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1. List zarządu do akcjonariuszy 
 

 

Szanowni Akcjonariusze! 

 

Grupa Polaris Group IT SA i jej spółka zależna ISRV Zrt. pomyślnie zakończyły rok 2021. Był to rok 
wielu wyzwań i nietypowych zadań do rozwiązania, spowodowanych zmianami wywołanymi przez 
pandemię COVID19. Ograniczony czas pracy, znacznie droższe podzespoły elektroniczne, napięte 
procesy rozwojowe i biznesowe w związku z serią zachorowań na choroby zakaźne wśród naszych 
współpracowników oraz trudności z zaopatrzeniem w podzespoły towarzyszyły nam w roku 2021. 
Nasza firma miała jednak szczęście poradzić sobie z tymi trudnościami i osiągnąć znaczny wzrost 
zysku. W 2021 r., przy sprzedaży netto niższej, niż rok wcześniej (144 mln zł w 2020 i 116 mln zł w 
2021 r.), udało nam się zwiększyć zysk z 2,3 mln zł w 2020 do 8,5 mln zł w 2021 r.  

Trudności gospodarcze nie zniknęły z nowym rokiem, jednak mimo niefortunnych okoliczności 
wojny i wirusa COVID, który nadal utrudnia nam codzienne życie, patrzymy z optymizmem  na rok 
2022. Kontynuujemy rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe, które - mamy nadzieję - zaowocują 
wprowadzeniem na rynek innowacyjnych produktów i usług, generujących przychody i wysokie 
marże.  Będziemy kontynuować działania w tych obszarach, które przyczyniły się do osiągnięcia 
ubiegłorocznych wyników. Obejmują one: rozwój systemów oprogramowania, rozwój rozwiązań 
szyfrujących i sprzętu, rozwój badań nad sztuczną inteligencją, handel sprzętem i 
oprogramowaniem, handel sprzętem i oprogramowaniem związanym z rynkiem opieki zdrowotnej 
oraz świadczenie usług związanych z tym sprzętem i oprogramowaniem, rozwój rozwiązań 
edukacyjnych online. 

W 2022 roku zamierzamy zawrzeć kilka umów o partnerstwie strategicznym z producentami z 
Dalekiego Wschodu, co zapewni iSRV Zrt mocny start w publicznych zamówieniach. Dążymy 
również do stworzenia usług wspierających naszą działalność komercyjną. Chcielibyśmy również 
stopniowo wykorzystywać możliwości handlowe i usługowe w regionie, oprócz możliwości 
sprzedaży na rynku węgierskim.  

W 2022 roku będziemy nadal monitorować zmieniające się okoliczności, reagować na szybko 
zmieniające się warunki ekonomiczne i wykorzystywać nowe możliwości. Będziemy nadal 
poszerzać naszą ofertę produktów i usług. Planujemy nadal intensywnie inwestować w rozwój i 
doskonalenie. Kolejnym naszym celem strategicznym jest rozszerzenie możliwości w zakresie 
rozwoju i wiedzy specjalistycznej oraz poszerzenie rynków zbytu. W ramach tych działań będziemy 
również badać możliwości przejęcia firm posiadających odpowiednią wiedzę specjalistyczną lub 
obiecujące relacje rynkowe. Będziemy informować Was o tych planach i wydarzeniach. 

Bieżące informacje na temat naszej działalności można znaleźć na niedawno odnowionej stronie 
internetowej (www.polarisitgroup.com). 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem rocznym za 2021 rok. 

 

Gábor Kósa  

Prezes Zarządu Grupy Polaris IT SA  
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2. Wybrane dane finansowe 
 

Pozycje 2021 w PLN 2020 w PLN 2021w EUR 2020 w EUR 

Przychody netto ze sprzedaży 
115 912 

099,09 
144 309 

542,61 
25 322 
140,71 32 459 016,76 

Koszty działalności operacyjnej 
109 769 

001,45 
138 579 

267,19 
23 980 
120,47 31 170 126,90 

Amortyzacja 2 211 878,41 1 441 230,69 483 206,64 324 170,74 

Zysk/strata ze sprzedaży 6 143 097,64 5 730 275,42 1 342 020,24 1 288 889,86 

Pozostałe przychody operacyjne 4 267 659,16 235 090,02 932 312,21 52 877,94 

Pozostałe koszty operacyjne 483 645,07 232 030,63 105 657,03 52 189,80 

Zysk/strata na działalności operacyjnej (EBIT) 9 927 111,73 5 733 334,81 2 168 675,42 1 289 578,00 

EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) 12 622 635,21 7 406 596,13 2 757 539,10 1 665 938,53 

