarea 

justă totală 

La  31.12.2021 

Active: 

Acțiuni ale societăților cotate la bursă 10 939 0 0 10 939 

Stocuri nelistate 0 0 4 247 4 247 

Unități de fonduri de investiții 0 0 0 0 

Instrumente derivate de tranzacționare 0 0 0 0 

Instrumente financiare derivate de acoperire a riscului 0 0 0 0 
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Alte clase de alte active financiare 0 0 0 0 

Activele împreună 10 939 0 4 247 15 186 

Pasive: 

Instrumente derivate de tranzacționare 0 0 0 0 

Instrumente derivate de acoperire 0 0 0 0 

Angajamente împreună 0 0 0 0 

Valoarea justă netă 10 939 0 4 247 15 186 

 

Clasa instrumentului financiar Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 
Valoarea justă 

totală 

As of 31.12.2020 

Active: 

Acțiuni ale societăților cotate la bursă 9 735 0 0 9 735 

Stocuri nelistate 0 0 3 550 3 550 

Unități de fonduri de investiții 0 0 0 0 

Instrumente derivate de tranzacționare 0 0 0 0 

Instrumente financiare derivate de acoperire a riscului 0 0 0 0 

Alte clase de alte active financiare 0 0 0 0 

Activele împreună 9 735 0 3 550 13 285 

Pasive: 

Instrumente derivate de tranzacționare 0 0 0 0 

Instrumente derivate de acoperire 0 0 0 0 

Angajamente împreună 0 0 0 0 

Valoarea justă netă 9 735 0 3 550 13 285 

 

 

Clasa instrumentului financiar Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 
Valoarea justă 

totală 

La  31.12.2019 

Active: 

Acțiuni ale societăților cotate la bursă 3 156 0 0 3 156 

Acțiuni, acțiuni ale societăților necotate * 0 0 1 881 1 881 

Unități de fonduri de investiții 0 0 0 0 

Instrumente derivate de tranzacționare 0 0 0 0 

Instrumente financiare derivate de acoperire a riscului 0 0 0 0 

Alte clase de alte active financiare 0 0 0 0 
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Activele împreună 3 156 0 1 881 5 037 

Pasive: 

Instrumente derivate de tranzacționare 0 0 0 0 

Instrumente derivate de acoperire 0 0 0 0 

Titlurile de creanță sunt evaluate la valoarea justă 0 0 0 0 

Împrumuturile sunt evaluate la valoarea justă 0 0 0 0 

Angajamente împreună 0 0 0 0 

Valoarea justă netă 3 156 0 1 881 5 037 

 

Ipoteze utilizate pentru evaluarea activelor financiare alocate nivelului 3. 

 

Valoarea justă a activelor financiare este determinată pe baza cotațiilor bursiere. Dacă piața pentru un anumit activ financiar și 

titluri de valoare nelistate nu este activă, Societatea determină valoarea justă folosind tehnici de evaluare. Acestea includ utilizarea 

tranzacțiilor recente în condiții de concurență, referire la alte instrumente care sunt în mod substanțial aceleași, analiza fluxului 

de numerar actualizat, utilizarea la maximum a informațiilor de piață și încrederea cât mai mică pe informațiile de la Companie. 

Societatea a adoptat principiul conform căruia, în cazul în care evaluarea nu prezintă o diferență semnificativă de valoare, acțiunile 

și acțiunile clasificate la nivelul 3 vor fi evaluate la valoarea de achiziție minus anularea din reevaluare. 

 

Societatea a realizat o evaluare a activelor financiare alocate nivelului 3. Întrucât evaluarea nu a arătat o diferență semnificativă 

de valoare, acțiunile au fost lăsate la valoarea de achiziție minus pierderea din depreciere. 

Natura și amploarea riscurilor care decurg din instrumentele financiare 

 

Riscul care decurge din instrumentele financiare este riscul de pierdere din cauza modificărilor prețurilor instrumentelor de 

capitaluri proprii, rezultat din pozițiile deschise în instrumente financiare (inclusiv acțiuni, drepturi la acțiuni, drepturi de subscriere), 

poziții deschise în contracte futures și alte poziții deschise rezultate din tranzacții nestandard aprobate de Consiliul de 

Administrație. 

Emitentul a identificat următoarele riscuri și modalități de a minimiza pierderile potențiale legate de apariția acestora. 

 

Riscul unei scăderi a pieței de capital 

Rezultatul financiar al Emitentului este influențat de situația de pe piața de capital, în special de cotația acțiunilor pe piața 

reglementată sau NewConnect. În perioada de boom se realizează cel mai mare număr de oferte non-publice și oferte publice de 

pe piață. În perioada unei piețe ursoase, în primul rând, este mai dificilă introducerea unor noi companii la tranzacționarea la 

bursă, iar în al doilea rând crește riscul investițional legat de modelarea prețurilor acțiunilor care vor fi incluse în portofoliul de 

investiții al Emitentului. Scăderile prețurilor acțiunilor companiilor din portofoliu pot avea un impact negativ semnificativ asupra 

rezultatelor financiare ale Emitentului. 

Emitentul urmărește reducerea riscului de pierderi financiare prin construirea unui portofoliu de investiții foarte diversificat din 

punct de vedere al numărului de acțiuni și acțiuni ale companiilor de portofoliu și ale altor instrumente financiare achiziționate, 

precum și prin introducerea de limite asupra instrumentelor de capitaluri proprii individuale și a valorii lor totale. 

 

Riscul legat de volatilitatea ridicată așteptată a rezultatului financiar 

Investitorii trebuie să fie conștienți de faptul că rezultatele financiare viitoare vor fi în mare măsură afectate de deciziile de investiții 

ale Emitentului legate de achiziționarea de instrumente financiare, inclusiv acțiuni ale companiilor pregătite pentru tranzacționare 

pe piața reglementată sau pe piața NewConnect. Datorită impactului mare al investițiilor de capital ale Emitentului asupra 

rezultatului său financiar, acesta va fi supus unor fluctuații mai mari în comparație cu companiile care operează în alte industrii. 

Emitentul urmărește reducerea riscului prin construirea unui portofoliu diversificat de investiții, atât din punct de vedere al 

numărului de companii din portofoliu, cât și al diversificării industriei. Investițiile de capital ale Emitentului în companii din sectorul 

IMM-urilor sunt de fiecare dată precedate de o analiză financiară amănunțită și o analiză juridică pentru a minimiza riscul 

investițiilor incorecte. 

 

Riscul legat de lichiditatea portofoliului de investiții 

Emitentul achiziționează acțiuni sau acțiuni ale unor societăți nepublice, ceea ce, până la introducerea acestora într-un sistem 

organizat de tranzacționare, înseamnă lichiditatea lor limitată și riscul de a nu putea vinde rapid acțiunile deținute de Emitent. 
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Acest risc este atenuat prin introducerea acțiunilor companiilor din portofoliu la tranzacționare într-un sistem de tranzacționare 

organizat. Emitentul presupune că tranzacțiile de ieșire din investiția sa se vor face de obicei prin vânzarea unui bloc de acțiuni 

către un investitor profesionist sau alt fond de investiții de capital, prin vânzarea de acțiuni pe piață sau într-o ofertă secundară. 

 

Riscul legat de lipsa de creștere a valorii companiilor din portofoliu 

Principala sursă de profit pentru fondul VC/PE este creșterea valorii companiilor din portofoliu. Emitentul incearca sa achizitioneze 

activele unor companii conduse de manageri competenti si experimentati care, cu sprijin de capital, vor dezvolta dinamic compania 

de portofoliu, vor consolida pozitia acesteia pe piata si, ca urmare, vor creste valoarea investitiilor Emitentului. Cu toate acestea, 

există riscul ca în cazuri individuale să nu se realizeze o creștere satisfăcătoare a valorii companiilor din portofoliu. 

Riscul legat de lipsa unei creșteri a valorii companiilor din portofoliu este limitat de către Emitent prin căutarea companii lor care 

operează pe piețe de nișă și/sau în creștere sau având un concept de inovație pe o piață selectată. De asemenea, Emitentul 

reduce acest risc prin diversificarea proiectelor. 

 

Risc legat de investițiile realizate în companii de portofoliu 

Emitentul indică că în cazul apariția unor evenimente nefavorabile în companiile din portofoliu (faliment, lichidare, încetarea 

activității) poate fi obligată să efectueze radieri din reevaluare a investițiilor realizate în aceste companii. Emitentul realizează 

investiții în companii prin achiziționarea de acțiuni/acțiuni și acordarea de împrumuturi companiilor pentru desfășurarea activităților 

acestora. În cazul atingerii celor mai sus menționate situația din companiile ale căror acțiuni Emitentul le-a achiziționat sau le-a 

acordat împrumuturi (obligațiuni achiziționate), aceasta poate avea un impact negativ asupra rezultatului financiar al Emitentului. 

Emitentul incearca sa limiteze acest risc prin acordarea de imprumuturi, daca este posibil, garantate in natura (ipoteca, transfer 

de titlu pentru garantie) sau cu venituri (cesiuni de creante), si prin monitorizarea permanenta a situatiei acestor societati. 

 

Risc valutar 

De regulă, emitentul generează venituri și își asumă datorii în moneda poloneză, încercând să minimizeze riscul valutar. 

Compania este expusă riscului valutar care provoacă incertitudine cu privire la valoarea viitoarelor fluxuri de numerar. O parte din 

pasivele Societății în valoare de 212 mii PLN PLN (rezultat din contractul de închiriere pe termen lung) este legat de cursul  de 

schimb al euro, prin urmare slăbirea zlotului polonez va avea un impact asupra cuantumului datoriei financiare din contractul de 

închiriere pe termen lung. O modificare a cursului de schimb EUR cu 0,10 PLN determină o creștere a pasivului cu 0,5 mii PLN. 

zloți. 

 

Expunere la risc 

Expunerea la risc a instrumentelor financiare listate deținute pentru tranzacționare, exprimată la valoarea de piață la 31 decembrie 

2021, a fost de 10.939 mii PLN. PLN, iar la 31 decembrie 2020 era de 9 735 mii PLN. zloți. 

O scădere sau o creștere cu 10% a indicelui bursier WIG și a indicelui bursier NIndex ar determina o modificare a rezultatului 

financiar consolidat cu aproximativ 886,6 mii PLN. zloți. 

 

Note no 12 

DECLARAȚII PRIVIND CONTURILE PE TERMEN SCURT 
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

a) cheltuieli preplătite, inclusiv: 2 4 3 

      - abonament 2 4 3 

b) alte angajamente 0 0 1 

Plata anticipată pe termen scurt, total 2 4 4 

 

Note no 13 

CAPITALUL DE CAPITAL (STRUCTURĂ) la data de31.12.2021 

Seria / 
emisiunea 

Tipul de 
acțiuni 

Tipul de 
preferință a 
acțiunilor 

Tipul de 
restricție 
privind 

drepturile la 
acțiuni 

Număr de 
acțiuni 

Numărul lotului / 
emisiunii după 

valoarea 
nominală 

Metoda de 
acoperire a 
capitalului 

Data 
înregistrării 

Dreptul la 
dividend (de 

la data) 

A înregistrat 
cu privire la vot 
- 1 acțiune 2 
voturi 

lipsă 1 000 000 500 000,00 numerar 26.06.2014 26.06.2014 

B purtător lipsă lipsă 1 003 666 501 833,00 numerar 29.01.2015 01.01.2015 

B2 purtător lipsă lipsă 275 000 137 500,00 numerar 14.05.2015 01.01.2015 

C purtător lipsă lipsă 795 991 397 995,50 numerar 14.05.2015 01.01.2015 
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D purtător lipsă lipsă 711 439 355 719,50 numerar 31.07.2015 01.01.2015 

B3 purtător lipsă lipsă 116 667 58 333,50 numerar 18.10.2016 01.01.2016 

E purtător lipsă lipsă 300 000 150 000,00 numerar 30.10.2018 01.01.2018 

Numărul de acțiuni împreună 4 202 763         

Capitalul social, total 2 101 381,50 zł 

Valoarea nominală a acțiunilor = 0,50 PLN 

 

STRUCTURA CAPITALULUI DE OFERTARE LA ZIUA SEMNĂRII 
SITUAȚIILOR FINANCIARE 

Numărul de 
acțiuni (bucăți) 

Ponderea în 
capital 

Ponderea în 
voturi 

Capital (mii 
PLN) 

INC S.A. 1 219 851 29,02% 42,67% 610 

alți acționari 2 982 912 70,98% 57,33% 1 491 

împreună 4 202 763 100,000% 100,000% 2 101 

 

