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Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,  

 przedstawiam Państwu Raport kwartalny za okres pierwszych trzech miesięcy 2022 roku. 
Znajdziecie w nim Państwo najważniejsze informacje dotyczące finansów Spółki oraz aktywności 
operacyjnych podejmowanych w tym okresie oraz krótko po jego zakończeniu.  

 2022 rok to rok dużych planów, oczekiwań i ambicji. Spółka po pozytywnym zakończeniu 
2021 roku przygotowała się na zwiększenie sprzedaży oraz poprawę rentowności na podstawowych 
produktach wytwarzanych w zakładzie produkcyjnym AQT Water. Pierwszy kwartał  każdego roku w 
branży instalacji zewnętrznych jest okresem o niedużych wolumenach transakcji, jednak na 
podstawie analizy zmiennych otrzymywanych z rynku można prognozować przebieg kolejnych 
kwartałów. Naturalnie nie można przewidzieć wszystkich zdarzeń i ich wpływu na działalność, 
takich jak wojna, która przez pierwsze dwa tygodnie po jej rozpoczęciu miała wpływ na 
krótkotrwałe wstrzymanie decyzji zakupowych klientów i przetasowanie procesów, w szczególności 
związanych z eksportem. Sytuacja w tym zakresie jest już stabilna. Spółka odnotowała bardzo duży 
wzrost sprzedaży w Polsce, jednak finalny wynik sprzedaży pierwszego kwartału wypłaszczony 
został przez zwolnienie handlu zagranicznego.  
 Spółka realizuje swoje kluczowe projekty samodzielnie (AQTConcierge.com) oraz poprzez 
spółkę, w której posiada zaangażowanie na poziomie 40% w kapitale zakładowym, ADG sp. z o.o. 
(e-deszczowka.com). Spółka podpisała w kwietniu list intencyjny o wzajemnej współpracy z firmą 
SciekiPolskie.org, która może w istotny sposób wpłynąć na kształtowanie rynku związanego ze 
sprzedażą i serwisem przydomowych oczyszczalni ścieków w najbliższych latach. Prowadzone są 
również negocjacje, celem których jest doprowadzenie do nabycia, na korzystnych dla Spółki 
warunkach, nieruchomości na której zlokalizowany jest zakład produkcyjny. W wyznaczonym przez 
sąd terminie nie udało się jednak doprowadzić do sfinalizowania porozumienia.  
 W trybie ciągłym prowadzone są prace związane z wprowadzeniem akcji serii D do obrotu w 
Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Newconnect. Zarząd niezwłocznie będzie komunikował o 
wszystkich istotnych zdarzeniach w tym obszarze.  

 Mam nadzieję, że niniejszy raport w syntetycznym ujęciu prezentuje wszystkie 
najistotniejsze obszary funkcjonowania AQT Water. Zachęcam do zapoznania się z jego treścią.  
  

Maciej PAWLUK  
Prezes Zarządu  
AQT Water SA 
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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 

W dniu 04.05.2022 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało Pana Tomasza Wielgo oraz Pana 
Dawida Sibilaka z funkcji Członków Rady Nadzorczej oraz jednocześnie powołało Pana dr 
Przemysława Psikutę oraz Pana dr Michała Krzyżanowskiego na Członków Rady Nadzorczej na 5-
letnią kadencję.  

1.1. AKCJE I STRUKTURA AKCJONARIATU 

Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Spółki opłacony w całości 
wynosi  236 000,00 złotych.  