Przychody finansowe 204 706,35 3 518 049,91 44 720,12 791 302,08 

Koszty finansowe 1 342 895,31 6 927 671,67 293 368,72 1 558 215,81 

Zysk/strata brutto 8 788 922,77 2 323 713,05 1 920 026,82 522 664,26 

Zysk/strata netto 8 482 276,74 2 303 572,65 1 853 036,97 518 134,16 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 061 325,26 19 687 078,53 887 236,54 4 428 142,45 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 993 663,39 
-19 889 
753,74 -1 309 374,85 -4 473 729,45 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 102 042,76 -66 546,16 459 211,96 -14 967,98 

Przepływy pieniężne netto razem 169 704,63 -269 221,37 37 073,65 -60 554,98 

Aktywa razem 83 929 955,12 
159 610 

646,46 
18 248 
022,59 34 586 687,71 

Aktywa trwałe 70 810 492,02 71 443 627,12 
15 395 
593,34 15 481 413,52 

Aktywa obrotowe 13 119 463,10 88 167 019,34 2 852 429,25 19 105 274,19 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 9 433 300,77 6 028 287,60 2 050 985,08 1 306 294,44 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 392 103,12 224 483,46 85 250,93 48 644,24 

Kapitał własny 49 107 103,86 44 331 786,04 
10 676 
849,99 9 606 437,12 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 20 537,27 0,00 4 450,31 

Zobowiązania krótkoterminowe 11 848 766,04 99 959 200,57 2 576 154,72 21 660 570,46 

     Zastosowane kursy EURO i liczba akcji do przeliczenia danych finansowych: 
      

   Rachunek zysków i strat za 2021 r. 4,5775 
   Bilans na 31.12.2021 4,5994 
   Rachunek zysków i strat za 2020 r. 4,4459 
   Bilans na 31.12.2020 4,6148 
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3. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
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4. Sprawozdanie z działalności 
 

 

 

a. Dane Spółki. 
 

Firma:   Polaris IT Group Spółka Akcyjna 

Siedziba:  Warszawa 

Adres siedziby:  ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa 

NIP:   1132197112 

REGON:  016238500 

KRS:   0000113924 

Prezes Zarządu:  Gábor Kósa 

Adres e-mail:  hello@polarisitgroup.com 

Strona www:  www.polarisitgroup.com 

 

b. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki dominującej i spółek 
zależnych, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia 
sporządzenia sprawozdania finansowego. 
 

W grudniu 2020 r. Polaris IT Group SA i spółka zależna iSRV Zrt. zawarły umowę o dystrybucji 
oprogramowania i licencji dla partnerów B2B. Polaris IT Group SA uzyskała prawa do 
dystrybucji oprogramowania i licencji opracowanych przez iSRV Zrt., w przypadkach, gdy 
potencjalny nabywca nie jest końcowym użytkownikiem oprogramowania. W 2021 r. Spółka 
uzyskała przychody na podstawie tej umowy, sprzedając klientowi licencje na komponenty 
oprogramowania związane z technologiami nauczania online, opracowane przez iSRV Zrt. 
Przychody te stanowiły całość przychodów ze sprzedaży jednostki dominującej w 2021 r. 

Wniesione aportem w lipcu 2020 r. udziały spółki zależnej Industrial Artificial Intelligence Kft., 
do której należy 100% akcji spółki iSRV Zrt., zostały wykazane jako długoterminowe aktywa 
finansowe w kwocie 55.000.000 zł. Zarząd Spółki dokonał analizy osiągnięć i perspektyw 
rozwoju iSRV na dzień sporządzenia raportu i nie widzi podstawy do aktualizacji tej wartości 
oraz przewiduje, że zostanie ona utrzymana, gdyż nie zaszły żadne okoliczności, wpływające 
negatywnie na tę wartość.  

Spółka zależna iSRV Zrt., która w grupie kapitałowej prowadzi działalność w największym 
zakresie, zakończyła w 2021 r. realizację istotnej umowy na dostawy sprzętu i wyposażenia 
medycznego, za łączną kwotę ok. 36 milionów euro, z czego ok. 23 miliony euro stanowiły 
przychody 2020 r., a pozostałe ok. 13 milionów euro zostało zrealizowane w 2021 r. 

W pierwszym kwartale 2021 r. iSRV Zrt. zrealizowała umowę zawartą w I kwartale ubiegłego 
roku na dostawę specjalistycznego oprogramowania e-learningowego i komunikacyjnego, 
wykorzystującego nowoczesne rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, dla klienta 
biznesowego ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich na kwotę 6.455.000 euro. Podpisała także 
umowę z firmą Codaltec, nadzorowaną przez Ministerstwo Obrony Kolumbii, na sprzedaż 
systemu do symulacji broni na Węgrzech. W ramach tej umowy ISRV Zrt. kupi najnowszej 
generacji, nowoczesny system szkolenia broni palnej, opracowany przez Codaltec. ISRV Zrt. 
zamierza sprzedawać ten system w celach szkoleniowych, z pomocą partnera węgierskiego, z 

http://www.polarisitgroup.com/
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którym również zawarto umowę. Do przeprowadzenia tych transakcji potrzebne jest zezwolenie 
na produkcję i międzynarodową sprzedaż technologii wojskowej. ISRV Zrt. już posiada te 
uprawnienia. Zezwolenie to jest również przydatne do produkcji i sprzedaży produktów 
opracowywanych przez ISRV Zrt. 