Note no 14 

CAPITALUL DE CAPITAL 
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

a) din vânzarea de acțiuni peste valoarea lor nominală, netă cu 
costurile de emisiune și după acoperirea pierderilor din anii 
anteriori 5 957 5 957 5 957 

b) creat prin lege 0 0 0 

c) creat în conformitate cu statutul / contractul, dincolo de valoarea 
legală (minimă) cerută de lege 

0 0 0 

d) plățile acționarilor / acționarilor 0 0 0 

e) altele (după tip) 4 843 1 248 1 166 

    - rezultat divizat din anii precedenți 4 843 1 248 1 166 

Capital suplimentar, împreună 10 800 7 205 7 123 

 

Note no 15 

CAPITALUL DE CAPITAL 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

a) creat prin lege 0 0 0 

b) creat în conformitate cu statutul / contractul 0 0 0 

c) altele (după tip) 700 700 700 

   - programul de răscumpărare a acțiunilor 700 700 700 

Capitalul rezervei, total 700 700 700 

 

Note no 16 

MODIFICAREA REZERVĂRII PENTRU FISCALĂ DE VENITURI 
DEFERATE 

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

1. Rezerva la impozitul amânat la începutul perioadei, incluzând: 823 56 43 

a) se încadrează în rezultatul financiar 823 56 43 

b) facturate la capitalurile proprii 0 0 0 

c) recunoscute ca fond comercial sau fond comercial negativ 0 0 0 

2. Cresterea 324 767 13 

a) se încasează la rezultatul financiar al perioadei din diferențele 
temporare pozitive (datorate) 

324 767 13 
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    - evaluarea investițiilor 316 762 0 

    - evaluarea creditelor și a obligațiunilor (dobândă) 8 3 13 

    - altele 0 2 0 

b) facturate la capitalurile proprii în legătură cu diferențe temporare 
pozitive (datorate) 

0 0 0 

c) se încadrează în fondul comercial sau fondul comercial negativ 
în legătură cu diferențele temporare pozitive (datorate) 

0 0 0 

3. Reduceri 2 0 0 

a) facturate la rezultatul financiar al perioadei datorate diferentelor 
temporare pozitive (datorate) 

2 0 0 

    - evaluarea investițiilor 0 0 0 

    - evaluarea împrumuturilor și a obligațiunilor 0 0 0 

    - altele 2 0 0 

b) facturate la capitalurile proprii în legătură cu diferențe temporare 
pozitive (datorate) 

0 0 0 

c) se încadrează în fondul comercial sau fondul comercial negativ 
în legătură cu diferențele temporare pozitive 

0 0 0 

4. Soldul rezervelor datorate impozitului amânat la sfârșitul 
perioadei, total 

1 145 823 56 

a) se încadrează în rezultatul financiar 1 145 823 56 

b) facturate la capitalurile proprii 0 0 0 

c) recunoscute ca fond comercial sau fond comercial negativ 0 0 0 

 

Note no 17 

RESPONSABILITĂȚI PE TERMEN LUNG 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

a) către filiale 0 0 0 

b) către entități controlate în comun 0 0 0 

c) entităților asociate 0 0 0 

d) unui investitor semnificativ 0 0 0 

e) către societatea-mamă 209 0 0 

- credite și împrumuturi 
0 0 0 

     - din cauza emisiunii de titluri de creanţă 
0 0 0 

     - alte datorii financiare, inclusiv: 
209 0 0 

- contracte de leasing financiar 
209 0 0 

- altele (după tip) 
0 0 0 

f) altor entități 0 0 0 

Datorii pe termen lung, total 209 0 0 

 

DATORIJ PE TERMEN LUNG, PERIOADA DE RAMBURSARE 
DE LA DATA BILANTULUI  

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

a) peste 1 până la 3 ani 66 0 0 
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b) peste 3 până la 5 ani 66 0 0 

c) peste 5 ani 77 0 0 

Zobowiązania długoterminowe, razem 209 0 0 

 

RASPUNSURI PE TERMEN LUNG 
(STRUCTURA CURRENȚEI) 

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

a) în moneda poloneză 209 0 0 

b) în valută străină (după valută și după conversie în PLN) 0 0 0 

Datorii pe termen lung, total 209 0 0 

 

Note no 18 

RASPUNSURI PE TERMEN SCURT 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

a) către filiale 0 0 0 

b) către entități controlate în comun 0 0 0 

c) entităților asociate 0 0 0 

d) unui investitor semnificativ 0 0 0 

e) către societatea-mamă 34 0 0 

f) altor entități 206 133 32 

      - credite și împrumuturi, incl 0 0 0 

pe termen lung în perioada de rambursare 0 0 0 

      - pentru emiterea de titluri de creanță 0 0 0 

- pentru dividende 162 109 24 

-cumpărarea de active financiare 22 1 0 

      - alte datorii financiare, 0 0 0 

      - pentru livrări și servicii, cu o perioadă de scadență: 6 0 1 

         - până la 12 luni 6 0 1 

         - peste 12 luni 0 0 0 

      - avansurile primite pentru livrări 0 0 0 

      - bilete la ordin 0 0 0 

      - pentru impozite, taxe, asigurări și alte beneficii 16 22 7 

      - pentru remunerare 0 1 0 

      - altele (după tip) 0 0 0 

g) fonduri speciale (după titlu) 0 0 0 

      - ZFŚS 0 0 0 

Datorii pe termen scurt, total 240 133 32 
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RASPUNSURI PE TERMEN SCURT 
(STRUCTURA CURRENȚEI) 

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

a) în moneda poloneză 240 133 32 

b) în valută străină (după valută și după conversie în PLN) 0 0 0 

Datorii pe termen lung, total 240 133 32 

 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE - O POZOSTAŁYM OD 
DNIA BILANSOWEGO OKRESIE  WYMAGALNOŚCI 

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

a) până la 1 lună 206 133 32 

b) peste 1 lună până la 3 luni 5 0 0 

c) peste 3 luni până la 6 luni 9 0 0 

d) peste 6 luni până la 1 an 16 0 0 

e) peste 1 an 0 0 0 

Datorii pe termen scurt, total 236 133 32 

 

 

Note no 19 

ALTE CALCULĂRI INTER-SECURITATE 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

a) angajamentele pasive ale costurilor 340 611 6 

     - pe termen lung (după titlu) 0 0 0 

     - pe termen scurt (după titlu) 340 611 6 

        - rezerva pentru costuri 340 611 6 

Alte angajamente, total 340 611 6 

 

Note no 20 

FLUXURILE DE TOTAL DIN ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE 01.01.2021 
31.12.2021 

01.01.2020 
31.12.2020 

01.01.2019 
31.12.2019 

I. Profitul (pierderea) înainte de impozitare 2 677 5 278 465 

II. Corectări împreună -3 957 -5 799 -1 019 

1. Amortizarea 0 0 0 

2. Profiturile (pierderile) datorate diferențelor de curs valutar 9 -86 33 

3. Dobânzi și acțiuni în profituri (dividende) -177 -68 -117 

4. Profitul (pierderile) din activitățile de investiții -3 511 -6 251 -885 

5. Modificarea provizioanelor 0 0 0 

6. Modificarea plăților anticipate -278 606 -3 

7. Alte ajustări 0 0 -47 

III. Modificări ale capitalului circulant 28 6 -31 
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IV. Impozitul pe venit plătit -179 -334 -165 

V. Fluxul de numerar net din activitățile de exploatare -1 431 -849 -750 

 

 

Note no 21 

 

Natura și amploarea riscului care decurge din instrumentele financiare 

 

Riscul care decurge din instrumentele financiare este riscul de pierdere din cauza modificărilor prețurilor 

instrumentelor de capitaluri proprii, rezultat din pozițiile deschise în instrumente financiare (inclusiv acțiuni, 

drepturi la acțiuni, drepturi de subscriere), poziții deschise în contracte futures și alte poziții deschise 

rezultate din tranzacții nestandard aprobate de Consiliul de Administrație. 

Emitentul a descris riscurile identificate și metodele de minimizare a potențialelor pierderi legate de apariția 

acestora în Raportul Consiliului de Administrație privind operațiunile în secțiunea „Descrierea factorilor de 

risc la care este expus Emitentul” 

 

Explicatii suplimentare 

 

1. Nu au existat și nu există garanții și datorii contingente garantate asupra activelor Societății. 

2. Tranzacții cu entități afiliate 

 

Tranzacții cu entitatea mamă INC S.A. Creanțe (PLN) Pasive (PLN) 

Contract de inchiriere de spatiu 
  

242 

 

Tranzacții cu o entitate asociată 
INC Private Equity S.A. 

Creanțe (PLN) Pasive (PLN) 

Rambursarea împrumutului 300 000,00  

 

Tranzacții cu o entitate asociată 
INC S.A. 

Venituri (PLN) Costuri (PLN) 

Contract de inchiriere pentru spatiu (sediul firmie)  12 000,00 

 

3. Nu există acorduri cu antreprenorii în care Compania nu a îndeplinit condițiile contractului 

 

4. Ratele dobânzilor pentru titlurile de împrumut achiziționate și creditele acordate. 

 

Covered Bonds Interest Comments 

Moto44 S.A. 7,00%  

Remedis S.A. 4,50%  

The Yachting Club 0,00% Obligațiuni convertibile 

 

Împrumuturi acordate Interest Comments 

INC S.A. 4,00%  

INC Private Equity ASI S.A. 4,00%  
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INC Private Equity ASI S.A. 3,50%  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORTUL CONSILIULUI DE MANAGEMENT PENTRU OPERAȚIUNI 

INFORMAȚII DE BAZĂ 
 

Carpathia Capital este o companie de investiții alternativă a cărei activitate este axată pe achiziția și 

vânzarea de active financiare. În conformitate cu strategia de investiții adoptată, subiectul principal al 

activității de investiții îl constituie acțiunile companiilor aflate într-un stadiu incipient de dezvoltare, care 

realizează probleme pe piața privată în vederea introducerii ulterioare a acestora la tranzacționare. În 

termeni geografici, zona investițiilor în curs de desfășurare rămâne Europa Centrală și de Est, cu accent 

pe piața poloneză și română.

Capitalul social al companiei este de 2 101 381,50 (două milioane o sută o mie trei sute optzeci și unu de 

zloti și cincizeci de grosimi), ceea ce corespunde la 4 202 763 (patru milioane două sute două mii șapte 

sute șaizeci și trei) acțiuni: a) seria 1.000.000 (un milion) de acțiuni înregistrate au preferat să voteze astfel 

încât două voturi fiecare, cu o valoare nominală de 0,50 PLN (cincizeci de grosimi), plătite în numerar. b) 

1.003.666 (un milion, trei mii, șase sute șaizeci și șase) acțiuni purtătoare obișnuite seria B cu o valoare 

nominală de 0,50 PLN (cincizeci grosimi) fiecare, plătite în numerar. c) 275.000 (două sute șaptezeci și 

cinci de mii) acțiuni obișnuite ale purtătorilor din seria B2 cu o valoare nominală de 0,50 PLN (cincizeci 

grosimi) fiecare, plătite în numerar. d) 116.667 (o sută șaisprezece mii șase sute șaizeci și șapte) acțiuni 

purtătoare obișnuite din seria B3 cu o valoare nominală de 0,50 PLN (cincizeci de grosimi), plătite în 

numerar. e) 795.991 (șapte sute nouăzeci și cinci de mii nouă sute nouăzeci și una) acțiuni purtătoare 

obișnuite seria C, cu o valoare nominală de 0,50 PLN (cincizeci grosimi), plătite în numerar. f) 711.439 

(șapte sute unsprezece mii patru sute treizeci și nouă) acțiuni purtătoare obișnuite seria D cu o valoare 

nominală de 0,50 PLN (cincizeci grosimi) fiecare, plătite în numerar. g) 300.000 (trei sute de mii) acțiuni 

ale purtătorului obișnuit din seria E cu o valoare nominală de 0,50 PLN (cincizeci de grosimi) fiecare, plătite 

în numerar. Capitalul social a fost achitat integral în numerar. 

 

Informații despre consiliul de administrație și consiliul de supraveghere 
 

Consiliul de administrație a fost numit în ziua înființării Carpathia Capital Spółka Akcyjna cu sediul social 

la Poznań (Act notarial din 04.04.2014, repertoriul A nr. 2533/2014). Membrii consiliului de administrație 

au fost numiți pentru un mandat comun care durează 5 ani. După aprobarea Adunării Generale a situațiilor 
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financiare pentru anul 2018, mandatele membrilor Consiliului de administrație au fost prelungite cu încă 

cinci ani, adică. până la 27 iulie 2024. 