Składa się z 2 360 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł.  
- Seria A: 1 000 000 akcji zwykłych  
- Seria B: 50 000 akcji zwykłych 
- Seria C: 130 000 akcji zwykłych 
- Seria D: 1 180 000 akcji zwykłych 

* Podmiot zależny od Pana Macieja Pawluka 

SIEDZIBA SPÓŁKI 18-400 Łomża, ul. Poznańska 148A

TELEFON +48 86 218 03 29

EMAIL hello@aqtwater.com

STRONA INTERNETOWA www.aqtwater.com

NIP 718-209-78-70

REGON 200270615

KRS KRS 0000613366, Sąd Rejonowy w Białymstoku , XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

ZARZĄD Maciej PAWLUK - Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA Jakub WARMUZ

Zbisław LASEK

Andrzej WRONA

Przemysław PSIKUTA

Michał KRZYŻANOWSKI

AKCJONARIUSZ ILOŚĆ AKCJI UDZIAŁ W KAPITALE ILOŚĆ GŁOSÓW ZA 
WZ

UDZIAŁ GŁOSÓW NA 
WZ

DEVO Energy SA 235 999 9,99% 235 999 9,99%

AVRAEN Ltd. * 124 815 5,29% 124 815 5,29%

Carom sp. z o.o. 123 402 5,23% 123 402 5,23%

Pozostali 
akcjonariusze

1 875 784 79,48% 1 875 784 79,48%

RAZEM 2 360 000 100% 2 360 000 100%
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2. WAŻNE INFORMACJE I ZDARZENIA Z OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 

2.1  
W dniu 12.01.2022 Emitent zawarł umowę na badanie sprawozdań finansowych za rok 2021 oraz 
2022 z firmą audytorską BGGM Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr wpisu 3489) 

2.2. 
W dniu 25.01.2022 Spółka zwarła umowę na budowę hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym 
i infrastrukturą techniczną. Wartość umowy wynosi 2.000.000,00 zł neho, a termin jej realizacji 
przypada na 3 kwartał br.  

2.3.  
W dniu 31.01.2022 ADG sp. z o.o. - Spółka, w której Emitent posiada 40% udziałów uruchomiła 
plaiormę e-commerce pod domeną e-deszczowka.com za pośrednictwem której sprzedawane 
będą m.in. produkty AQT Water.  

2.4.  
W dniu 15.02.2022 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które wyraziło zgodę na 
nabycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w części 
stanowiącej działkę gruntu nr 40071/3 o powierzchni 5934 m2 zabudowanej halą magazynowo-
produkcyjną z częścią biurową, budynkiem produkcyjnym z częścią biurową oraz budynkiem 
porlerni położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej 148A, objętej księgą wieczystą nr LM1L/
00068749/6, a także wyraziło zgodę na ustanowienie hipoteki do kwoty 8.000.000 zł na tymże 
prawie użytkowania wieczystego. 

2.5. 
W dniu 30.03.2022 Emitent w raporcie ESPI 5/2022 poinformował o zakończeniu postępowania 
sądowego z tytułu zawezwania do próby ugodowej z Panią Beatą Babińską i Panem Wojciechem 
Babińskim, o której Spółka informowała w raporcie ESPI 40/2022. Stronom nie udało się zawrzeć 
porozumienia w wyznaczonym przez sąd terminie, pomimo tego strony kontynuują negocjacje i w 
przypadku osiągnięcia dla Spółki korzystnych ustaleń, zawarta zostanie notarialna ugoda 
pozasądowa. 
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3. KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

3.1. Aktywa 

Wyszczególnienie Na dzień 31.03.2022r. 
(w zł)

Na dzień 31.03.2021 r. 
(w zł)

A. AKTYWA TRWAŁE 4 717 883,76 5 008 468,02

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

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00

2. Wartość firmy 0,00 0,00

3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 4 336 297,94 4 807 689,03

1. Środki trwałe 4 336 297,94 4 807 689,03

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4 336 297,94 4 770 324,19

c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00

d) środki transportu 0,00 37 364,84

e) inne środki trwałe 0,00 0,00

2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 200 000,00 0,00

1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale0,00 0,00

3. Od pozostałych jednostek 200 000,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 40 000,00 0,00

1. Nieruchomości 0,00 0,00

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

3. Długoterminowe aktywa finansowe 40 000,00 0,00

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale40 000,00 0,00

- udziały lub akcje 40 000,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 141 585,82 200 778,99

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 135 387,16

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 141 585,82 65 391,83
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3.2. Pasywa 