W drugim kwartale 2021 r. konsorcjum 4iG Plc., do którego wchodzi również iSRV Zrt., zostało 
jednym z pięciu wybranych oferentów w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zawarcie umowy ramowej ("Umowa Ramowa") reguluje Rozporządzenie 
301/2018. (XII. 27.) "w sprawie zakupu serwerów i urządzeń pamięci masowej oraz usług 
pokrewnych (SRVT21)". 

We wrześniu 2021 r. iSRV Zrt. została ogłoszona zwycięzcą przetargu publicznego na Węgrzech, 
na dostawę sprzętu i oprogramowania do celów edukacyjnych. W ramach tego projektu iSRV Zrt. 
dostarczyła własny system nauczania online Enclosed Learning. Przychody z projektu wyniosły 
ok. 5 mln zł, został on ukończony w IV kwartale 2021 r.  

Już po zakończeniu roku obrotowego 2021, w marcu 2022 r. iSRV Zrt podpisała umowę z T-
Systems Hungary Zrt, na mocy której ISRV Zrt dostarczy rozwiązania techniczne i usługi IT o 
wartości ok. 12,5 mln zł, które będą wykorzystywane w publicznej opiece zdrowotnej. 
Przewidywany termin zakończenia projektu to 31 grudnia 2022 r., ale zdecydowana większość 
dostaw ma nastąpić do końca lipca 2022 r. 

 

c. Przewidywany rozwój. 
 

Polaris IT Group SA działa w sektorze IT. Zajmuje się działalnością doradczą w zakresie 
wdrażania technologii oraz pośrednictwem w sprzedaży produktów swojej spółki zależnej. 
Spółka planuje dalszy rozwój tej działalności, ze szczególnym naciskiem na rynek Polski. 
Dotychczas prowadzona działalność pozwoliła na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania 
spółki-matki, także związanych z obecnością na rynku kapitałowym. Obecnie zdecydowana 
większość działalności Grupy prowadzona jest przez spółkę zależną iSRV Zrt.  

iSRV.Zrt działa jako spółka akcyjna od 2014 r., po przekształceniu ze spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością iSRV Kft., założonej w maju 2012 r. Spółka posiada zespół doświadczonych i 
zorientowanych w rynku IT specjalistów. Główną działalnością spółki jest rozwój produktów 
informatycznych i dostarczanie usług opartych o te produkty. Spółka zarówno tworzy i 
dostarcza oprogramowanie, jak i rozwiązania sprzętowe, hardwarowe. 

iSRV wyróżnia trzy główne obszary działania w sektorze IT, w których chce się szczególnie 
specjalizować i rozwijać: 

I. Szkolenia online 

Spółka dostarcza produkty i rozwiązania w tym obszarze dla szerokiej grupy docelowej, 
obejmującej edukację publiczną, edukację prywatną, szkoleniach i konferencje w firmach. 
Produkty spółki zapewniają każdej grupie docelowej indywidualnie spersonalizowaną, 
integrującą wiele funkcji, działającą w systemie zamkniętym platformę edukacyjną i 
komunikacyjną, opartą na czacie wideo.  

II. Technologie bezpieczeństwa 

Spółka dostarcza rozwiązania zapewniające ochronę w zakresie przesyłania i przechowywania 
danych. Spółka dostrzega rosnące zapotrzebowanie i poszerzający się krą klientów w tym 
segmencie. iSRV posiada i corocznie odnawia certyfikaty bezpieczeństwa, które pozwalają na 
realizację zamówień publicznych dla wojska (w tym certyfikaty NATO). Umożliwia to 
oferowanie własnych rozwiązań, jak również realizację zamówień w konsorcjum z innymi 
dostawcami, którzy korzystają z możliwości, jakie daje im współpraca ze spółką.   

III. AI (a raczej ML) 
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AI, czyli sztuczna inteligencja, jest obecnie często nadużywanym sformułowaniem, głównie 
marketingowo. Uściślając, zwykle chodzi o Machine Learning (ML), czyli nauczanie maszynowe, 
a na rynku w zasadzie nie ma produktów, które można rzeczywiście określić mianem sztucznej 
inteligencji. ML jest istotnym rozwiązaniem, którego zastosowania iSRV widzi w wielu 
projektach,  dedykowanych dla procesów przemysłowych czy technologii bezpieczeństwa, a 
także edukacji, stąd spółka będzie podejmowała coraz projektów opartych na tym rozwiązaniu. 