 

Component consiliului de administrație la 31 decembrie 2021: 

 

– Paweł Śliwiński  –  President of Management Board 

– Sebastian Huczek –  Vice-President of Management Board 

– Wojciech Iwaniuk  – Member of the Boar 

 

La 1 aprilie 2021, domnul Andrzej Szurek a demisionat din funcția de Membru al Consiliului de 

Administrație al Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. cu efect imediat. 

 

În același timp, Consiliul de Administrație al Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. (în 

continuare: Societatea, Emitentul) informează că la 1 aprilie 2021, prin decizia Consiliului de 

Supraveghere, Societatea l-a numit pe domnul Wojciech Iwaniek să acționeze ca Membru al Consiliului 

de Administrație al Societății începând cu 1 aprilie 2021. Mandatul domnului Wojciech Iwaniek este un 

mandat comun cu alți membri ai Consiliului de Administrație. Mandatul Consiliului de Administrație se 

încheie la 27 iulie 2024. 

 

 

Informații despre remunerarea consiliului de administrație 

 

Remunerația achitată în 2021 membrilor Comitetului de gestionare al emitentului (în PLN) 

Name and Surname Remuneration 

Śliwiński Paweł 72 000,00 

Sebastian Huczek 58 800,00 

Andrzej Szurek 4 500,00 

 

Pentru anul 2021 a fost calculat un bonus pentru Consiliul de Administrație în valoare de 297.499,35 PLN. 

Consiliul de Supraveghere al Societății va decide asupra modului de plată și împărțirea bonusurilor în 

membri individuali ai Consiliului de Administrație. 
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COMENTARI PRIVIND POZIȚIA FINANCIARĂ ACTUALĂ ȘI PROIECTATĂ 

PLN’000 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Capitalul propriu 15 579 13 850 10 073 10 096 

Numerar și echivalente 1 292 1 027 2 882 2 821 

Active financiare în alte companii 15 280 13 601 6 300 6 203 

Pasive pe termen lung 209 0 0 0 

Pasive pe termen scurt 240 133 32 37 

 

 

În 2021, Compania a înregistrat un profit din investiție în valoare de 3.708 mii PLN. PLN, profit din 

exploatare în valoare de 2 685 mii. PLN, profit net în valoare de 2 233 mii PLN. PLN și costuri 

administrative recunoscute în valoare de 1 019 mii PLN. zloți. 

 

Specificul activității desfășurate determină structura activelor Carpathia Capital ASI S.A. La 31 decembrie 

2021, cel mai mare element din activele Societății erau activele financiare din alte entități, cu o pondere 

de 87,25% din totalul activelor. Numerarul reprezintă 7,38% din totalul activelor. Capitalurile proprii la 31 

decembrie 2021 se ridicau la 15.579 mii PLN. PLN, în timp ce capitalul social 2 101 mii. zloți.. 

 

Valoarea totală a părții de acționariat din portofoliul CC este de 15.278 mii PLN. zloți. 

 

Mai jos este o listă a debitorilor. Valoarea totală a împrumuturilor acordate este de 273 mii PLN. zloți.
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Granted loans Rate of interests Comments 

INC S.A. 4,00%  

INC Private Equity ASI S.A. 4,00%  

INC Private Equity ASI S.A. 3,50%  
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Următoarele tabele prezintă datele financiare selectate ale Carpathia Capital 

 

  
31.12.2019 % din active 31.12.2020 % din active 31.12.2021 % din active 

Valoarea portofoliului de 

acțiuni 
5 037 000 PLN 52,08% 13 285 000 PLN 87,51% 15 278 000 PLN 90,71% 

Titluri de creanță 1 263 000 PLN 11,95% 314 000 PLN 2,07% 0 PLN 0,00% 

Numerar și alte active 

monetare 
3 206 000 PLN 30,37% 1 027 000 PLN 6,76% 1 292 000 PLN 7,67% 

Alte active financiare 0 PLN 0,00% 556 000 PLN 3,66% 273 000 PLN 1,62% 

Active financiare, total 9 490 000 PLN 100,0% 15 183 000 PLN 100,0% 16 843 000 PLN 100,0% 

 

  
31.12.2019 % din active 31.12.2020 % din active 31.12.2021 % din active 

Activele în PLN 
5 999 000 PLN  63,2% 13 969 000 PLN  92,0% 16 575 000 PLN  98,4% 

Active în RON 
3 491 000 PLN 36,7% 1 214 000 PLN 8,0% 268 000 PLN 1,6% 

Active financiare, total: 
9 490 000 PLN 100,0 % 15 183 000 PLN 100,0 % 16 843 000 PLN 100,0 % 

 

  
31.12.2019 % din active 31.12.2020 % din active 31.12.2021 % din active 

Active publice 
3 156 000 PLN 33,26% 9 735 000 PLN 65,75% 10 939 000 PLN 64,95% 

Active ne-publice 
6 334 000 PLN 66,74% 5 448 000 PLN 34,25% 5 904 000 PLN 35,05% 

Active financiare, total: 
9 490 000 PLN 100,0% 15 183 000 PLN 100,0% 16 843 000 PLN 100,0% 

 

Elementele financiare selectate sunt prezentate în următoarele diagrame. 
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Soldul cheltuielilor de investiții prezentat mai sus este rezultatul fluxurilor de numerar ale Emitentului 

obținute din activități de investiții (intrări din activități de investiții - cheltuieli de investiții). 

Carpathia Capital are datorii pe termen lung în valoare de 209 mii PLN. PLN la data bilantului. Datoriile pe 

termen scurt se ridică la 240 mii PLN. PLN, din care datorie datorată dividendelor neplătite 162 mii. zloți. 

 

Scopul investițional al Carpathia Capital este de a asigura creșterea capitalului pe termen lung prin 

investiții într-un portofoliu de companii aflate într-un stadiu incipient de dezvoltare, care operează în 

Europa Centrală și de Est, care intenționează să debuteze pe piața reglementată în viitorul apropiat. 

Situația nefavorabilă bursieră - reflectată în scăderile indicilor bursieri și creșterea cifrei de afaceri - nu a 

permis o amploare mai mare a activităților investiționale, ceea ce a avut ca rezultat un sold pozitiv al 

cheltuielilor investiționale. 

 

Introducerea lentă a capitalului acumulat este rezultatul a doi factori cheie: 

 

Ținând cont de numărul mare de oportunități de investiții analizate, suntem convinși că în următorii ani vor 

fi de valoare pentru Carpathia Capital. 

 

STRUCTURA ORGANIZATIVĂ  

 

 
STAFF OF 

31ST DECEMBER 2020 

STAFF 

31ST DECEMBER 2019 

Total personal, din care 15 15 

Administrare 3 3 

Consiliul de supraveghere 5 5 

Departamentul de analiză 5 4 

Oficiul consiliului de administrație 2 2 

Departamentul de marketing 1 1 

 

STRUCTURA

 

 

CC

Management Board

(3 persons)

CC

Analisys Department

(6 persons)

CC 

Management Board's office

(2 persons)

CC

Marketing Department

(1 person)

CC

Supervisory Board

(4 persons)
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EVENIMENTE IMPORTANTE ÎN ANUL CALENDARULUI 

• Activități de marketing 
 

Societatea a fost prezentată în cadrul întâlnirilor cu investitorii organizate de Bursa de Valori S.A. 

sau Zona Investitorilor. Președintele Consiliului de Administrație a efectuat în mod repetat în 2021 

o prezentare pentru investitori a GK INC S.A. introducând astfel starea actuală a Carpathia Capital. 

 

• Investiții în investiții 

  

Pe parcursul anului 2021, Compania a angajat 4 841 mii. PLN ca parte a cheltuielilor pentru noi 

investiții. Anul trecut, aspectul cheie al investiției a fost activitatea pre-IPO, în care capitalul a fost 

investit în companii care emiteau acțiuni pentru introducerea ulterioară a acestora la tranzacționare 

la bursă. 

 

În 2021, au fost achiziționate sau achiziționate acțiuni la următoarele companii: Stream Cards S.A., 

Skriware Sp. z o.o., Demolish Games S.A., Polyslash S.A., Ignibit S.A., Zeneris Projekt S.A., Hydra 

Games S.A., Samito S.A., Woodpecker S.A., Render Cube S.A., Escola S.A., Emplocity S.A., 

Kubota S.A., Twist S.A., S.A.S.S. S.A., Brave Lamb Studio S.A. și Simple Day S.A. 

 

Portofoliul companiei este construit pe baza valorii fundamentale a valorilor mobiliare individuale 

și nu se va baza pe indici sectoriali. Carpathia Capital își propune să își diversifice portofoliul de 

investiții prin investiții în mai multe sectoare. Compania nu are limite specifice de expunere la 

niciunul dintre sectoare. Noile investiții și gestionarea portofoliului vor fi efectuate în conformitate 

cu distribuția riscului investițional asumat în politica companiei. Procesul gradual de construire a 

unui portofoliu de investiții rezultă din ritmul dezvoltării pieței și o abordare atentă a evaluării și 

evaluării perspectivelor de dezvoltare pentru potențialele companii de portofoliu. 

 

• Plata dividendelor pentru 2020 
 

Adunarea Generală a Acţionarilor Carpathia Capital a decis să plătească un dividend ca parte a 

repartizării profitului net pe anul 2020, în valoare de 0,12 PLN pe acţiune. În total, dividendele au 

fost alocate 0,5 milioane PLN. Data stabilirii dreptului la dividend a fost stabilită pentru 31 iulie, iar 

data plății pentru 31 august. Astfel, a fost al treilea an consecutiv de plată a dividendelor. Consiliul 

de administrație intenționează să continue să implementeze în mod consecvent politica de 

dividende adoptată. 

 

 

 

 

EVENIMENTE IMPORTANTE DUPĂ ANUL CALENDARULUI 
 

• Modificări în componența Consiliului de Supraveghere al Societății 

 

Pe 4 aprilie, domnul Kamil Gemra a demisionat din funcția de Membru al Consiliului de 

Supraveghere al Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. 
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• Informații despre acțiunile preconizate privind acțiunile listate pe piața AeRo 

Consiliul de Administratie al Carpathia Capital ASI S.A. subliniază că, după finalizarea procesului 

de consultare cu casele de avocatură poloneze și românești și cu companiile românești de 

investiții, începe să lucreze în 2022 pentru a permite acționarilor Carpathia Capital ASI S.A. 

deținând acțiuni listate pe piața AeRO din București, listarea țintă a acțiunilor lor pe piața 

NewConnect din Polonia. 

 

ESTIMĂRILE ACTIVITĂȚII VIITORII ALE COMPANIEI 
 

 

Planul de dezvoltare a afacerilor Carpathia Capital S.A. presupune că Emitentul va funcționa ca un 

capital de risc / fond de capital privat în principal în zona Poloniei și a României. Activitățile de 

investiții se vor concentra pe întreprinderile mici și mijlocii inovatoare care se încadrează în 

categoria companiilor în creștere. 

Datorită valorii capitalului disponibil, valoarea unică a investiției făcute de companie se va situa 

între 0,2 milioane PLN și 2 milioane PLN. Mai mult, companiile din portofoliu vor strânge capital 

suplimentar prin efectuarea de oferte anterioare IPO înainte de debutul pe o piață organizată. 

Scopul Carpathia Capital este construirea unui portofoliu de investiții al mai multor entități din 

Polonia și alte entități CEE. După realizarea unei investiții, Carpathia Capital va oferi sprijin 

operațional și financiar companiilor din portofoliu. Orizontul investițional al companiei este de la un 

an la cinci ani, cu o cale de cedare preferată, prin listarea companiei de portofoliu pe piața 

NewConnect, un sistem alternativ de tranzacționare operat de Bursa de Valori din Varșovia și Piața 

Principală a Bursei de Valori din Varșovia sau de pe AeRO - piața pentru acțiuni operat de Bursa 

de Valori București și Piața principală a Bursei de Valori București. 

Rezultatul activității investiționale este puternic influențat de mulți factori care nu sunt sub controlul 

companiei. 

Compania nu își impune în sine nici o investiție minimă obligatorie care va fi făcută în 2018, 

deoarece numărul acesteia va depinde de disponibilitatea obiectivelor investiționale atractive, 

precum și de condițiile economice actuale. 
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DESCRESCRIEREA ORICEI ACTIVITĂȚI IMPLICÂND CUMPĂRAREA 

COMPANIEI ACȚIUNI PROPRIE. 
 