B. AKTYWA OBROTOWE 4 454 413,02 5 164 025,70

I. Zapasy 1 675 585,04 852 529,55

1. Materiały 626 147,71 657 405,24

2. Półprodukty i produkty w toku 677 218,10 165 279,92

3. Produkty gotowe 370 869,23 29 844,39

4. Towary 0,00 0,00

5. Zaliczki na dostawy 1 350,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 2 329 757,53 3 890 182,93

1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00

- do 12 miesięcy 0,00 0,00

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00

2. Należności od pozostałych jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00

- do 12 miesięcy 0,00 0,00

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00

3. Należności od pozostałych jednostek 2 329 757,53 3 890 182,93

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 650 995,58 3 100 031,21

- do 12 miesięcy 1 650 995,58 3 100 031,21

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych 157 218,87 265 753,94

c) inne 521 543,08 524 397,78

d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 363 075,36 375 883,73

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 363 075,36 375 883,73

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 10 000,00 10 000,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 10 000,00 10 000,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 353 075,36 365 883,73

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 353 075,36 235 084,08

- inne środki pieniężne 0,00 130 799,65

- inne aktywa pieniężne 0,00 0,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 85 995,09 45 429,49

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00

D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00

AKTYWA OGÓŁEM 9 172 296,78 10 172 493,72
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Wyszczególnienie
Na dzień 31.03.2022 r. 

(w zł)
Na dzień 31.03.2021 r. 

(w zł)

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 7 060 213,06 4 252 743,59

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 236 000,00 236 000,00

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 9 796 313,09 7 446 320,09

 nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad 
wartością nominalną udziałów (akcji)

0,00 2 734 664,00

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00

 z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym: 0,00 0,00

 tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00

 na udziały (akcje) własne 0,00 0,00

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 356 761,63 -2 882 724,17

VI. Zysk (strata) neho -615 338,40 -546 852,33

VII. Odpisy z zysku neho w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 2 112 083,72 5 919 750,13

I. Rezerwy na zobowiązania 249 937,49 483 129,33

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 341 099,16

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 228 787,58 142 030,17

- długoterminowa 0,00 32 140,98

- krótkoterminowa 228 787,58 109 889,19

3. Pozostałe rezerwy 21 149,91 0,00

- długoterminowe 15 000,00 0,00

- krótkoterminowe 6 149,91 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale0,00 0,00

3. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00

a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00

d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00

d) inne 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 852 246,23 5 426 720,80

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00

- do 12 miesięcy 0,00 0,00

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00

2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w 
których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00
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3.3. Rachunek zysków i strat 

- do 12 miesięcy 0,00 0,00

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00

3. Wobec pozostałych jednostek 1 852 246,23 5 426 720,80

a) kredyty i pożyczki 365 815,17 930 603,59

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 090 880,65 3 747 247,45

- do 12 miesięcy 1 090 880,65 3 747 247,45

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00

f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 291 394,39 453 047,90

h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 232 972,84

i) inne 104 156,02 62 849,02

4. Fundusze specjalne 0,00 0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 9 900,00 9 900,00

1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 9 900,00 9 900,00

- długoterminowe 0,00 0,00

- krótkoterminowe 9 900,00 9 900,00

PASYWA OGÓŁEM 9 172 296,78 10 172 493,72

Wyszczególnienie

Za okres  
od 01.01.2022 r.  
do 31.03.2022 r.  

(w zł)

Za okres  
od 01.01.2021 r.  
do 31.03.2021 r.  