Oprócz działania w powyższych obszarach, iSRV stara się wykorzystać szanse, jakie daje 
otoczenie gospodarcze. Korzystając ze wzrostu popytu na sprzęt i środki medyczne w 2020 r. 
iSRV dostarczyła na rynek medykamenty za kwotę przekraczającą 35 milionów euro. Realizacja 
zamówienia trwała rok i zakończyła się w pierwszym kwartale 2021 r. Spółka nabyła przy tym 
doświadczenie w obrocie takimi produktami i będzie starała się utrzymać ten segment 
działalności jako dodatkowy. Może to przyczynić się również do pozyskania nowych klientów na 
usługi informatyczne, gdyż rynek medyczny jest również zainteresowany produktami, które 
stanowią główny obszar działania spółki. 

Spółka ukończyła także budowę galwanizerni, w którą zainwestowała, gdyż spodziewa się 
wzrostu popytu na usługi galwanizowania, ze strony nowo powstających zakładów 
produkcyjnych z sektora samochodowego.  Łączne nakłady na ten projekt wyniosły 762 mln 
HUF (ok. 9,5 mln zł), z czego połowa została sfinansowana z bezzwrotnej dotacji, a połowa ze 
środków własnych. Uruchomienie galwanizerni nastąpi w 2022 r. 

Spółka dąży również do rozwoju i komercjalizacji technologii „smart city” (inteligentnych miast), 
na które popyt rośnie na całym świecie. W tym zakresie jest w stanie dostarczyć już rozwiązania 
i prowadzi badanie rynku, głównie rozmawiając z przedstawicielami samorządów, które są 
potencjalnym odbiorcą tych rozwiązań. 

Klientami iSRV są przede wszystkim prywatne przedsiębiorstwa, do których najczęściej Spółka 
dociera z ofertą bezpośrednio lub w wyniku współpracy z innymi dostawcami, ale zwiększa się 
udział instytucji państwowych, ponieważ coraz częściej Spółka startuje w przetargach i 
uczestniczy w konsorcjach przetargowych na dostawę sprzętu i oprogramowania dla instytucji 
państwowych. Są to zazwyczaj rozwiązania sprawdzone, mniej zaawansowane technologicznie i 
mniej rentowne, jednak daje to możliwość finansowania prac nad rozwojem innowacyjnych 
rozwiązań, które niosą większe ryzyko. 

iSRV ma na celu rozwijanie szerokich kontaktów międzynarodowych, obecnie prowadzi interesy 
poza Europą z partnerami z Ameryki Południowej i Chin. To dzięki współpracy z partnerem z 
Ameryki Południowej Spółka oferuje unikatowy system do szkolenia strzeleckiego, a kontakty w 
Chinach przyczyniły się m.in. do sprawnej realizacji dostawy medykamentów, wspominanej 
powyżej.  

Spółka elastycznie reaguje na zapotrzebowanie rynku, starając się oferować przede wszystkim 
własne rozwiązania, ale także - korzystając z doskonałej znajomości rynku – produkty i 
rozwiązania obce, zarabiając na umiejętnym ich komponowaniu i wdrażaniu. 

 

d. Aktywność w dziedzinie badań i rozwoju. 
 

Polaris IT Group SA w 2021 r., poprzez swoją spółkę zależną iSRV, ponosiła wydatki na badania i 
rozwój w zakresie rozwoju produktów i usług. 

W lipcu 2021 r. iSRV Zrt. otrzymała dofinansowanie na prace badawczo-rozwojowe w ramach 
konkursu "Wsparcie rynkowych projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych" (sygn.: 
"2020-1.1.2-PIACI KFI"). W ramach realizowanego projektu badawczego ISRV Zrt. opracuje 
specjalną drukarkę 3D opartą na technologii radaru sterowanego fazowo oraz precyzyjnej, 
również sterowanej radarowo, docelowej maszynie odlewniczej. Ze względu na planowaną 
innowację technologiczną, celem jest stworzenie możliwości drukowania 3D i odlewania metali, 
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które jest znacznie szybsze, co skutkuje mniejszą ilością złomu i zmarnowanych surowców. 
Projekt będzie również wykorzystywał kontrolę danych Machine Learning Industry 4.0 w 
oparciu o algorytmy samouczące się. Całkowity budżet projektu szacowany jest na 552.100.000 
HUF, z czego bezzwrotna dotacja to 326.960.000 HUF. Projekt rozpoczął się w IV kwartale 2021 
roku i potrwa półtora roku. 