 

În perioada 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2021, Compania nu a achiziționat acțiuni proprii. În total, 

începând cu 25 ianuarie 2016, Compania a achiziționat 172.602 acțiuni proprii, cu o valoare totală de 258 

903,00 lei, printr-o tranzacție de pachete. Acțiunile au fost cumpărate pentru răscumpărare sau revânzare 

ulterioară. 

 

 

EVALUATION OF THE COMPANY’S RISK MANAGEMENT ACTIVITY 
 

Riscul  legat de piaţă și economie 

Asupra activităţii Societăţii Carpathia Capital și a 

societăţilor ei de portofoliu pot avea influenţă în 

prezent condiţiile de piaţă, condiţiile economice și 

politice atât la nivel global cât și la nivel sectorial.  

Deosebit de importante sunt condiţiile din 

sectoarele în care Societatea realizează investiţii 

și își desfășoară activitatea, și anume factorii care 

afectează ratele dobânzilor, accesul la credite, 

cursurile valutare și barierele comerciale.  

Factorii menţionaţi mai sus se află în afara 

controlului Societăţii și pot influenţa negativ  

lichiditatea și valoarea investiţiei.   Există riscul cu 

privire la condiţiile nefavorabile care pot reduce  

capacitatea Societăţii Carpathia Capital de a 

realiza noi investiţii atractive.  

 

Riscul valutar  

Valuta de bază a Societăţii este zlotul polonez 

(PLN).  Asupra rentabilităţii investiţiei vor avea 

influenţă modificările de curs valutar dintre zlotul 

polonez (PLN) și valuta în care Societatea a 

realizat alocarea activelor.  Volatilitatea valutară 

poate aduce atât beneficii cât și efecte negative.  

În legătură cu aceasta, investitorul trebuie să ia 

în considerare în mod independent tendinţa sa 

personală faţă de riscul valutar, deoarece orice 

modificare a cursului valutar dintre zlotul polonez 

(PLN) și valuata de bază a investiţiei respective 

pot duce la pierderea capitalului investit.   

 

Riscul apariţiei unor pierderi operaţionale   

Costurile operaţionale ale societăţii Carpathia 

Capital pot depăși veniturile obţinute obligând 

totodată Societatea la plata diferenţei din 

capitalele deţinute.  În legătură cu aceasta, 

Societatea poate fi expusă la reducerea forţată a 

valorii  investiţiei și în consecinţă la reducerea 

profitului potenţial.    

 

Riscul legat de investiţia în acţiuni ale 

societăţilor de portofoliu 

Carpathia Capital realizează o analiză financiară 

detaliată și o analiză perspectivelor de dezvoltare 

ale întreprinderilor pentru a evalua o potenţială 

investiţie.   În primul rand se analizează marja de 

profit, poziţiile importante în structura costurilor și 

a veniturilor, analiza fluxurilor de numerar inclusiv 

capitalul necesar pentru menţinerea activelor 

societăţii la un nivel care să permită o dezvoltare 

ulterioară.     

Carpathia Capital se va strădui să definească o 

piaţă în care activează potenţiali concruenţi ai 

societăţilor de portofoliu.    O analiză detaliată va 

cuprinde produsele/serviciile  furnizate de către 

societăţi și grupurile lor de destinatari în scopul 

identificării potenţialelor ameninţări care pot fi 

întâmpinate de către entităţi în timpul activităţii 

lor.  Societatea se străduiește să identifice toţi 

factorii care pot cauza înrăutăţirea situaţiei pe 

piaţă, inclusiv a schimbărilor demografice în 

structura sectorului sau în tehnologie. Există 

riscul de a nu fi realizate previziunile din cauza 

modificării situaţiei economice în lume, a decizilor 

greșite luate în administrarea activelor, care în 

consecinţă pot duce la pierderea parţială sau 

totală a investiţiei.  
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Riscul legat de lichiditate 

Societatea este expusă la riscul legat de 

lichiditate, care poate rezulta în primul rând din 

lipsa unei pieţe active, al unui număr redus de 

partincipanţi la tranzacţionare sau din 

capacitatea limitată a participanţilor pieţei la 

încheierea unei tranzacţii. Ca urmare a strategiei 

de investiţii adoptată Emitentul își asumă 

alocarea de fonduri în titluri de valoare ale 

societăţilor cu o capitalizare mai mică a pieţei fapt 

prin  care este expus într-un grad mai mare 

riscului legat de lichiditate.  Ca rezultat al politicii 

de investiţie adoptate, emitentul poate fi expus 

lichidităţii  scăzute și fluctuaţiilor mari de preţuri 

ale acţiunilor entităţilor, în care a efectuat 

alocarea activelor.  Departamentul de analiză al 

Societăţii va implementa strategii flexibile de 

ieșire de pe pieţe în momentul în care vor fi 

considerate nelichide din cauza numărului 

insuficient de tranzacţii.    

 

Riscul legat de alocarea activelor în România     

Investiţiile în titluri de valoare emise de către 

entităţi din România sunt expuse unui risc mai 

mare decât în cazul pieţelor dezvoltate.  În 

special, fiecare dintre riscurile descrise mai sus 

va fi deosebit de important în cazul oricărei 

investiţii și există o probabilitate mare ca ar putea 

avea influenţă asupra Societăţii. Riscurile 

importante sunt în primul rând: riscul politic și/sau 

riscul de reglementare, riscul valutar, riscul 

contabil, riscul legat de standardele de audit, 

standardele de raportare financiară și riscul de 

modificare a cursului valutar.    

 

Riscul legat de lipsa dezvoltării pieţei  AeRO 

Din cauza faptului că piaţa AeRO a fost creată în 

anul 2010, se pot distinge câţiva factori legaţi de 

dezvoltarea ei ulterioară.  Nu există nicio 

certitudine că piaţa AeRO va atrage societăţi 

interesate de publicare și investitori dispuși să își 

investească propriile fonduri. Deficitul noilor 

emitenţi și investitori poate duce la lipsa 

oportunităţii de investire și dezinvestire.  O 

dezvoltare dinamică a pieţei AeRO poate duce la  

intensificarea condiţiilor de acceptare la 

tranzacţionare și o reglementare mai mare a 

tranzacţiilor.  Activităţile de mai sus pot duce 

indirect la o scădere a interesului din partea 

investitorilor și a potenţialilor emitenţi.   

 

Expunerea la risc 

Expunerea la risc a intrumentelor financiare 

listate destinate tranzacţiei, exprimate la valoarea 

pieţei care s-a ridicat la data de 31 decembrie 

2021 la 15 280 mii PLN.   O scădere sau o 

creștere de 10% a indicelui bursier WIG, a 

indicelui bursier NCIndex și a indicelui pentru 

piaţa AeRO ar determina o modificare a 

rezultatului financiar cu aproximativ 1,528 mii 

PLN 

 

.

POLITICA DE INVESTIȚIE A COMPANIEI DE INVESTIȚIE ALTERNATIVĂ 

 

 

 

Obiectivul investiţional al Societăţii Carpathia Capital este de a obţine o creștere pe termen lung a 

capitalului.  Societatea intenţionează să atingă acest obiectiv prin investirea într-un portofoliu diversificat 

de instrumente financiare, care sunt emise de către IMM care activiează în Europa Centrală și de Est.  

Potenţialele obiective de investiţie ale Societăţii sunt listate în special pe:   

• Piaţa NewConnect – Sistemul Alternativ de Tranzacţionare administrat de către Bursa de Valori 

din Varșovia (WSE)  

• Piaţa Principală a Bursei de Valori din Varșovia,     

• Piaţa de Obligaţiuni Catalyst,      

• Piaţa Principală a Bursei de Valori din București, 

• Piaţa AeRO – Piaţa Alternativă a Bursei de Valori din București.   
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Strategia Societăţii se bazează pe următorii piloni: 

 

• Un nivel ridicat de rentabilitate  

Consiliul de Administraţie a Societăţii consideră că  lipsa de capital pentru IMM din Europa Centrală 

și de Est, unde cererea de capital din partea acestui tip de entităţi este ridicată, iar oferta este 

limitată, reprezintă o oportunitate de investiţie.     

• Un portofoliu de investiţii diversificat     

Portofoliul Societăţii va include un set diversificat de entităţi care se află în etapa incipientă de 

dezvoltare cu echipe profesioniste de management și perspective de dezvoltare atractive.  

Rentabilitatea capitalului angajat nu este singurul beneficiu economic.  Obiectivul Societăţii 

Carpathia Capital este de a sprijini dezvoltărea economică bazată pe cunoștere, prin împlicarea în 

dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din Europa Centrală și de Est.   

• Fondatorii 

Fondatorul și acţionarul strategic al Societăţii Carpathia Capital este INC S.A., societate publică 

listată la Bursa de Valori din Varșovia.  Grupa INC S.A. se bucură de reputaţia unui consilier și 

investitor pentru societăţiile cu dezvoltare rapidă din Polonia.  În timpul activităţii sale de 

consultanţă a obţinut un capital în valoare de 432 mil. PLN  pentru proiectele pentru piaţa principală 

și 210 mil. PLN în calitate de Consultant Autorizat pentru NewConnect, introducând astfel pe piaţă 

câteva zeci de societăţi.    

CARACTERISTICILE ACTIVITĂȚII DE INVESTIȚII 

Fonduri disponibile pentru investiții Aproximativ. 1 292 000 PLN (1 117 000 RON) 

Limita de investiții pentru o singură companie De la 150 000 RON la 1 000 000 RON 

Profil firm w portfelu Diverse (start-up, creștere, matură) 

Preferințele industriei Nicio preferință a industriei 

Orizontul investițiilor Unu până la cinci ani 

Rută de ieșire pentru investiții preferată Listing de acțiuni pe piața AeRO sau NewConnect 

sau pe alt segment 
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DECLARAȚIE PRIVIND IMPACTUL FOCULUI DE COVID ȘI RĂZBOIULUI 

DIN UCRAINA ASUPRA AFACERILOR ȘI REZULTATELOR VIITORIALE 

ALE COMPANIEI 

 

Consiliul de administrație al Companiei monitorizează în mod continuu evoluțiile legate de efectele 

continue ale răspândirii SARS-CoV-2 și impactul izbucnirii războiului în Ucraina asupra operațiunilor 

Companiei. Specificul afacerii permite munca de la distanță și, prin urmare, angajații își pot îndeplini 

sarcinile la domiciliu, având acces în siguranță la toate resursele necesare îndeplinirii sarcinilor lor. 

Contractele semnificative încheiate de Societate se încheie prin plasarea unei semnături electronice pe 

un document. Comunicarea zilnică în cadrul echipelor are loc prin intermediul comunicatorului Microsoft 

Teams și prin apeluri telefonice folosind telefoanele de afaceri. Spațiile de la sediul Societății sunt 

curățate și dezinfectate periodic, angajații au acces la mănuși și lichide dezinfectante. În plus, străinii nu 

sunt admiși în incintă în prezent, coletele curier sunt acceptate într-un loc izolat. 

Compania monitorizează în mod continuu rapoartele bursiere ale companiilor incluse în portofoliu. Până 

în prezent, nu au fost identificate companii care să facă parte din portofoliu și să fie direct expuse la 

pierderea beneficiilor financiare din cauza războiului din Ucraina.  

Cu toate acestea, concentrarea pe segmentul noilor tehnologii (ale căror venituri au crescut adesea chiar 

recent) permite menținerea unei corelații relativ scăzute cu principii indici de capitaluri proprii, iar o politică 

de investiții prudentă presupunând menținerea unei cote semnificative de depozite și obligațiuni în cadrul 

activelor asigură suplimentar rezultatele financiare. În plus, Consiliul de administrație identifică situația 

actuală ca o oportunitate de a efectua investiții pe termen lung în acțiuni care pot aduce profituri peste 

medie în orizontul investițiilor pe termen mediu și lung. 
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DECLARAȚIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL CARPATHIA CAPITAL S.A. 
 

Declarația consiliului de administrație al Carpathia Capital S.A. privind entitatea autorizată să 
audite situațiile financiare. 
 
Consiliul de administrație al Carpathia Capital S.A. declară că, în conformitate cu cunoștințele sale, 
situațiile financiare anuale pentru perioada de la 01/01/2021 la 31/12/2021 și date comparabile au fost 
pregătite în conformitate cu prevederile aplicabile Companiei și că datele conținute în situațiile financiare 
se reflectă într-o situație reală, fiabilă și clară a proprietății și financiare a Companiei și a rezultatului 
financiar al acesteia și că raportul privind operațiunile Companiei oferă o imagine reală a situației 
Companiei, inclusiv o descriere a amenințărilor și riscurilor de bază. asociate afacerii. 
 