(w zł)

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym: 1 176 371,82 1 069 942,32
I. Przychody neho ze sprzedaży produktów 1 176 371,82 1 069 942,32

II. Zmiana stanu produktów 0,00 0,00

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00

IV. Przychody neho ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1 793 377,83 1 632 839,52

I. Amortyzacja 113 339,69 127 126,37

II. Zużycie materiałów i energii 261 809,42 408 249,20

III. Usługi obce 316 378,85 313 001,03

IV. Podatki i opłaty, w tym: 25 044,45 33 711,34

V. Wynagrodzenia 439 248,64 343 664,24

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 78 834,38 65 583,50

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 9 783,00 3 809,85

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 548 939,40 337 693,99

C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) -617 006,01 -562 897,20

D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 42 210,13 16 300,81

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 16 300,81
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3.4. Przepływy środków pieniężnych 

II. Dotacje 0,00 0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00

IV. Inne przychody operacyjne 42 210,13 0,00

E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 40 458,74 0,00

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00

III. Inne koszty operacyjne 40 458,74 0,00

F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) -615 254,62 -546 596,39

G. PRZYCHODY FINANSOWE 0,00 0,00

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00

II. Odsetki, w tym: 0,00 0,00

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00

V. Inne 0,00 0,00

H. KOSZTY FINANSOWE 83,78 255,94

I. Odsetki, w tym: 83,78 255,94

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00

III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00

IV. Inne 0,00 0,00

I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H) -615 338,40 -546 852,33

J. PODATEK DOCHODOWY 0,00 0,00

K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU 0,00 0,00

L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K) -615 338,40 -546 852,33

Wyszczególnienie

Za okres  
od 01.01.2022 r.  
do 31.03.2022 r.  

(w zł)

Za okres  
od 01.01.2021 r.  
do 31.03.2021 r.  

(w zł)

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
   I. Zysk (strata) neho -615 338,40 -546 852,33

   II. Korekty razem -288 710,11 -269 977,73

      1. Amortyzacja 113 339,69 127 126,37

      2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00

      3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 83,78 255,94

      4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 -16 300,81

      5. Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00

      6. Zmiana stanu zapasów -276 008,90 -120 237,92

      7. Zmiana stanu należności 1 414 982,11 -752 107,66

      8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -898 835,72 504 357,54

      9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -24 157,21 -13 071,19

     10. Inne korekty -618 113,86 0,00

  III. Przepływy pieniężne nepo z działalności operacyjnej (I+/-II) -904 048,51 -816 830,06

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

   I. Wpływy 0,00 0,00

      1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00

      2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
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      3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00

        a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

        b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

          - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00

          - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00

          - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00

          - odsetki 0,00 0,00

          - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00

      4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00

   II. Wydatki 0,00 0,00

      1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00

      2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

      3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00

        a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

        b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

          - nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00

          - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00

      4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00

  III. Przepływy pieniężne nepo z działalności inwestycyjnej (I-II) 0,00 0,00

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

   I. Wpływy 0,00 1 180 000,00
      1. Wpływy neho z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów    
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 1 180 000,00
      2. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00

      3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

      4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00

   II. Wydatki 111 780,93 239 955,13

      1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00

      2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00

      3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00

      4. Spłaty kredytów i pożyczek 111 697,15 239 699,19

      5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

      6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00

      7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00

      8. Odsetki 83,78 255,94

      9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00

  III. Przepływy pieniężne nepo z działalności finansowej (I-II) -111 780,93 940 044,87
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III) -1 015 829,44 123 214,81

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM -1 015 829,44 -123 214,81
          - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 368 904,80 242 668,92
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM 353 075,36 365 883,73

          - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00
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3.5. Zestawienie zmian w kapitale własnym 

Wyszczególnienie

Za okres  
od 01.01.2022 r.  
do 31.03.2022 r.  

(w zł)

Za okres  
od 01.01.2021 r.  
do 31.03.2021 r.  

(w zł)

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 7 675 551,46 4 252 743,59
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00
- korekty błędów 0,00 0,00

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 7 675 551,46 4 252 743,59
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 236 000,00 236 000,00
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

- wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00

0,00 0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

- umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00
– połączenie z Futhuro 0,00 0,00

Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 236 000,00 236 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 9 796 313,09 7 446 320,09
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
 - umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00
 - podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00
 - podwyższenie kapitału zapasowego - agio 0,00 0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
 - połączenie Futhuro 0,00 0,00
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 9 796 313,09 7 446 320,09
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych 
zasad (polityki) rachunkowości