W przyszłości iSRV będzie nadal przeznaczać znaczne środki na badania i rozwój. Prowadzone 
są prace nad dwoma produktami na rynku szyfrowania: nad zewnętrznym szyfrowanym 
urządzeniem magazynującym, które spełnia wymagania wojskowe, oraz  rozwiązaniem, które 
można wykorzystać do budowy niestandardowych sieci zaszyfrowanych sprzętowo. W 
dziedzinie technologii radarowych iSRV zidentyfikowała kilka obszarów, które są innowacyjne i 
mają znaczący potencjał rynkowy. Obejmują one między innymi ulepszanie rozwiązań w 
zakresie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, drogowym i lotniczym, opracowywanie 
innowacyjnych, adaptacyjnych technologii produkcji opartych na drukowaniu 3D oraz 
opracowywanie specjalnych rozwiązań sensorycznych do zarządzania jakością i produkcji w 
przemyśle spożywczym i rolnym. 

Firma przeznacza również środki na badania i rozwój rozwiązań sztucznej inteligencji (AI) do 
wykorzystania w technologii bezpieczeństwa, edukacji, rolnictwie i przemyśle. Kolejnym celem 
jest zaangażowanie się w rozwój usług telemedycznych na potrzeby opieki zdrowotnej. 

Ze względu na różne kompetencje w szerokim spektrum działań, pojawiają się znaczące 
synergie między pozornie różnymi obszarami, co w przyszłości będzie znaczącą przewagą 
rynkową Spółki. 

Już po zakończeniu roku obrotowego 2021, w marcu 2022 r., iSRV Zrt. otrzymała dotację w 
wysokości 125 mln forintów (ok. 1,56 mln zł) na rozwój zdolności produkcyjnych w technologii 
SMT (Surface Mount Technology). Dotacja ta pokryje 70% projektu, a iSRV Zrt. zapewni 
pozostałe 30% z własnych środków. Dzięki urządzeniom sfinansowanym w ramach tego 
projektu, Spółka będzie w stanie samodzielnie wytwarzać podzespoły elektroniczne, produkując 
prototypy i specjalne podzespoły elektroniczne w małych seriach. To uzupełni kompetencje 
Spółki w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu o własne możliwości produkcyjne. Projekt 
ma zostać zakończony do końca 2022 r. 

 

e. Sytuacja finansowa Spółki. 
 

Główne aktywem Polaris IT Group SA jest 100% udziałów w spółce zależnej Industrial Artificial 
Intelligence Kft. z siedzibą w Budapeszcie, do której należy 100% akcji iSRV Zrt. z siedzibą w 
Budapeszcie. Wartość w pozycji inwestycje długoterminowe bilansu jednostkowego wynosi 
55.000.000 zł i wynika ona z wniesienia aportem udziałów jako wkładów niepieniężnych, w 
zamian za 55.000.000 akcji serii P, po cenie emisyjnej 1 zł każda akcja. Przed wniesieniem 
wkładów, które nastąpiło 6 lipca 2020 r., Zarząd dokonał analizy działalności spółek IAI kft. I 
iSRV Zrt., a także została wykonana wycena na zlecenie Spółki, w której wartość godziwa 
udziałów na dzień 31 marca 2020 r. została określona na 60.799.789,60 zł. 

Zarząd dokonał ponownej analizy osiągnięć i perspektyw rozwoju iSRV na dzień sporządzenia 
raportu i ocenił, że nie zaszły żadne okoliczności, uzasadniające przeszacowanie wartości 
posiadanych przez Spółkę udziałów. 

W opinii zarządu grupa kapitałowa pomyślnie zrealizowała plany finansowe pomimo trudności 
zewnętrznych. O ile warunki się nie pogorszą, Zarząd jest przekonany, że w 2022 r. Spółkę czeka 
dalszy imponujący rozwój. 
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f. Akcje własne. 
 

Spółka i grupa kapitałowa nie posiadają akcji własnych. 

 

g. Posiadane oddziały i zakłady. 
 

Spółka i grupa kapitałowa nie posiadają oddziałów i zakładów. 

 

h. Instrumenty finansowe. 
 

Spółka i grupa kapitałowa nie posiadają instrumentów finansowych ani też nie prowadzą 
rachunkowości zabezpieczeń. 

 

i. Podstawowe ryzyka i zagrożenia. 
 

Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą 

Najważniejszymi wskaźnikami makroekonomicznymi mającymi wpływ na sytuację 
ekonomiczną Emitenta są: tempo wzrostu PKB, stopa inflacji, polityka gospodarcza i fiskalna, 
poziom wynagrodzeń i stopa bezrobocia. Wzrost gospodarczy powinien przekładać się na 
wzrost poziomu przychodów Emitenta i podmiotów z grupy kapitałowej w związku ze 
wzrostem popytu ze strony klientów. Jednak w przypadku pogorszenia sytuacji 
makroekonomicznej istnieje ryzyko ogólnego pogorszenia sytuacji finansowej Emitenta. 
Czynniki te są niezależne od Emitenta i będą wpływać w podobny sposób na sytuację firm 
konkurencyjnych. Emitent, w celu minimalizacji wpływu powyższego ryzyka na sytuację 
finansową, na bieżąco będzie śledził prognozy w zakresie tych czynników i starał się 
dostosowywać strategię rozwoju do przewidywanych zmian. 