 

 
Declarația consiliului de administrație al Carpathia Capital S.A. privind entitatea autorizată să 
audite situațiile financiare. 
 

Consiliul de administrație al Carpathia Capital S.A. declară că entitatea autorizată să audite situațiile 

financiare, care verifică situațiile financiare anuale ale companiei pentru perioada 01/01/2021 până la 

31/12/2021, a fost selectată în conformitate cu reglementările legale, și că entitatea aceasta și auditorii 

certificați care a auditat acest raport a îndeplinit condițiile de exprimare a unei opinii imparțiale și 

independente cu privire la audit, în conformitate cu dispozițiile relevante ale dreptului național. 

 

 

 

Paweł Śliwiński, 

 

Președintele consiliului de administrație 
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RAPORTUL AUDITORULUI 
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STATUTUL SOCIETĂŢII  CU SEDIUL ÎN POLONIA TEXT CODIFICAT 
 

 

 
Statutul Societăţii 

CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA 
cu sediul în Polonia 

text codificat 
 

PREVEDERI GENERALE 
 

§ 1 
 

1. Denumirea societăţii este: CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka 
Akcyjna. 

2. Societatea poate folosi abrevierea firmei: CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA 
INWESTYCYJNA S.A.  

3. Sediul societăţii este oraşul Poznań. 
4. Societatea activează pe teritoriul Republicii Polone şi în străinătate. 
5. Societatea poate înfiinţa filiale, sucursale şi birouri pe teritoriul Republicii Polone şi în afara graniţelor ei.  
6. Durata Societăţii este nelimitată. 
7. Fondatorul Societăţii este INC S.A. cu sediul în Poznań. 

 
COMPANIA SOCIETĂŢII 
 

§ 2 
 

1. Obiectul activităţii Societăţii este:  
a) administrarea unei societăţi de investiţii alternative în sensul legii privind fondurile de investiţii şi 
administrarea fondurilor de investiţii alternative (respectiv JO din 2018 poz. 1355 cu modif. ult. „Legea”) care 
constau cel puţin în administrarea portofoliilor de investiţii ale Societăţii, gestionarea riscului şi introducerea 
Societăţii pe piaţă în sensul Legii,   
b) colectarea activelor de la mai mulţi investitori în scopul plasării lor în interesul acelor investitori în 
conformitate cu politica de investiţii a Societăţii.   

2. Obiectul activităţii Societăţii conform PKD (Clasificarea Poloneză a Activităţilor Economice) este:  
- (64.30.Z) Activitatea trusturilor, fondurilor şi instituţiilor financiare similare; 
- (66.30.Z)Activitatea legată de administrarea fondurilor; 

3. Dacă pentru întreprinderea unui anumit tip de activitate prevederile legale necesită o  concesie sau o altă 
autorizaţie, Societatea este obligată să obţină concesia sau autorizaţia relevantă.  

4.  Dacă prevederile legii impun obligaţia deţinerii unor autorizaţii profesionale corespunzătoare  pentru 
executarea unui anumit tip de activitate, Societatea este obligată să asigure că acţiunile din cadrul activităţii 
vor fi executate direct de către o persoană care deţine astfel de autorizaţii profesionale.   

5.  Societatea poate înfiinţa printre altele filiale, sucursale şi departamente în ţară şi în străinătate, se poate 
asocia cu alte societăţi, cooperative şi organizaţii economice, şi de asemenea poate achiziţiona sau vinde 
printre altele acţiuni şi părţi sociale la alte societăţi.  

 
 
 
 
 

CAPITALUL SOCIAL ŞI ACŢIUNILE   
 

§ 3 
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1. Capitalul social se ridică la nu mai puţin decât 2.101.381,50 zl şi nu mai mult decât 2.851.381,50 zl şi se 

împarte în: 

a) (un milion) de acţiuni nominative seria A privilegiate în ceea ce priveşte votul, în felul în care pentru fiecare 

acţiune revin două voturi cu valoarea nominală de câte 0,50 zl (cincizeci de groşi) fiecare, plătiţi în numerar, 

b) 1.003.666 (un milion trei mii şase sute şaizeci şi şase) de acţiuni ordinare seria B la purtător, cu valoarea 

nominală de câte 0,50 zl (cincizeci de groşi) fiecare, plătiţi în numerar,     

c) 275.000 (două sute şaptezeci şi cinci de mii) de acţiuni ordinare seria B la purtător, cu valoarea nominală de 

câte 0,50 zl (cincizeci de groşi) fiecare, plătiţi în numerar,   

d) 116.667 (o sută şaisprezece mii şase sute şaizeci şi şapte) de acţiuni ordinare seria B3 la purtător, cu 

valoarea nominală 0,50 zl (cincizeci de groşi) fiecare, plătiţi în numerar,    

e) 795.991 (şapte sute nouăzeci şi cinci de mii nouă sute nouăzeci şi unul) de acţiuni ordinare seria C la 

purtător, cu valoarea nominală de câte 0,50 zl (cincizeci de groşi) fiecare, plătiţi în numerar,    

f) 711.439 (şapte sute unsprăzece mii patru sute treizeci şi nouă)  de acţiuni nominale seria D la purtător cu 

valoarea nominală 0,50 zl (cincizeci de groşi) fiecare, plătiţi în numerar,  

g) 300.000 (trei sute de mii)  de acţiuni ordinare seria E la purtător cu valoarea 0,50 zl (cincizeci de groşi) 

fiecare, plătiţi în numerar,   

h) nu mai mult decât 1.500.000 de acţiuni ordinare seria F la purtător cu valoarea nominală 0,50 zl (cincizeci 

de groşi) fiecare, plătiţi în numerar.   

1. Acţiunile nominative seria A sunt privilegiate în ceea ce priveşte votul; fiecare deţinând două voturi.  
2. Acţiunile nominative seria A pot fi convertite în acţiuni la purtător, totuşi acest lucru poate avea loc abia 

după 1 ianuarie 2016. În cazul convertirii acţiunilor în acţiuni la purtător, acestea îşi pierd privilegiul. Acordul 
pentru convertirea acţiunilor nominative în acţiuni la purtător şi-l exprimă Consiliul de Supraveghere, în 
timp ce un acţionar care solicită convertirea acţiunilor nominative în acţiuni la purtător este obligat să 
plătească în favoarea Societăţii suma care reprezintă diferenţa între pretul de emisiune  pentru care a 
preluat acţiunile seriei A, şi preţul de emisiune al acţiuniilor seriei următoare, dacă acesta a fost emis de 
către Societate.  

3. Societatea poate majora capitalul social pe calea emisiunii unor noi acţiuni (nominative şi la purtător) emise 
pentru contribuţii în numerar sau pentru contribuţii în natură, sau pe calea majorării valorii nominale a 
tuturor acţiunilor deja emise.  Pe baza prevederilor care reies din codul societăţilor comerciale capitalul 
social poate fi majorat din fondurile Societăţii. Acţiunile emise pentru contribuţiile în numerar ar trebui să 
fie plătite în întregime înainte de înregistrarea majorării capitalului social.    

4. Acţiunile pot fi răscumpărate cu acordul acţionarului pe calea achiziţionării lor de către Societate 
(răscumpărare voluntară).   

5. Societatea poate emite obligaţiuni convertibile sau obligaţiuni cu bon de subscriere.   
 

§ 4 
 

1. În termen de până la 31 martie două mii şaptesprezece (31.03.2017 r.)  Consiliul de Administraţie este 
autorizat pentru majorarea capitalului social al Societăţii cu o sumă nu mai mare de  375.000 zl (trei sute 
şaptezeci şi cinci de mii) (capital ţintă). 

2. În limitele capitalului ţintă Consiliul de Administraţie este autorizat să efectueze majorări ulterioare de capital 
social al Societăţii pe calea ulterioarelor emisiuni de acţiuni, efectuate în cadrul ofertelor private sau publice.   

3. Consiliul de Administraţie poate emite acţiuni exclusiv în schimbul contribuţiilor în numerar.  
4. Preţul de emisiune a acţiunilor în cadrul capitalului ţintă nu poate fi mai mic decât media aritmetică exprimată 

de volumul cursului acţiunilor cotate în cifra de afaceri organizată  din perioada de 6 luni care precedă 
adoptarea rezoluţiei privind emisiunea acţiunilor în cadrul capitalului ţintă, însă în orice caz nu mai mic decât 
cel mai mare preţ de emisiune a acţiunilor din oricare ofertă privată sau publică anterioară adoptării rezoluţiei 
privind emisiunea acţiunilor în cadrul capitalului ţintă. În cazul în care acţiunile societăţii nu vor fi obiectul 
tranzacţiei în tranzacţia organizată,  preţul de emisiune a acţiunilor nu poate fi mai mic decât cel mai mare 
preţ de emisiune a acţiunilor din oricare ofertă privată sau publică anterioară adoptării rezoluţiei privind 
emisiunea acţiunilor în cadrul capitalului ţintă; şi dacă  nu au fost desfăşurate alte emisiuni de acţiuni – decât 
valoarea nominală.   

5. Adoptarea de către Consiliul de Administraţie a rezoluţiei privind emisiunea acţiunilor în cadrul capitalului 
ţintă necesită o rezoluţie anterioară a Consiliului de Supraveghere de acceptare a emisiunii respective şi de 
aprobare a preţului emisiunii acţiunilor.   
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6. Consiliul de Administrare cu acordul Consiliului de Supraveghere poate  să excludă în totalitate sau parţial 
drept de preferinta la subscriere referitor la fiecare majorare a capitalului social în limitele capitalului ţintă.    

 
 
 

§ 5 
 

1. Acţionarul INC S.A. cu sediul în Poznań („Acţionar Autorizat”), atâta timp cât va deţine cel puţin o acţiune în 
Societate, va fi autorizat personal pentru a numi şi a revoca mai mult de o jumătate din membri Consiliului 
de Supraveghere, în special:    

a. 2 membri ai Consiliului de Supraveghere, în cazul în care Consiliul de Supraveghere se compune 
din trei persoane;   

b. 3 membri ai Consiliului de Supraveghere, în cazul în care Consiliul de Supraveghere se compune 
din patru sau cinci persoane, 

şi să desemneze Preşedintele Consiliului de Supraveghere din rândul membrilor Consiliului de 
Supraveghere.   

2. Numirea sau revocarea membrului Consiliului şi desemnarea Preşedintelui va avea loc în formă scrisă cu 
semnătură legalizată notarial. Dreptul de a revoca un membru al Consiliului de Supraveghere se referă doar 
la membrul Consiliului numit anterior în modul indicat mai sus.   

3. Numirea sau revocarea poate avea loc de mai multe ori pe durata unui mandat  
4. În cazul în care pe durata unui anumit mandat din Consiliul de Supraveghere nu există  de persoane numite  

de către Acţionarul Autorizat în numărul stabilit în alin.1 prezentul mandat al Consiliului de Supraveghere se 
încheie cu data în care Acţionarul respectiv se foloseşte de autoritatea sa.    

5. Acţionarul INC S.A. cu sediul în Poznań („Acţionar Autorizat”), atâta timp cât va deţine cel puţin o acţiune 
seria A în Societate va fi astfel autorizat personal să numească şi să revoce Preşedintele şi Vicepreşedintele 
Consiliului de Administrare a Societăţii. Paragrafele de mai sus se aplică corespunzător procedurii de numire.   

 
ORGANELE SOCIETĂŢII 
 

§ 6 
 
Organele Societăţii sunt: 

1. Consiliul de Administraţie al Societăţii, 
2. Consiliul de Supraveghere, 
3. Adunarea Generală 

 
A. Consiliul de Administraţie  
 

§ 7 
1. Consiliul de Administraţie se compune din unul până la patru membri şi este alcătuit din Preşedinte, 

Vicepreşedinte şi Membrii Consiliului de Administraţie.   
2. Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi şi revocaţi de Consiliul de Supraveghere sub rezerva 

alienatelor de mai jos.   
3. Preşedintele şi Vicepreşedintele Consiliului de Administraţie a Societăţii sunt numiţi şi revocaţi de către 

Acţionarul Autorizat. Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi de Consiliul de Supraveghere. În cazul 
în care  postul de Preşedinte sau Vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie rămâne  vacant mai mult de 
o lună de zile, dreptul de a numi Preşedintele şi Vicepreşedintele Consiliului de Administraţie este preluat de  
Consiliul de Supraveghere.   

