
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

DODATKOWE INFORMACJE 

I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Pkt 1. Informacje o instrumentach finansowych. 
Nota numer 8 – inwestycje krótkoterminowe.  
  
Pkt 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również 
udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na 
rzecz jednostek powiązanych. 
 
Nota 2 d – pozycje pozabilansowe. 
 
Pkt 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 
uzyskania prawa własności budynków i budowli. 
 
Nie wystąpiły u Emitenta. 
 
Pkt 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub 
przewidzianej do zaniechania w następnym okresie. 
 
Nie dotyczy. 
 
Pkt 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby. 
 
 Na dzień 31.12.2015 Spółka nie posiadała  środków trwałych w budowie. 
 
Pkt 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego 
nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane 
nakłady na ochronę środowiska naturalnego. 
 
Dane przedstawiono w nocie objaśniającej nr 2.  
 
Pkt 7. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i 
zobowiązań. 

Nie wystąpiły u Emitenta. 

Pkt 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji. 
 
Zdarzenie nie występuje u Emitenta. 
 
Pkt 9. Informacje o przeciętnym5 zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.  
 
Pracownicy administracji na dzień 31.12.2015 - 10 osób. 
Pracownicy techniczni na dzień 31.12.2015 - 8 osób 
Pracownicy fizyczni na dzień 31.12.2015 - 14 osób 
 
Pkt 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów 
motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z 
prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej 
formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i 
nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w 
koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący 
inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we 
władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 
 
Rada Nadzorcza: 

1. Jacek Kostrzewa*   -            197  tys.  zł 
2. Karina Wściubiak-Hankó  - 69 tys.  zł 
3. Jakub Nadachewicz   - 69 tys.  zł 
4. Małgorzata Waldowska  - 70 tys.  zł. 
5. Jarosław Lewandrowski  - 69 tys.  zł. 

 
* Jacek Kostrzewa od 7 stycznia 2016 roku oddelegowany do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki. 
 
Zarząd: 

1. Marek Pawełczak*   -  265 tys. zł 
* Marek Pawełczak pełnił funkcję Prezesa Zarządu do 5 stycznia 2016r 
 



Na dzień sporządzenia niniejszego raportu okresowego Spółka była jednostką dominującą wobec Alchemia – Ester Sp. z 
o.o. i Skotan – Ester Sp. z o.o. Prezesem Zarządu obydwu spółek zależnych do 20 stycznia 2016r był Marek Pawełczak. Z 
tytułu pełnienia powyższych funkcji w 2015 r. Marek Pawełczak nie pobierał wynagrodzenia. Od 20 stycznia 2016 roku 
Prezesem obu spółek zależnych jest Jacek Kostrzewa. 
 

Pkt 10A. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych 
umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim 
stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta oraz 
oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla 
każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i 
nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym drugiego stopnia, 
przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem 
warunków oprocentowania i spłaty tych kwot. 
 

W 2015 r. została przez Spółkę udzielona pożyczka spółce zależnej Alchemia-Ester Sp. z o.o. na łączną kwotę 15 tys. zł. 
Termin spłaty pożyczki przypada na dzień 30.03.2016r. Oprocentowanie pożyczki opierało się o średnią stawkę WIBOR 1M, 
powiększoną o 0,5 punktu procentowego, naliczony za okres od dnia zawarcia umowy do dnia zwrotu pożyczki.   

 
 

Pkt 11. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych  w sprawozdaniu finansowym 
za bieżący okres. 
 
Zdarzenie nie występuje u Emitenta. 
 
Pkt 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych  
w sprawozdaniu finansowym. 
 
Zdarzenie nie występuje u Emitenta.  
 
Pkt 13. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz sposobie  
i zakresie przejęcia aktywów i  pasywów.  
 
Punkt nie dotyczy Emitenta. 

 
Pkt 14. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej  w odniesieniu do 
podstawowych  
pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem 
źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego 
jako okresu bazowego – jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat 
działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła 100%. 
 
Punkt nie dotyczy Emitenta. 

 
Pkt 15. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym                                 
i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi prognozami wyników 
finansowych. 
 
Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych za 2015 rok. 
 
Pkt 16. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, 
dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ 
wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy. 
 
W roku 2015 roku w spółce nie nastąpiły zmiany zasad polityki rachunkowości w stosunku do roku poprzedniego. 

 
Pkt 17. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków 
finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność. 
 
Punkt nie dotyczy Emitenta. 

 
Pkt 18. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych 
niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe 
zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź 
planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności. 
 
 
Biorąc pod uwagę aktualną sytuację finansową Spółki Zarząd wskazuje na niepewność co do możliwości kontynuowania 
działalności Spółki w okresie następnych 12 miesięcy. Przedmiotowa niepewność dotyczy możliwości utraty płynności finansowej 
spółki.  
 
Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności spółki w okresie co najmniej 12 
miesięcy. Zgodnie z KSH, Zarząd spółki jest zobligowany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia celem podjęcia 



uchwały o dalszym istnieniu Spółki. Jednocześnie, o ile do momentu odbycia się walnego Zgromadzenia Spółki nie zrealizują się 
żadne z podejmowanych przez Zarząd w chwili obecnej działania restrukturyzacyjne, mające na celu pozyskanie środków 
finansowych z tytułu zbycia niepracujących aktywów trwałych (w tym nieruchomość w spółce zależnej) lub jako następstwo 
transakcji gotówkowych w zamian za częściowe lub całościowe przejecie kontroli nad możliwością wykorzystania osiągniętych 
wyników prac badawczo – rozwojowych Spółki realizowanych w okresie ostatnich lat i ich skomercjalizowanie, Zarząd Spółki 
wystąpi do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o głosowanie nad uchwałą  dotyczącej nowej emisji akcji Spółki z prawem 
poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy.  
 
 
Pkt 19. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, 
wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia 
połączenie i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, udzielenia udziałów): 

 w przypadku rozliczenia metodą nabycia – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki 
przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę 
przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, 
wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub 

 w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności 
spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj 
udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w 
kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego 
nastąpiło połączenie, do dnia połączenia. 

 
W okresie od 01.01.2015 rok do 31.12.2015 rok w Spółce nie wystąpiło połączenie spółek.  

 
Pkt 20. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach 
podporządkowanych – metody praw własności – należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej 
zastosowanie, oraz wpływy na wynik finansowy.  
  
Nie dotyczy Emitenta. 
 
Pkt 21. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie 
objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną nie sporządzania 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub 
wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki 
ekonomiczno-finansowe charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku 
obrotowym, takie jak wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto 
oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne 
zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów.  
 
Nie dotyczy Emitenta. 
 
Pkt 22. Struktura własności kapitału podstawowego 
 
Na dzień 21 marca 2016r. lista osób posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy przedstawiała się następująco: 

 

L.p.  

 
Stan na dzień publikacji niniejszego raportu rocznego (21.03.2016r.)  

liczba akcji / 
głosów 

udział procentowy w kapitale zakładowym / ogólnej 
liczbie głosów na WZ 

    

1 
Roman Krzysztof Karkosik wraz z 

podmiotami zależnymi*  
6 560 000  12,148% 

    
* Bezpośrednio Pan Roman Krzysztof Karkosik posiada 6 390 000 akcji, z których przysługuje 6 390 000 głosów, stanowiących odpowiednio 11,83% w kapitale 

zakładowym i ogólnej liczbie głosów. 

 
 
 
 
 
 
………………………………………………………      Chorzów, dnia 21 marca 2016r. 
Jacek Kostrzewa – p.o. Prezesa Zarządu 

       

 

………………………………………………… 

 
Wioletta Syposz - Główna Księgowa 