0,00 0,00

Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

- ........................................ 0,00 0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

 - zbycia środków trwałych 0,00 0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

 - ………. 0,00 0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

 - ………….. 0,00 0,00
 - ………… 0,00 0,00

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 525 962,54 0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00

-zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00
-korekty błędów 0,00 0,00

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

- podział zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00
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 3.6 . Komentarz do wyników 

- ........................................ 0,00 0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego 0,00 0,00
– połączenie z Futhuro 0,00 0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów 0,00 0,00

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2 882 724,17 -2 282 450,83

-zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00
-korekty błędów 0,00 0,00

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -2 882 724,17 -2 282 450,83
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00
- ........................................ 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
- pokryte z wyniku finansowego 0,00 0,00
- ……….. 0,00 0,00

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2 356 761,63 2 882 724,17
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 356 761,63 -2 882 724,17
Wynik nepo -615 338,40 -546 852,33

a) zysk neho 0,00 0,00
b) strata neho 615 338,40 546 852,33
c) odpisy z zysku 0,00 0,00

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 7 060 213,06 4 252 743,59
Kapitał (fundusz)  własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty) 7 060 213,06 4 252 743,59
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Spółka zrealizowała stosunkowo nieduży, 10% wzrost sprzedaży w pierwszym kwartale bieżącego 
roku. Jest on związany ze redukcją zamówień od klientów zagranicznych które spadły ok. 30% w 
porównaniu do okresu analogicznego w roku 2021. W istotny sposób wzrosła natomiast sprzedaż 
krajowa, bo o ok. 80% w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 roku. Należy jednak zwrócić 
uwagę, że pierwszy kwartał charakteryzuje się małym wolumenem przychodów w związku z czym 
niestandardowe odchylenia mogą zniekształcać tendencje obrazu rozwoju sprzedaży. Spółka 
odnotowuje zwiększoną liczbę zamówień rozproszonych od nowych klientów oraz konsolidację 
zamówień od klientów stałych, charakteryzujących się równomiernością i stałością przepływu 
towaru. Zarząd ocenia tą sytuację w sposób pozytywny ponieważ zjawisko to dywersyfikuje 
sprzedaż oraz świadczy o zwiększaniu udziału rynkowego AQT Water na rynku krajowym kosztem 
firm konkurencyjnych.  

Ponadto, Spółka jest w trakcie realizacji dwóch kontraktów na roboty budowlane, o których 
informowała w raportach ESPI 37/2021 i 2/2022. Łączna wartość zadań to 3.052.845,53 neho. 
Częściowe zamknięcie zadań planowane jest na drugi kwartał, końcowe rozliczenie nastąpi w 
trzecim kwartale. Spółka również czynnie bierze udział w kolejnych przetargach i zadaniach 
inwestycyjnych na budowę m.in. indywidualnych systemów asenizacji w Jednostkach Samorządu 
Terytorialnego. Duża część niniejszych przetargów ze względu na niedoszacowane budżety 
zamawiającego jest unieważniana i procedowana ponownie.  

Zarząd spółki odnotowuje wzrost sprzedaży w kanale e-commerce, wśród klientów Spółki, którzy 
prowadzą taką formę działalności. Zauważalne jest również powstawanie nowych plaiorm handlu 
internetowego w branży, co w przyszłości będzie również miało pozytywny impakt na wzrosty 
sprzedaży w tym segmencie. Kluczowym w tym zakresie jest model logistyki, odpowiednie 
zabezpieczenie stanów magazynowych oraz przygotowanie systemu informatycznego do obsługi 
dropshipping-owej. Spółka podejmuje działania, które mają na celu automatyzację procesów 
sprzedażowo-logistycznych w tym obszarze.  