4. Revocarea Preşedintelui şi Vicepreşedintelui Consiliului de Administraţie poate avea loc doar din motive 
importante, printre care:  

a. Constatarea printr-o hotărâre judecătorească definitivă a unei activităţi făcute în detrimentul 
Societăţii,   

b. Încetarea permanentă a îndeplinirii obligaţiilor sale cu excepţia cazului când incapacitatea de a 
îndeplini obligaţiile are loc din cauza care nu depind de un membru al Consiliului de Administraţie, 
  

c. Aflarea Societăţii în stare de insolvabilitate în sensul art. 11 Legea privind falimentul.    
5. Din motivele  indicate mai sus, membrii Consiliului de Administraţie pot fi revocaţi de asemenea de către 

Adunarea Generală, cu o majoritate de voturi de 3/4, prin prezenţa a cel puţin 3/4  din capitalul social.    
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6. În relaţiile cu membrii Consiliului de Administraţie  inclusiv la încheierea contractelor, Societatea este 
reprezentată de către Preşedintele Consiliului de Supraveghere sau de către un alt membru al Consiliului de 
Supraveghere indicat de către Consiliul.  

7. Durata unui mandat al Consiliului de Administraţie este  de cinci ani. În cazul unui Consiliu compus din mai 
multe persoane, mandatul este comun.  

8. Mandatele membrilor Consiliului de Administraţie expiră la data în care are loc Adunarea Generală care 
aprobă raportul  Consiliului de Administraţie din activitatea Societăţii şi raportul financiar din ultimul an întreg 
al  mandatului lor. 

9. Preşedintele, Vicepreşedintele şi Membrii Consiliului de Administraţie pot fi numiţi din nou pe un mandat 
următor. 

 
§ 8 

 

1. Consiliul de Administraţie gestionează afacerile Societăţii şi o reprezintă.  
2. Activităţile Consiliului de Administraţie sunt conduse de către Preşedintele Consiliului de Administraţie. 
3. Consiliul de Administraţie adoptă decizii sub forma de rezoluţii cu majoritate absolută de voturi. În cazul unui 

număr egal de voturi, votul Preşedintelui Consiliului de Administraţie este decisiv.    
4. Principiile detaliate de funcţionare a Consiliului de Administraţie a Societăţii sunt specificate de Regulamentul 

adoptat de către Consiliul de Supraveghere. Consiliul de Supraveghere stabileşte principiile conform cărora 
se remunerează membrii Consiliului de Administraţie.      

 
§ 9 

 
Preşedintele şi Vicepreşedintele Consiliului de Administraţie au dreptul de a reprezenta Societatea în mod individual. 
Un membru al Consiliului de Administraţie reprezintă Societatea împreună cu celălalt membru al Consiliului sau cu 
un mandatar.   
 

§ 10 
 
Un membru al Consiliului de Adminitraţie nu poate să se ocupe fără acordul Consiliului de Supraveghere de 
interesele concurente de asemenea nici nu poate să participe într-o societate concurentă în calitate de asociat al 
societăţii civile, sau al unui parteneriat, sau ca membru al organului societăţii de capitaluri sau să participe la o altă 
persoană juridică  concurentă în calitate de membru al organulului. Această interdicţie include de asemenea 
participarea într-o societate concurentă de capitaluri, în cazul deţinerii de către un membru al consiliului de 
administraţie a cel puţin 10% din părţile sociale sau acţiunile din aceasta sau a dreptului de numire a cel puţin unuia 
dintre membrii consiliului de administraţie. 
 
  
 
B. Consiliul de Supraveghere 
 

§ 11 
 

1. Consiliul de Supraveghere este un organ permanent de supravegere a activităţii Societăţii pe Acţiuni.   
2. Consiliul de Supraveghere funcţionează pe baza prevederilor Codului societăţilor civile şi a Statutului 

Societăţii care precizează  în special alcătuirea sa şi competenţele, precum şi pe baza Regulamentului 
adoptat de către Adunarea Generală, specificând organizarea şi modul de desfăşurare a activităţilor de către 
Consiliu.   

3. Consiliul se compune din trei până la 5 membri care sunt aleşi de către Adunarea Generală sub rezerva art. 
5 alin.1 al Statutului. 

4. Un mandat al Consiliului de Supraveghere durează 5 ani.   
5. Membrii Consiliului de Supraveghere sunt numiţi pe perioada unui mandat comun  
6. Mandatele membrilor Consiliului expiră în data în care are loc adunarea generală  care aprobă raportul 

financiar pentru ultimul exerciţiu financiar al funcţiei lor şi în alte cazuri specificate în Codul societăţilor 
comerciale.   

7. Membrii Consiliului de Supravegere pot fi numiţi din nou pentru un mandat ulterior.   
 

§ 12 
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1. Membrii Consiliului de Supraveghere îşi îndeplinesc drepturile şi obligaţiile personal şi în mod colectiv.  
2. Membrii Consiliului de Supraveghere primesc remuneraţia stabilită pe un anumit an de către Adunarea 

Generală.    
 

§ 13 
 

1. Consiliul exercită o supraveghere asupra activităţii Societăţii în toate domeniile activităţii sale. Fiecare 
membru al Consiliului ar trebui înainte de toate să aibă în vedere interesele Societăţii.  

2. În competenţa Consiliului intră: 

a) să îşi exprime acordul pentru achiziţionarea sau vinderea de către Societate a imobilelor, utilizarea 
uzufructului perpetuu sau a unei părţi din imobil.       

b) selectarea unui auditor statutar care să desfăşoare o expertiză asupra situaţiei financiare a Societăţii, la 
selectarea auditorului statutar Consiliul  de Supraveghere ar trebui să ia în considerare  dacă există 
circumstanţe care limitează independenţa sa în executarea acestei sarcini; schimbarea auditorului statutar 
ar trebui să aibă loc cel puţin o dată la cinci ani; prin schimbarea auditorului statutar se înţelege de 
asemenea schimbarea persoanei care efectuează expertiza; în plus  Societatea nu ar trebui să folosească 
serviciile aceleiaşi entităţi care execută expertiza pe o perioadă mai lungă de timp;    

c)  numirea şi revocarea Consiliului de Administraţie a Societăţii;   
d) încheierea  de contracte cu membri ai Consiliului de Administraţie;  
e) reprezentarea Societăţii în litigii cu membri ai Consiliului de Administraţie;    
f) stabilirea remuneraţiei pentru membrii Consiliului de Administraţie  
g) suspendarea din motive importante  a membrilor Consiliului de Administraţie din anumite sau din toate 

activităţile; 
h) delegarea unor membri ai Consiliului de Supraveghere pentru executarea temporară a activităţilor 

membrilor Consiliului de Administraţie care nu îşi pot îndeplini funcţiile lor;   
i) adoptarea regulamentului Consiliului de Administraţie a Societăţii;   
j) depunerea unor cereri la Consiliul de Administraţie a Societăţii privind convocarea adunării generale;   
k) convocarea unei adunări generale ordinare în cazul în care Consiliul de Administraţie a Societăţii nu o 

convoacă la termen;   
l) convocarea unei adunări generale extraordinare, dacă această convocare se consideră ca fiind 

recomandată.    
3. În competenţa Consiliului de Supraveghere intră de asemenea:   
a) numirea, în cazul în care Consiliul de Supraveghere consideră aceasta necesară, a membrilor săi precum şi a 
persoanelor din exterior, a Comitetului de Investiţie care va pregăti recomandări referitoare la efectuarea sau 
nefectuarea de investiţii în cazul investiţiilor cu o sumă mai mare de 200.000 zl.       
b) exprimarea acordului pentru efectuarea unei investiţii  cu o sumă care depăşeşte 600.000 zl sau de asemenea 
a unei investiţii faţă de care a fost emisă o recomandare negativă din partea Comitetului de Investiţie  
c) exprimarea acordului pentru efectuarea unei investiţii într-o singură societate şi în entităţiile sale  afiliate cu 
o sumă care depăşeşte 1.000.000 zl sau 30% din valoarea Activelor sau de asemenea care depăşeşte cu 50% 
capitalul respectivei societăţi.   

 
 

§ 14 
 

1. Sedinţele Consiliului de Supraveghere vor avea loc în măsura necesară, nu mai puţin de 3 ori pe an.   
2. Sedinţele Consiliului de Supraveghere vor avea loc la sediul Societăţii, exceptînd cazul în care va fi indicat 

în scris un alt loc pentru convocarea şedinţei Consiliului de Supraveghere.  
3. O şedinţă a Consiliului de Supraveghere poate avea loc fără o convocare formală care este menţionată mai 

sus, dacă toţi membrii Consiliului de Supraveghere îşi exprimă acordul pentru aceasta şi dacă niciunul ditnre 
ei nu ridică obiecţii privind ordinea de zi a şedinţei.   

4. Sedinţele Consiliului de Supraveghere sunt conduse de Preşedintele Consiliului de Supraveghere, iar în 
absenţa acestuia de Vicepreşedintele. În cazul absenţei în timpul şedinţei a Preşedintelui şi a 
Vicepreşedintelui, conducătorul şedinţei este ales de Consiliul.   
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5. Consiliul este competent pentru adoptarea de rezoluţii, dacă la şedinţă este prezentă cel puţin jumătate din 
membrii săi, şi toţi membrii au fost chemaţi. Rezoluţiile sunt trecute cu majoritatea absolută de voturi cu 
excepţia cazului în care Regulamentul Consiliului de Supraveghere prevede altfel.  

6. Consiliul de Supraveghere poate adopta rezoluţii în mod scris prin utilizarea mijloacelor de comunicare 
directă la distanţă. Rezoluţia este valabilă atunci când toţi membrii Consiliului de Supraveghere au fost 
înştiinţaţi privind conţinutul proiectului rezoluţiei şi  au putut vota asupra acesteia. 

7. Membrii Consiliului de Supraveghere pot lua parte la adoptarea rezoluţiilor de către consiliu acordându-şi 
votul în scris prin intermediul altui membru al consiliului de supraveghere.    

 
C. Adunarea Generală 
 

§ 15 
 

1. Adunarea Generală se reuneşte ca ordinară şi extraordinară.   
2. Adunarea Generală Extraordinară este convocată de Consiliul de Administraţie a Societăţii din iniţiativă 

proprie sau la cererea acţionarilor care reprezintă cel puţin 1/20 din capitalul social. Adunarea Generală 
Extraordinară poate fi convocată de asemenea de către Consiliul de Supraveghere sau de acţionari care 
reprezintă cel puţin ½ din capitalul social sau cel puţin ½ din numărul total de voturi din societate.   

3. Convocarea Adunării Generale Extraordinare ar trebui să aibă loc în două săptămâni de la data depunerii 
cererii.   

 
§ 16 

 
Adunarea Generală are loc la sediul Societăţii.   
 

§ 17 
 
Fiecare acţiune la purtător oferă dreptul la un vot la Adunarea Generală a Acţionarilor. Acţiunile nominative seria A 
dau dreptul la două voturi la Adunarea Generală a Acţionarilor.  

§ 18 
 

1. Rezoluţiile Adunării Generale sunt adoptate cu majoritatea de voturi exceptând cazul în care prevederile legii 
sau prezentul Statut prevăd altfel.   

2. În cazul prevăzut în articolul 397 Codul societăţilor comerciale  pentru rezoluţia privind dizolvarea Societăţii 
este necesară o majoritate de ¾ din voturile date.  

3. Votarea este deschisă. Votul secret se aplică la cererea chiar şi a unui singur membru din cei prezenţi cu 
drept de vot.   

 
§ 19 

 
1. Adunarea Generală este deschisă de Preşedintele Consiliului de Supraveghere sau în lipsa acestuia de 

către un alt membru al Consiliului de Supraveghere,  după care dintre persoanele cu drept de vot se alege 
cel care va ţine adunarea.   În lipsa  acestor persoane Adunarea Generală este deschisă de Preşedintele 
Consiliului de Administraţie sau de către o persoană desemnată de respectivul Consiliu.   