 

Ryzyko związane z działaniami wywołanymi zagrożeniem chorobą COVID-19 

W związku z działaniami podjętymi przez rządy w marcu 2020 r., na skutek zagrożenia 
pandemią choroby COVID-19, zanotowano znaczne spowolnienie gospodarcze w Polsce i na 
świecie. Przyjęty przez Zarząd sposób działania Emitenta, polegający na minimalizowaniu 
kosztów stałych oraz dywersyfikacji projektów, o wielkości proporcjonalnej do posiadanych 
zasobów, finansowanych ze środków własnych, pozwala na ograniczenie wpływu złej 
koniunktury gospodarczej na wyniki finansowe. Spowolnienie może się jednak przełożyć na 
spadek marż i spadek zainteresowania nowymi produktami. Istnieje także ryzyko, że chaos 
organizacyjny wywołany ograniczeniami w przemieszczaniu się i kontaktach bezpośrednich 
wpłynie na terminowość i jakość zlecanych prac. Emitent ogranicza to ryzyko zacieśniając 
współpracę ze sprawdzonymi i rzetelnymi wykonawcami i kontrahentami. 

 

Ryzyko zmian w przepisach prawnych lub ich interpretacji 

System prawny UE, Polski i Węgier charakteryzuje się wysoką częstotliwością zmian. Na 
działalność Spółki i jej podmiotów zależnych potencjalny negatywny wpływ mogą mieć 
nowelizacje w zakresie prawa podatkowego, prawa związanego z obrotem gospodarczym, 
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, czy prawa związanego z obrotem instrumentami 
finansowymi Emitenta. Zmiany te mogą ponadto stwarzać problemy wynikające z niejednolitej 
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wykładni prawa, która obecnie jest dokonywana nie tylko przez sądy krajowe, organy 
administracji publicznej, ale również przez sądy wspólnotowe. Interpretacje dotyczące 
zastosowania przepisów, dokonywane przez sądy i inne organy interpretacyjne bywają często 
niejednoznaczne lub rozbieżne, co może generować ryzyko prawne. W głównej mierze ryzyko 
może rodzić stosowanie przepisów krajowych niezgodnych z przepisami unijnymi czy też 
odmiennie interpretowanymi. W celu minimalizacji tego ryzyka Emitent będzie korzystał z usług 
kancelarii prawnych jednak otrzymane porady mogą być rozbieżne z ostatecznym stanowiskiem 
organu wydającego decyzję czy sądu co może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową 
Emitenta. 

 

Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych 

Brak stabilności i przejrzystości polskiego oraz węgierskiego systemu podatkowego, 
spowodowana zmianami przepisów i niespójnymi interpretacjami prawa podatkowego, 
stosunkowo nowe przepisy regulujące zasady opodatkowania, wysoki stopień sformalizowania 
regulacji podatkowych oraz rygorystyczne przepisy sankcyjne mogą powodować niepewność w 
zakresie ostatecznych efektów podatkowych podejmowanych przez Emitenta decyzji 
biznesowych. Dodatkowo istnieje ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą 
spowodować wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie 
wyników finansowych Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco śledzi zmiany kluczowych z punktu 
widzenia Emitenta przepisów podatkowych i sposobu ich interpretacji, starając się z 
odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta i podmiotów z tworzonej 
grupy kapitałowej do występujących zmian. 

 

Ryzyko związane z możliwością utraty kluczowych pracowników i podwykonawców lub 
niepozyskaniem nowych  

Głównym czynnikiem warunkującym sukces Emitenta są jego pracownicy i podwykonawcy, 
których doświadczenie i wiedza mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania. Należy zwrócić 
uwagę, że Emitent jest podmiotem gospodarczym o stosunkowo niewielkich rozmiarach, czego 
konsekwencją jest wykonywanie specjalistycznych zadań przez pojedynczych podwykonawców 
lub pracowników Emitenta. Gwałtownie zmieniające się warunki na rynku pracy oraz działania 
firm o podobnym profilu mogą doprowadzić do odejścia części podwykonawców lub 
pracowników i utrudnić proces rekrutacji nowych pracowników lub znalezienie nowych 
podwykonawców. Ziszczenie się tego ryzyka może wpłynąć negatywnie na przychody i wyniki 
finansowe Emitenta. Emitent będzie starał się przeciwdziałać temu zjawisku stosując programy 
motywacyjne i premiowe, stwarzając przyjazne warunki pracy oraz możliwości do zdobywania 
wiedzy i nowych umiejętności dla zatrudnionych pracowników oraz przez nawiązywanie 
długoterminowych relacji z podwykonawcami. 