4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE 
O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI 

 Sprawozdanie finansowe AQT Water S.A. zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o 
rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. W pierwszym kwartale 2020 r. Spółka nie wprowadziła 
zmian do polityki rachunkowości. 
 Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na 
ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności: 

A. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne 

Wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne 
oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

B. środki trwałe w budowie 

W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, 
montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. 
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Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów 
poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia 
bilansowego lub przyjęcia do używania. 
Wartość środków trwałych w budowie powiększają różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań, 
służących finansowaniu zakupu lub budowy środka trwałego, za okres realizacji inwestycji. 
Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań po oddaniu środków trwałych w budowie do 
użytkowania obciążają koszty operacji finansowych. 
Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku 
wystąpienia okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości. 
Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do 
używania. 

C. zapasy 

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są 
według ceny zakupu lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy 
zastosowaniu metody pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są 
w cenie zakupu lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży neho danego składnika. Zapasy, 
które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy 
aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów 
operacyjnych, należności, roszczenia, zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem 
zasady ostrożnej wyceny. 

D. należności i zobowiązania 

Wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Wartość należności aktualizuje się 
uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. 
E. środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej 

F. kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej statucie i wpisanej w rejestrze sądowym 

Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału 
zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad 
wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych. 

G. kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału 
zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości 
nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji. 

H. rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania 

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka 
dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. 

I. rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich 
powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych 
zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości 
prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze 
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świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania 
związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć 
data powstania nie jest jeszcze znana. 

J. W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością 
aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w 
przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

Wynik finansowy 

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, 
wynik na działalności finansowej oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant 
porównawczy rachunku zysków i strat. 

A. Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego 
tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży 
jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do 
przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim przychody ze sprzedaży 
oczyszczalni przydomowych produkowanych przez Spółkę. 
Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, 
pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie 
towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. 
Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w 
cenie zakupu współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu. 
Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody niezwiązane bezpośrednio z 
normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy. 

B. Przychody z niezakończonych usług budowlanych (zasady ustalania przychodów i kosztów z 
niezakończonych usług budowlanych na dzień bilansowy) określa się według znowelizowanego 
krajowego standardu rachunkowości nr 3 „niezakończone usługi budowlane” (Dz. Urz. Min. Fin. z 
2009 r. Nr 16, poz. 88). Stopień zaawansowania Spółka określa według metody wymienionej w art. 
34a ust. 2 ustawy, tj. Poprzez ustalenie kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia 
ustalenia przychodów w całkowitych kosztach wykonania usługi. 

C. Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty 
finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe 
dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. 
Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka 
trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych. 

D. Podatek dochodowy w księgach wykazuje się jako wartość bieżącą i odroczoną. 
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5. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA 
DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM 
KWARTALE 

Istotny wpływ na osiągnięcie pozytywnych wyników oraz przyrostów sprzedaży w pierwszym ale i 
w drugim kwartale ma właściwe zabezpieczenie stanów magazynowych Emitenta. Niestabilne 
łańcuchy dostaw komponentów oraz dostęp do zasobów polietylenu w atrakcyjnych cenach 
wymuszają inwestowanie kapitału w zapasy oraz powodują jego zwiększone zapotrzebowanie. 
Spółka, w odniesieniu do nabytego w ostatnich dwóch latach doświadczenia, ogranicza ryzyka 
opóźnień lub braku dostaw wyrobów gotowych poprzez zwiększenie inwestycji w zasoby i 
materiały produkcyjne.  
Spółka definiuje i weryfikuje nowe kanały dystrybucji i sprzedaży związane z szeroko rozumianym 
budownictwem zrównoważonym. Rozpoczęła się budowa modelowego domu zrównoważonego, 
który będzie wyposażony w pełen pakiet instalacji #AQTKomfort. Budynek będzie traktowany jako 
wzorcowy dom, który będzie można zwiedzić/wynająć i w praktyce sprawdzić funkcjonowanie, 
oszczędności i korzyści wynikających z zastosowania instalacji AQT. Spółka w formule fotorelacji 
będzie przekazywać poprzez media społecznościowe postęp prac. 

6. STANOWISKO DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ 

Spółka nie publikowała prognoz finansowych. 

7. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI SPÓŁKI ORAZ HARMONOGRAMU ICH 
REALIZACJI 

Nie dotyczy. 

8. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE INICJATYW NASTAWIONYCH NA 
WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH - W OBSZARZE 
ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

14 marca 2022 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Pan Ireneusz Zyska 
zatwierdził listę Laureatów programu GreenEvo, które rekomendował do dalszego wsparcia 
finansowo-markelngowego w programie Akcelerator Zielonych technologii. Wśród 
rekomendowanych technologii do wsparcia są dwie technologie AQT Water; (i) Bezprądowa, 
pasywna przydomowa oczyszczalnia ścieków ARGO (SMART Flow) oraz (ii) SMART Set SBR - zestaw 
dozbrojeniowy SBR (Sequenlal Batch Reactor) do osadników gnilnych oraz zbiorników 
bezodpływowych (szamb). W ramach niniejszego wsparcia przewidziane są działania promocyjne 
produktów/technologii Spółki w wybranych krajach m.in. w formie misji gospodarczych w 
wybranych 12 krajach, przewidzianych na 2022r. 

Emitent podpisał List Intencyjny ze spółką Ścieki Polskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 
właścicielem systemu informatycznego kontroli przepływu nieczystości płynnych 
(www.sciekipolskie.org) na bazie, którego Strony zadeklarowały zamiar współpracy i wzajemnego 
wsparcia oraz rozwój technologii informatycznych, które będą wykorzystywane m.in. przy realizacji 
projektu AQTConcierge.com  
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10 maja 2022 r. Kapituła IX Edycji konkursu „GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii”, pod 
przewodnictwem wiceminister Małgorzaty Golińskiej, dokonała wyboru i nagrodzenia dziewięciu 
zielonych technologii. Laureatem konkursu została oczyszczalnia ścieków szarych BDT produkowana 
przez AQT Water S.A. 
„Członkami kapituły byli eksperci  Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wszystkie technologie zostały również zweryfikowane 
przez niezależnych ekspertów w dziedzinie transferu technologii oraz zewnętrznych ekspertów 
branżowych m.in. pod kątem osiąganego efektu środowiskowego oraz potencjału danej technologii 
do transferu za granicę… 
Każda z firm GreenEvo zyskuje przede wszystkim wsparcie instytucjonalne, zarówno Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska, jak i opiekę polskich placówek dyplomatycznych. Dla potencjalnych 
zagranicznych kontrahentów jest to gwarancja jakości i potwierdzonej skuteczności środowiskowej 
proponowanych rozwiązań.” 
To kolejne bardzo istotne wyróżnienie dla Spółki, które potwierdza jakość oraz zaawansowanie 
technologiczne produkowanych przez AQT wyrobów. Jest to o tyle istotne wyróżnienie, bo dotyczy 
technologii, której przeznaczenie w najbliższych latach będzie zmieniać podejście do recyclingu 
wody w budownictwie jednorodzinnym. Urządzenie BDT daje realne ok. 60% redukcję zużycia 
wody pitnej w gospodarstwach domowych.  

Zarząd Spółki podjął rozmowy ws rozszerzenia działu R&D o eksperta z zakresu projektowania i 
rozwoju nowych technologii w obszarze obiegu wody / ścieków w systemie zamkniętym. Spółka 
planuje opracowanie instalacji recyclingu ścieków szarych, wykorzystania deszczówki do wtórnego 
zastosowania wody nie tylko do celów technicznych przeznaczonych do budownictwa 
jednorodzinnego.  

9. OPIS ORGANIZACJI - KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH 
KONSOLIDACJI 

Spółka nie tworzy Grupy Kapitałowej. 

10. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ 
FINANSOWYCH 

Spółka nie publikuje skonsolidowanych sprawozdań, bowiem nie tworzy Grupy Kapitałowej. 

11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ, W PRZELICZENIU 
NA PEŁNE ETATY 

ETATY AQT WATER SA

ŚREDNIA W KWARTALE 20 osób na 20 etatów

NA DZIEŃ 31.03.2022 19 osób na 19 etatów
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