2. Adunarea Generală adoptă regulamentul său specificând în special modul de desfăşurare a ordinei de zi.   
 

§ 20 
 

1. În competenţa Adunării Generale intră:   
1) examinarea şi aprobarea raportului Consiliului de Administraţie din activitatea societăţii sau a situaţiei 

financiare pentru exerciţiul financiar precedent,    
2) adoptarea unei rezoluţii privind repartizarea profitului sau acoperirea pierderilor,    
3) acordarea membrilor organelor societăţii descărcarea de gestiune din îndeplinirea obligaţiilor de către ei,    
4) toate hotărârile privind pretenţiile de reparare a pagubelor pricinuite de înfiinţarea Societăţii sau de 

desfăşurarea Consiliului de Administraţie sau de supraveghere,   
5) vânzarea companiei, precum şi închirierea companiei şi stabilirea dreptului de utilizare a acesteia,  
6) emisiunea de obligaţiuni convertibile sau cu bonuri de subscriere, şi emisiunea de garanţii de subscriere 

menţionate în art. 453 alin. 2 al Codului Societăţilor Comerciale precum şi reducerea sau anularea capitalului 
social,    

7) dizolvarea Societăţii,  
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8) adoptarea regulamentului  ordinei de zi a Adunării Generale,  
9) numirea şi revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere şi stabilirea remuneraţiei acestora,   
10) adoptarea regulamentului Consiliului de Supraveghere  
11) examinarea şi soluţionarea cererilor depuse de către Consiliul de Supraveghere sau de către Consiliul de 

Administraţie,    
12) alte chestiuni prevăzute de către Codul Societăţilor Comerciale sau de prezentul Statut.   
2. Pentru achiziţionarea, vânzarea, utilizarea uzufructului perpetuu sau a unei părţi dintr-un imobil nu este 

necesară o rezoluţie din partea Adunării Generale.   
 

PRINCIPII POLITICII DE INVESTIŢIE A SOCIETĂŢII  
 

§ 20a 
 
1. Obiectul activităţii Societăţii este colectarea activelor de la mai mulţi investitori în scopul investirii lor în interesul 
acelor investitori în conformitate cu politica de investiţii a Societăţii.       
2. Societatea acţionează în nume propriu şi în interes propriu.   
3. Obiectivul Societăţii este creşterea valorii Activelor Societăţii ca urmare  a creşterii valorii depozitelor.  Societatea 
va realiza o politică de gestionare activă, ceea ce înseamnă, că gradul de implicare a Societăţii în categoriile distincte 
ale depozitelor va fi variabil şi va depinde de relaţia dintre ratele preconizate de rentabilitateşi riscul suportat.   
4. Societatea va face efortul să atingă obiectivul de investiţie înainte de toate prin investirea proprietăţilor Societăţii 
incluzând fondurile provenite din plăţile acţionarilor, drepturi dobândite şi beneficiile acestor drepturi („Active”) în 
depzitele menţionate în § 20b alin.1 al Statutului.  Societatea va realiza o politică de gestionare activă, ceea ce 
înseamnă, că gradul de implicare a Societăţii în special în categoriile distincte ale depozitelor va fi variabil şi va 
depinde de relaţia dintre ratele preconizate de rentabilitate şi riscul suportat.    
5. Societatea nu garantează  atingerea obiectivului de investiţie. Factorii principali de risc legaţi de activitatea de 
investiţie a Societăţii sunt:   
- riscul unei fluctuaţii mari a rezultatului financiar al Societăţii,    
-riscul asociat cu lipsa unei creşteri a valorii societăţilor de portofoliu sau falimentul societăţilor de portofoliu,   
-  riscul asociat cu lipsa de lichiditate a portofelului de investiţii,   
- riscul asociat cu lipsa procurării unor noi societăţi de portofoliu,   
- riscul apariţiei unor defecte juridice a societăţii de portofoliu sau a tranzacţiei de investiţii în societatea de portofoliu,   
- riscul unei crize economice pe piaţa de capital,  
- riscul înrăutăţirii situaţiei macroeconomice în economie.  . 
 
 

§20b 
 
1. Societatea poate investi Activele în:  
1) părţi sociale sau acţiuni ale societăţilor naţionale, inclusiv  în special în acţiuni ale societăţilor cotate  în sistemul  
de tranzacţionare alternativ operat de Bursa de Valori din Varşovia sau părţi sociale sau acţiuni ale societăţilor 
destinate să fie cotate la Bursa de Valori din Varşovisa sau pe piaţa reglementată de Bursa de Valori din Varşovia, 
2) acţiuni ale societăţilor naţionale sau din străinătate cotate sau destinate să fie cotate în sistemele de tranzacţionare 
alternative sau pe pieţele reglementate de bursa de valori pe teritoriul Uniunii Europene,    
3) drepturi de preferinţe la subscriere, drepturi la acţiuni, garanţii de subscriere a societăţilor menţionate în pct. 1 şi 
2),   
4) obligaţiuni, inclusiv obligaţiuni convertibile sau obligaţiuni cu bonuri de subscriere a societăţilor menţionate în pct. 
1 şi 2),    
5) depozite deschise la băncile naţionale sau la o instituţie de credit.     
2. Activele menţionate în art. 1 pct 1-3,pot fi achiziţionate de către Societate cu condiţia ca acestea să fie 
transferabile.    
 

§20c 
 
1. Societatea va alege depozitele bazându-se pe principiul maximizării valorii Activelor incluse în componenţa 
portofoliului de investiţii al Societăţii prin luarea în considerare a minimalizării riscului de investiţie, precum şi ţinând 
cont de  principiile de  investiţie responsabilă din punct de vedere social.     
2. Societatea aplică principiile selectate de investire responsabilă, ceea ce înseamnă, că exclude investiţiile în entităţi 
faţă de care în cursul analizei anterioare deciziei de investiţie s-a constatat sau de asemenea se suspectează în mod 
justificat că desfăşoară o activitate care duce la:   
-  acţiuni care provoacă o degradare masivă a mediului natural înconjurător;    
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- încalcarea drepturile omului; 
- încalcarea drepturile angajaţilor, în special prin exploatarea angajaţilor,   
- activitatea în industria ponografică, în comerţul cu arme, al produselor cu tutun,  al  jocurilor de noroc,  
împrumuturilor cu o rată ridicată a dobânzii, , 
- activităţi agresive de vânzare care ar putea induce clienţii în eroare, în special persoanele în vârstă şi copiii,     
- o structură de afaceri netransparentă inclusiv care poate cauza riscul unei fraude fiscale,   
- o structură de proprietate netransparentă, inclusiv care poate cauza riscul unei fraude fiscale,   
- aplicarea unei evaziuni fiscale agresive, inclusiv transferul profiturilor în străinătate,   
- obţinerea de profituri din activitate de către entităţi cu sediul în ţări considerate paradisuri fiscale sau în ţări alese 
în mod obişnuit pentru evitarea plătirii de impozite.   
- amestec în activităţi corupte;  
- constatarea sau suspectarea de încălcare a legii în activitate, de exemplu prin înscrierea pe lista avertismentelor 
publice ale Comisiei de de Supraveghere Financiară, ale procedurii procuraturii sau ale unor  proceduri importante 
ale altor organe de stat.    
3. Înainte de luarea unei decizii privind investirea în titluri de valoare sau în părţi sociale ale societăţii, se întocmeşte 
de fiecare dată o analiză a chestiunii privind responsabilitatea socială. Această Analiză se transmite Consiliului de 
Administraţie, Consiliului de Supraveghere şi Comietetului de Investiţie, dacă a fost numit.   
4. Investirea Activelor Societăţii se bazează pe criterii şi pe utilizarea instrumentelor analizei fundamentale, în 
conformitate cu  următoarele criterii:    
1) evaluarea situaţiei financiare a Societăţii, în special perspectivele de creştere a veniturilor şi profiturilor, a politic ii 
dividendelor, a datoriilor, a fezabilităţii ipotezelor prognozate.   
Sunt preferate societăţile aflate în stadiu de creştere, care caută capital pentru dezvoltare, arătând în perspectiva a 
cel puţin 3 ani o creştere a veniturilor şi a rezultatului net sau EBITDA, şi pentru care fondurile furnizate vor reprezenta 
un impuls pentru a se dezvolta.   
Sunt preferate societăţile cu capitalizare implicită la momentul introducerii pe piaţă în sistemul de tranzacţie organizat 
între 3 mil. PLN şi 30 mil. PLN. 
 2) evaluarea istoricului societăţii şi a calităţii  personalului de conducere a societăţii,    
Preferate vor fi societăţile care au o istorie de cel puţin 3 ani de activitate. În ceea ce priveşte personalul  de 
conducere, vor fi preferate societăţile în care este prezentată identitatea fondatorilor, a propritarilor principali şi a 
consiliului de administraţie (sau o parte a sa), în special societăţile familiale.    
Investiţiile într-o societate cu o istorie de activitate mai scurtă vor fi realizate în mod excepţional şi numai dacă au 
caracter spin-off sau dacă personalul de conducere a societăţii deţine cel puţin 5 ani de experienţă documentată în 
cadrul activităţii pe care o desfăşoară societatea.  
3) analiza comparativă a societăţii cu entităţile concurente publice şi non-publice   
Preferate vor fi societăţile care nu diferă în mod negativ din punct de vedere operaţional (în special al resurselor de 
echipament sau al competenţei) şi financiar (profitabilitatea) de concurenţa lor directă.     
4) evaluarea situaţiei economice şi a perspectivei ramurei şi pieţei în care activează societatea,   
Preferate vor fi societăţile care activează pe piaţă şi sunt percepute a fi în creştere.   
5) evaloarea indicatorilor de piaţă istorici şi impliciţi în special preţul/riscul şi preţul/ valoarea contabilă, în contextul 
indicatorilor de piaţă generali şi specifici pentru ramură,   
Preferate vor fi societăţile pentru care indicatorii impliciţi de preţ/risc şi pret/valoare contabilă după introducerea 
societăţii la tranzacţionarea organizată vor fi mai favorabili decât media pentru societăţile comparabile.  
6) analiza potenţialelor riscuri juridice asociate cu societatea,    
Investiţiile efectuate vor fi exclusiv în societăţile în a căror activităţi nu există riscuri juridice majore şi de neînlăturat 
cum ar fi de exemplu asociate cu drepturile de autor, cu ameninţarea de a pierde autorizaţia sau licenţa,    
7) în cazul societăţilor cotate în tranzacţia organizată – evaluarea informaţiilor transmise şi comportamentul pe piaţă 
al cursului, precum şi structura acţionariatului, 
Nu vor fi efectuate investiţii în societăţi în care există un conflict puternic în acţionariat sau de asemenea în societăţi 
care nu desfăşoară o politică de informare corectă. 
8) în cazul societăţilor necotate – o evaluare a  îndeplinirii criteriilor de autorizare pentru solicitarea introducerii 
instrumentelor financiare în sistemul de tranzacţii organizat,   
Investiţiile vor fi efectuate în societăţi care pot debuta în tranzacţiile organizate într-o perspectivă nu mai lungă de 36 
de luni, însă preferate vor fi societăţile care pot debuta în perspectivă de 12 luni.      
9) în cazul instrumentelor de datorie: evaluarea situaţiei fundamentale, a riscului şi a bonităţii emitentului, evaluarea 
situaţiei macroeconomice în ţară şi în lume (analiză internaţională), îndeplinirea principiilor de diversificare a 
depozitelor şi a altor restricţii privind investiţiile.    
5. Investirea Activelor Societăţii în alte instrumente decât cele indicate în art. 20b alin. 1 pct 1)-2) se bazează pe:      
1) în cazul instrumentelor de datorie: evaluarea situaţiei fundamentale, a riscului şi a bonităţii emitentului, evaluarea 
situaţiei macroeconomice în ţară şi în lume (analiză internaţională), îndeplinirea principiilor de d iversificare a 
depozitelor şi a altor restricţii privind investiţiile.    
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 2) în cazul depozitelor: profitabilitatea posibilă de obţinut şi lichiditatea mare a depozitelor, menţinând siguranţa 
depozitului, în cazul depozitelor de asemenea şi evaluarea ratei dobânzii depozitului în raport cu durata acestuia,  
3) lichiditatea investiţiei înţeleasă ca posibilitatea retragerii rapide dintr-o astfel de investiţie şi conversia ei în mijloace 
băneşti fără un efect negativ semnificativ asupra valorii Societăţii. ,  
4) riscul specific depozituului şi impactul asupra riscului total al portofoliului de investiţie al Societăţii.  
6. Societatea va efectua investirea Activelor Societăţii pe baza criteriilor:    
1) transparenţei – pe baza criteriilor economice după desfăşurarea analizei profitabilităţii şi a riscului de investiţie în 
special pe baza unei estimări a societăţii pregătite într-un mod corect, 
2) imparţialităţii,  
3) calităţii documentaţiei asigurând realizarea investiţiei  cu o documentaţie investiţională corect elaborată care să 
asigure o protecţie adecvată drepturilor Societăţii,    
4) eficienţei –  asigurând supravegherea adecvată a utilizării fondurilor Societăţii într-un mod eficient, raţional şi 
gândit, printre altele prin exercitarea drepturilor care reies din părţi sociale/acţiuni,  asigurarea atribuţilor adecvate în 
documentaţia investiţională precum şi partifciparea persoanelor indicate de către Societate în organele societăţii în 
care se fac investiţii.    
5) riscului de investiţie limitat – bazându-se pe cele mai bune cunoştinţe cu privire la posibilităţile de investiţii 
analizate, 
 