 

Ryzyko związane z nieukończonymi projektami  

Produkcja nowych rozwiązań w IT jest procesem wieloetapowym, czego następstwem jest 
ryzyko wystąpienia opóźnień poszczególnych jego faz. W następstwie może przełożyć się to na 
termin realizacji całego projektu, a nawet podjęcie decyzji o rezygnacji z danego projektu.  

W trakcie roku obrotowego Spółka ponosi nakłady na projekty, trwające od kilku do kilkunastu 
miesięcy. Spółka dokłada należytej, profesjonalnej staranności, by zminimalizować 
nieregularności i opóźnienia w produkcji, wdrażając szereg rozwiązań organizacyjnych i 
projektowych, by je zamortyzować w późniejszym okresie. Nie można jednak wykluczyć ryzyka, 
iż jeden lub kilka z rozwijanych projektów nie przyniesie spodziewanych przychodów, 
przyniesie je ze znacznym opóźnieniem w stosunku do planu założonego przez Spółkę lub też 
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nie zostanie skierowana do dystrybucji czy w ogóle ukończona. Powyższe ryzyko może wpłynąć 
na sytuację finansową Spółki.  

 

Ryzyko związane z wprowadzaniem nowych produktów 

Emitent planuje wprowadzanie do dystrybucji na rynku nowych rozwiązań softwarowych i 
hardwarowych. Wprowadzenie takich produktów wiąże się z poniesieniem nakładów na 
produkcję, promocję i dystrybucję. Nie można wykluczyć ryzyka, iż nowy produkt nie otrzyma 
akceptacji jednego z systemów certyfikacji, otrzyma inną niż zakładano recenzję, promocja 
okaże się nietrafiona, nie przyniesie odpowiedniego efektu czy też budżet na promocję będzie 
zdecydowanie mniejszy od optymalnego na danym rynku. Opisane okoliczności mogą mieć 
istotny, negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową 
Emitenta.  

 

Ryzyko nieosiągnięcia przez nowe produkty sukcesu rynkowego  

Rynek nowych rozwiązań cechuje się ograniczoną przewidywalnością. Emitent wyszukuje nisze 
rynkowe i wypełnia je nowymi produktami. Istnieje w związku z tym ryzyko, że nowe produkty 
Emitenta, ze względu na czynniki, których Emitent nie mógł przewidzieć, nie odniosą sukcesu 
rynkowego, który pozwoliłby na zwrot kosztów poniesionych na produkcję lub na dobry wynik 
finansowy. Taka sytuacja może negatywnie wpłynąć na wynik finansowy Emitenta. Ryzyko to 
jest wpisane w bieżącą działalność Emitenta. W celu minimalizacji tego czynnika ryzyka Emitent 
działa również w zakresie dostarczania sprawdzonych, gotowych rozwiązań, w tym dla 
odbiorców publicznych. Kontrakty takie charakteryzują się niższą rentownością, ale nie niosą 
ryzyk związanych z nowymi produktami. 

 

Ryzyko związane z utratą płynności finansowej  

Emitent może być narażony na sytuację, w której nie będzie w stanie realizować swoich 
zobowiązań finansowych w momencie ich wymagalności. Ponadto Spółka jest narażona na 
ryzyko związane z niewywiązywaniem się przez kluczowych klientów ze zobowiązań 
umownych wobec Spółki, w tym nieterminowe regulowanie zobowiązań. Takie zjawisko może 
mieć negatywny wpływ na płynność finansową i powodować m.in. konieczność dokonywania 
odpisów aktualizujących należności.  

Emitent w celu minimalizacji ryzyka zamrożenia płynności finansowej, dokonuje analizy 
struktury finansowania Spółki, a także dba o utrzymanie odpowiedniego poziomu środków 
pieniężnych, niezbędnego do terminowego regulowania zobowiązań bieżących.  

 

Ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych  

Spółka jest narażona na wystąpienie zdarzeń nadzwyczajnych, takich jak awarie (np. sieci 
elektrycznych, zarówno w obrębie wewnętrznym, jak i zewnętrznym), katastrofy, w tym 
naturalne, działania wojenne, ataki terrorystyczne i inne. Mogą one skutkować zmniejszeniem 
efektywności działalności Spółki albo jej całkowitym zaprzestaniem. W takiej sytuacji Spółka jest 
narażona na zmniejszenie przychodów lub poniesienie dodatkowych kosztów, a także może być 
zobowiązana do zapłaty kar umownych z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania 
umowy z klientem.  