§ 20d 
 
1. Sub rezerva art. 20c alin. 2-3, Activele Societăţii sunt investite într-un mod flexibil în diverse categorii de depozite, 
în funcţie de evaluarea potenţialului de creştere a categoriilor distincte de depozite cu luarea în considerare a gradului 
de risc, cu toate acestea, obiectivul de investiţie este realizat înainte de toate prin achiziţionarea de acţiuni sau părţi 
sociale în companiile cu potenţial de creştere, care sunt sau pot fi cotate în sistemul de tranzacţionare alternativ 
NewConnect operat de Bursa de Valori din Varşovia.S.A sau pe piaţa reglementată de Bursa de Valori din Varşovia, 
sau în alte sisteme de tranzacţionare organizată operate de burse pe terenul statelor membre ale UE.     
2. Intenţia Societăţii o reprezintă creşterea treptată a numărului de depozite incluse în componenţa portofoliului său 
de investiţii şi diversificarea acestora.  
3. Intenţia Societăţii o reprezintă menţinerea flexibilităţii de investiţie la cel mai înalt nivel. În legătură cu cele de mai 
sus, Societatea intenţionează să menţină o abordare individuală pentru fiecare dintre proiecte, fără a adopta principii 
specifice şi nici perioada de ieşire din investiţie. Posibilitatea de vânzare a părţilor sociale (acţiunilor) va fi analizată 
continuu, iar deciziile vor fi luate pe baza recomandaţiilor Consiliului de Administraţie a Societăţii.   
4. Diversificarea depozitelor va fi efectuată în contextul numărului de emitenţi şi a ramurilor în care aceştia activează, 
în conformitate cu următoarele principii:    
 a) Societatea va face eforturi ca în portofoliul său să se regăsească nu mai puţin de 10 depozite (cu excepţia 
mijloacelor băneşti din conturi)  
 b) în intrumentele de capitaluri proprii ale societăţilor care desfăşoară activitate în cadrul aceleiaşi secţii a 
Clasificării Activităţilor Poloneze (PKD) nu se poate investi mai mult de 30% din valoarea activelor.     
c) sub rezerva altor restricţii asociate cu diversificarea depozitelor, Societatea nu va efectua mai mult de 3 investiţii 
în societăţi care îşi desfăşoară activitatea în aceeaşi clasă PKD,   
d) în scopul evaluării activităţii societăţii în cadrul secţiei sau a clasei PKD se analizează activitatea desfăşurată 
efectiv, nu doar prevederile statutului sau ale contractului societăţii respective.  
5. Valoarea totală a investiţiei efectuate într-o singură societate şi în filialele ei nu ar trebui să depăşească suma de 
1.000.000 zl şi 30% din valoarea Activelor, precum nu ar trebui să  conducă la depăşirea nivelului de 50% din capitalul 
respectivei societăţi, exceptând cazul în care Consiliul de Supraveghere a Societăţii îşi exprimă acordul sub forma 
unei rezoluţii pentru depăşirea acestor niveluri.   
6. Restricţiile menţionate mai sus nu se aplică titlurilor de valoare emise sau garantate de către Trezoreria Statului, 
Banca Naţională a Poloniei, statele care aparţin de OCDE şi instituţiile financiare internaţionale al căror membru este 
Republica Polonă sau cel puţin de  unul dintre statele care aparţin de OCDE.    
7. Societatea menţine în măsura necesară pentru a-şi îndeplini obligaţiile curente şi planificate, o parte din Activele 
proprii în conturile bancare.   
8. Depozitele într-o singură bancă naţională  sau într-o instituţie de credit nu pot reprezenta mai mult de 50% din 
valoarea Activelor.    
9. Depozitele în instrumentele de capitaluri proprii (menţionate în art. 20b alin.1 pct.1`) vor reprezenta de la 0 până 
la 100% din Active. Societatea  va face eforturi să maximizeze participarea instrumentelor de participare în portofoliu  
10. Investiţiile în depozite vor reprezenta de la 0% până la 100% din Active.    
11. Depozitele în instrumentele de datorie vor reprezenta de la 0 până la 100% din Active. Societatea va face eforturi 
ca participarea instrumentelor de datorie să nu depăşească 30% din Active.   
12. Acţiunile efectuate cu încălcarea restricţiilor menţionate în art. 5-11 de mai sus sunt importante.   
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13.Sub rezerva art. 12, Societatea, în cazul încălcării restricţiilor menţionate în prezentul paragraf, este obligată să 
îşi adapteze  de îndată starea Activelor sale la cerinţele Politicii de Investiţie, luând în considerare  în mod 
corespunzător interesele acţionarilor.  
14. Societatea prevede investirea Activelor în proiecte localizate pe teritoriul Republicii Polone sau în alte ţări membre 
ale Uniunii Europene.    
15. Societatea poate acorda împrumuturi, gajuri şi garanţii altor entităţi, cu toate acestea doar entităţilor incluse în 
componenţa portofoliului de investiţie a Societăţii sau a altor entităţi asociate din punct de vedere al capitalului. 
Valoarea împrumutului, gajului sau a garanţiei acordate nu poate să depăşească 10% din valoarea Activelor, cu 
excepţia cazului în care Consiliul de Supraveghere îşi exprimă acordul sub forma unei rezoluţii pentru depăşirea 
pragului menţionat mai sus.    
16. Împrumuturile, gajurile şi garanţiile pot fi acordate de către Societate în conforitate cu următoarele condiţii:    
1) împrumuturile, gajurile şi garanţiile vor fi acordate entităţilor care deţin capacitatea de a-şi acoperi datoriile,    
2) împrumuturile, gajurile sau garanţiile vor fi acordate în condiţiile pieţei  
3)  obligaţiile care reies din împrumuturi, gajuri sau garanţii vor fi asigurate prin numerar, titluri de valoare sau alte 
active.    
4) împrumuturile, gajurile sau garanţiile vor fi acordate pe o perioadă care nu va depăşi 36 (treizeci şi şase) de luni.    
 
 

§20e 
 
 
1. Societatea nu va lua credite şi împrumuturi.   
2. Societatea nu va utiliza pârghii financiare în scopul atingerii obiectivului de investiţie.   
 
 

STRATEGIA DE INVESTIŢIE A SOCIETĂŢII 
 

§ 20f 
SECTOARE INDUSTRIALE, GEOGRAFICE SAU ALTE SECTOARE DE PIAŢĂ, CARE FAC OBIECTUL 

STRATEGIEI DE INVESTIŢIE 
 

 
1. Societatea va investi mijloacele băneşti în categoria activelor, menţionate mai sus fără nicio preferinţă sau restricţie 
sectorială, sub rezerva art. 20c alin. 2.    
 
2. Societatea va clasifica investiţiile din punct de vedere al ramurei luând în considerare: 
- perspectivele de dezvoltare a ramurei,  
- concurenţa în respectiva ramură, 
- percepţia avută de investitorii financiari asupra respectivei ramure,   
- apariţia şi natura riscurilor specifice pentru respectiva ramură  
3. Societatea prevede investirea mijloacelor băneşti exclusiv în proiecte localizate pe teritoriul Republicii Polone sau 
în alte ţări membre ale Uniunii Europene.    
  
 

§ 20g 
PRINCIPIILE DE EFECTUARE A INVESTIŢIEI   

 
1.  Efectuarea unei investiţii în părţi sociale sau titluri de valoare ale  unei anumite societăţi trebuie  să fie precedată 
de analiza menţionată în art. 20c alin.4 al Statutului.   
2. De fiecare dată se efectuează o evaluare a lichidităţii investiţiei înţeleasă ca posibilitatea retragerii rapide dintr-o 
astfel de investiţie şi conversia în mijloace băneşti fără un efect negativ semnificativ asupra valorii Societăţii şi 
evaluarea riscului specific al depozitului şi impactul asupra riscului total  al portofoliului de investiţie al Companiei.    
3.  În cazul depozitelor se analizează profitabilitatea posibilă de obţinut şi lichiditatea mare a depozitului menţinând 
siguranţa depozitului, şi evaluarea ratei dobânzii depozitului în raport cu durata acestuia,  
4. Consiliul de Supraveghere poate numi atât dintre membrii săi cât şi dintre persoanele din exterior un Comitet de 
Investiţie care va pregăti recomandările referitoare la realizarea sau nerealizarea investiţiei  în cazul unei investiţii cu 
o sumă mai mare de 200.000 zl.    
5. Decizia privind realizarea unei investiţii este luată de Consiliul de Administraţie a Societăţii pe baza analizei 
menţionate în art. 1 şi a recomandării Comitetului de Investiţie.  . 
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6. În cazul unei investiţii cu o sumă care depăşeşte 600.000 zl sau de asemenea a unei investiţii faţă de care a fost 
emisă o recomandare negativă din partea Comitetului de Investiţie, pentru desfăşurarea acesteia este necesar 
acordul Consiliului de Supraveghere.   
7. Dimensiunea unei investiţii se stabileşte având în vedere diversificarea necesară a portofoliului de investiţie 
precum şi alte proiecte de investiţie planificate.   
 

§ 20h 
PRINCIPIILE DE EFECTUARE A DEZINVESTIRII 

 
1. Societatea va efectua o dezinvestire în cazul în care:   

1) consideră că a fost atinsă rata rentabilității un nivel satisfăcător,    
2) alte proiecte de investiţie oferă şansa atingerii unei rate de rentabilitate mai ridicată, 
3) dezinvestirea este necesară pentru limitarea pierderilor din investiţie,    
4) societatea respectivă încalcă principiile menţionate în art. 20c alin. 2-3 al Statutului,    
5) dezinvestirea este necesară pentru asigurarea lichidităţii financiare a Societăţii inclusiv pentru plata dividentelor.   
2. Dezinvestirile vor fi efectuate în special prin: 
1) vânzare de acţiuni în oferte publice sau private anterioare introducerii societăţii în sistemul de tranzacţionare 

organizat,   
2) în tranzacţiile de vânzare  în sistemul de tranzacţionare organizat, 
3) în tranzacţiile de vânzare în favcoarea unui investitor al unei anumite ramuri sau a unui investitor financiar,   
4) în tranzacţiile de tipul ABB ( accelerated book-building ). 
3. Decizia privind efectuarea unei dezinvestiri este luată de către Consiliul de Administraţie. Dezinvestirile pot fi 
efectuate în întregime sau prin vinderea unei părţi a activelor respective.    
 

CONTABILITATEA SOCIETĂŢII 
§ 21 

Anul fiscal este anul calendaristic. 
 

§ 22 
Societatea creează: 

a) capital social, 
b) capital de rezervă,  
c) alte fonduri şi capitaluri acceptate sau solicitate de lege.   

 
§ 23 

 
1. La capitalul suplimentar se transferă cel puţin opt procente din profitul pe respectivul exerciţiu financiar.    
2. Repartizarea în capitalul de rezervă poate înceta atunci când situaţia acestui capital va fi egală cu 1/3 (o 

treime) din capitalul social. 
3. Cu privire la utilizarea capitalului de rezervă decide Adunarea Generală, cu toate acestea o parte a capitalului 

de rezervă – în valoare de 1/3 (o treime) a capitalului social poate fi utilizată pentru acoperirea pierderilor din 
bilanţ.   

§ 24 
 
Profitul obţinut după efectuarea repartizărilor obligatorii este destinat:   

- acoperirii pierderilor pentru anii precedenţi 
- dividendul pentru acționari, într-o sumă stabilită anual de Adunarea Generală, 
- alte scopuri se aplică rezoluțiilor Adunării Generale 

§ 25 

 
1. Plata dividendului se face la datele stabilite de Adunarea Generală. 
2. Adunarea generală stabilește ziua în care este stabilită lista acționarilor care au dreptul la dividende pentru un 
anumit exercițiu financiar. 
3. Consiliul de administrație poate plăti avansuri de dividende în măsura specificată în Codul societăților comerciale. 
 

DISPOZIȚII FINALE 
§ 26 

1. Compania publică anunțuri în Monitor Sądowy i Gospodarczy emise de Ministerul Justiției. 

2. Costurile legate de formarea Companiei sunt stabilite la 10.000 PLN. 
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