 

Ryzyko podlegania umów prawu obcemu  

W ramach swojej działalności Spółka zawiera umowy z podmiotami zagranicznymi, co wiąże się 
często z podleganiem określonej umowy obcej jurysdykcji. Istnieje zatem ryzyko powstania 
pomiędzy Spółką jego kontrahentem sporu, dla którego prawem właściwym będzie prawo 
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państwa zagranicznego. Spółka zawiera także umowy, z których spory poddane zostały sądowi 
państwa obcego. W sytuacji powstania takiego sporu, Spółka może być zmuszona do 
prowadzenia procesu za granicą, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Emitent nie jest 
stroną sporów podlegających prawu obcemu na dzień sporządzenia Dokumentu 
Informacyjnego. 

 

Ryzyko związane z pojawieniem się nowych technologii  

Na działalność Spółki duży wpływ mają nowe technologie i rozwiązania informatyczne. Rynek 
nowych technologii jest rynkiem szybko rozwijającym się, co powoduje konieczność ciągłego 
monitorowania pojawiających się tendencji przez Spółkę i szybkiego dostosowywania się do 
wprowadzanych rozwiązań. Istnieje zatem ryzyko niedostosowania się Spółki do zmieniających 
się warunków technologicznych, co może negatywnie wpłynąć na działalność operacyjną i 
wyniki finansowe Spółki. 

 

Ryzyko walutowe  

Ze względu na fakt, iż Emitent ponosi koszty głównie w HUF, natomiast część przychodów jest 
realizowana jest w walutach obcych, powstaje ryzyko związane ze zmianą kursów walutowych. 
Szczególne znaczenie ma w tym przypadku kształtowanie się kursów EUR/HUF oraz USD/HUF, 
ponieważ transakcje w tych walutach mają najistotniejszy wkład w strukturę przychodów. 
Ryzyko na tym polu występuje głównie w odniesieniu do należności. Inwestorzy powinni brać 
pod uwagę fakt, iż Spółka nie stosuje zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym.  

 

Ryzyko zmienności stóp procentowych  

Spółka nie posiada umów kredytowych opartych na zmiennej stopie kredytowej. W sytuacji, w 
której Zarząd Emitenta podejmie decyzję o finansowaniu części działalności kredytem 
bankowym lub pożyczkami, powstanie ryzyko związane ze zmianą stóp procentowych. Wzrost 
stóp procentowych spowoduje wzrost kosztów obsługi zadłużenia oraz zmniejszenie 
efektywności działalności poprzez zmniejszenie zysków. Z drugiej strony obniżenie się poziomu 
stóp procentowych skutkowałoby obniżeniem kosztów finansowania oraz zwiększeniem 
zysków. Należy wskazać, iż Spółka nie posiada realnego wpływu na kształtowanie się stóp 
procentowych. 

 

j. Opis zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego 
 

Opis zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego znajduje się w sprawozdaniach 
finansowych. 

 

k. Poziom kapitału własnego jednostki dominującej. 
 

W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału na drodze emisji akcji serii P we wrześniu 2020 r., 
kapitał zakładowy jednostki dominującej wzrósł do kwoty 5.812.000 zł, a kapitał zapasowy (z 
agio) został ustalony na 49.500.000 zł. 

Kapitał własny jednostki dominującej na koniec 2021 r. wynosił 55.185.100,61 zł. 
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l. Pokrycie straty jednostki dominującej za rok 2021. 
 

Zarząd proponuje pokrycie straty jednostki dominującej za 2021 r. z zysków przyszłych 
okresów. 

 

 

5. Oświadczenia 
 

 

OŚWIADCZENIE OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU POLARIS IT GROUP SA 

W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

Zarząd Polaris IT Group SA oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie 
finansowe i dane porównywalne spółki sporządzone zostały zgodnie z przepisami prawa 
obowiązującymi Emitenta oraz obowiązującymi zasadami rachunkowości. 

Prezentowane dane odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i 
finansową Polaris IT Group SA oraz jej wynik finansowy. Ponadto Zarząd Polaris IT Group SA 
oświadcza, że sprawozdanie Zarządu z działalności w 2021 roku zawiera prawdziwy obraz 
sytuacji Emitenta i jego osiągnięć, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

Gábor Kósa, Prezes Zarządu Polaris IT Group SA 

 

 

 

OŚWIADCZENIE OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU POLARIS IT GROUP 

W SPRAWIE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA 

ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

Zarząd Polaris IT Group SA oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych dokonujący badania sprawozdania finansowego za rok 2021, został wybrany zgodnie 
z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego 
sprawozdania, spełniali warunki do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie 
z właściwymi przepisami prawa polskiego. 

 

Gábor Kósa, Prezes Zarządu Polaris IT Group SA 
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6. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 
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7. Dane teleadresowe 
 

Polaris IT Group SA 

ul. Świeradowska 47 

02-662 Warszawa 

e-mail: hello@polarisitgroup.com  

www.polarisitgroup.com  

NIP 1132197112 

KRS 0000113924 

mailto:hello@polarisitgroup.com
http://www.polarisitgroup.com/

