
Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok obrotow 2O2O

1) Grupa Kapitałowa Pzedsiębiorstwa Handlowo Produkcfnego "CHEMIA KATOWICE'

Spółka Akclna z siedzibą w Kato\łicach, ul, Kolejowa l9,

ZarządSpółkipodjąłuchwałęwsprawiezrnianyadresuSpółkizulicyKolejowanr19,40-60l
Katowjce na uliĘ Bracka 28. 40-858 Katowice z dniem 12 sietpnia 2021 r.

Wniosek do KRS wysłano 02.09.2021 r, zarcjestlowany pomyślnie, nowy adres.jeszcze niejest

ujarłniony.

Przedmiotem dżałalności Spółki dominującej zgodnie z jej statutem jest prowadzenie handiu i

usług, głównie w zakesie wynajmu powierzchni magazlmowych i biurowych,

Dnia 31.07.2016r. została zakończona działa]rrość handlowa w Oddzialę Katowice a pozostałe

zapasy towarów podle gały w]yiłzęda'ży.

Działalność związana z wynajmem nieruchomości prowadzona była w Oddziałach:

w Katowicach, ul. Kole.jowa 19

w Bielsku Białej, ul. Korczaka 34

- w Częstochowie, rr1, Ks. Piotra Skargi 29135

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Ręjonow}m Katovr'ice - wschód

VIII Wydział Gospodarczy KRS Katowice ul. Lompy 14 Nr KRs] 0000lj4662

2) W roku 2000 PHP "CHEMIA - KATOW]CE" S.A. nabyła 72,53 Vo akcli Bielskiego

Przedsiębiolstwa BudovłTictwa Przemysłowego S.A, w Bielsku Białej ul, Gen,Mieczysława

Boruty-spięchowicza 27, Llóre Z dniem 9.03,2000 r. stało się jednostką zaleźną

W loku 2007 Spółka nabyła clodatkowo 25.19%akcji serii "A", w roku 2009 Spółka sprzedała

5,01% akcji. W roku 201l Społka zakupiła 1 390 640 akcji serii "B". W sumie posiada 92,7]7o

akcji BPBP S.A.

Podstawowym pźedmiotem działalności spółki Zależnej jest:

wykon).wanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budyn]<ów

_ budoułrictwo ogólne i inzynieńa lądowa.

W skład jednostki za]eżnej wchodzi Oddział w Mlada Boleslav Republika Czeska,

sporządzający samodzielnę §plżwozdanię finansowe wg p€wa częskiego,

Sp.awozdanie BPBP S.A, zawiem dane łączne z działa1lości kajowej i zagrarricznej.

sporządzone zgodnie z poslanowieniami art. 51 ust.l i 2, ań. ustawy o rachunkowości-

Jednostka Zależla posiada udziĄ \ł następujących spółkach:

- Bielskie Przedsiębio$two Budo,,\,nictwa Przemysłowego s.r,o. na tcrenie republiki Czeskiej,

z siedzibą Kosmonosy ul. Stcckerova 189

- Bię]ska I żyni€ria Sp, z o,o. z siedzibą Bięlsko-Biała, ul. Boruly-Spiechowjc7a 27

- Investbud Sp. z o.o, z siedzibą Bielsko-Biała, ul. Boruty-Spiecho\ł,icza 27

BPBP S.A, nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie 7 ań-56 ust 2



Ustawy o rachunłowości.

Podstawow}m przedmiotem działalności spółek jest wykon}avanię robót ogólno-budowlanyc]r

zwiąanych ze wmoszeniem budynków.

spółka Zależna B.P,B.P. s.A, została wpisana do Kmjowego Rejestru Sądowego \ł Sądzie

Rejonorłym w Bielsku-Białej , VIII Wydział Gospodarczy, NI KRS: 000002573].

3) Czas trwania dzialalności Wszystkich jednost€k w Gfltpi€ Kapitałowej, w 5T n jednostki

dominuj ącęj jęst nieokreślony.

4) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od

Konsolidacją objęte są nasĘ)ujące społki:

- PHP chemia Katowice wynik finanso,ry netto \ł}nosi
- BPBP SA wynik finansowy netto wynosi
ora; spólki. rł klórych jcdnostka posiada co najmniej
- BPBP s.r.o. w Republice Czeskiej , '7I,5y1

20% udżiałów w kapitale

w}nik flnansowy netto za bieźący rok obrotowy wF,losi
- INVESTBUD Sp. z o.o. - 100.0 %

wyrik finansowy netto Za biężący .ok obrotowy wynosi
- Bielska Inż)nieria Sp.zo.o. - 100,0%

rłynik lrnansowy netto za bieźący rok obrotow w},nosi

5) Skonsoliclowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało spożądzone przy

zaJożeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się ptzewidzieć przyszłości, Nie są

zlane okoliczności wskazujące rra zagrożenie koltynuovr'ania działalności.

6) W roku 2020 nie nastąpiło połączenie spółek.

7) WyLaz społek w których Grupa Kapitałowa PHP "Chemia-Kalowice" S.A posiada mniej niz

20oZ udziałów w kapitale :

- " Grupa Chemii " Sp.zo.o.wopolu ul. Wspólna 9 - 5 000,00 7-ł,

kapitał podstawowy wynosi 70 000,00 zł, udział w kapitale stanowi 1,14 V..

8) Żasady (polityka) rachuŃowości przyjęte prry sporządzaniu skonsolidowanęgo sprawozdania

finansowego w Grupie Kapitałowej ,,Chemia-Katowice" SA są zgodne z ustawą z dnia 29

wrześ]lia 1994 r. o mchunkowości, zwarrej dalej "Ustawą'', która oheśla zasady rachuałowości

dlajednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytońum Rzeczpospolitej

Polskiej.
Sprawozdanie finansowe zoslało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego.

Grupa kapitałowa 'CHEMIA KAToWlcE" S.A. sporządza rachunek zy§kóW i strat

w \łariancie polównawcz}m, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią

Środki trwałę oraz wartośc; niematerialnę i prawne wyceniane są według cen nabycia,

kosztu w}tworzenia pomniejszone o odpisy amoltyzacyjne od środków trwałych i wartości

niematerialnych i prawnych dokonywane na podstawie p]anu amortyzacji zawierającego stawLi

i kwoty rocznych odpisów.

1.0],2020r. rto jl.]2,2020r.

1 126 l ]],6l z}

18 097 19,1.20 z1

2]37109.'lI zl

1i 2j3.97 zł

2 133.21 zł

a)



b) Akcje i udziały, w t}łn wjednostkach powiąanych wycenia się według ceny nabycią

pomniejszonej o odpisy z t}tułu trwałęi utraty wartości.

Inwestycje W nieruchomości wycenione są w wartości godziwej,

c) Należności długoteminowe, należności krótkoteminowe i roszczenia tykuywane są

w \łaftości netto (pomniejszonej o odpis aktualizacyjny). Należności \łykazuie się

w kwocie w;łnaganej zapłaty.

d) Zapasy matęTiałóW i towarów objęrych ewidencją ilościowo \łańościową są wycenione

według cen nabycia. Przyjęto zasadę ustalania rozchodu metoą,,piorwsze przyszło - pierwsże

wyszło. W przypadku gdy zapasy utraciły swoją waltość uźfłkową przekraczają pohzeby

Spółki lub podlegają obniżce cen spowodowanej koŃurencią i wyprzedaą ceny zal-upu są

obniżane do ceny sprzedaży netto.

InwentaryZację mateńałów, towaróĘ wyrobów gotowych oraz pozostĄch rzeczowych

składników majątkorłych przeprowadza się nie rzadziej niż co dwa lata.

Śrorlki trwałę są inwentalyzowane raz na cńery lala,

Zobowiązania długoteminowę i kótkotęiminowe rłyceniane sąw kwocie wymaganej zapłaly

wra-z Z odsetkami pz}padając}łni do zapłaty na dzień bilansowy. odsetki te księgowane są

W ciężar kosztów finansowych.

odpisów Ńfualizujących warlości aktywów dokonuje się wg zasad indywidualnej oceny

ptzez Zarądy Spółek w Grupie Kapitało\łej.

Kwoty rez€rw (kótkotęrminowe i długoteminowe) sąpżyjęte do splawozdalia finansowego

G.upy Kapitałowęj w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej watości.
h)

i) Grupa Kapitałowa nalicza aktywa i rezerwy z t}tułu poda&u odroczonego.

j) Ęrzychody z rłykonania nie zakończonej usługi budowlanej objętoj umową o okresie

realizacji dłuzszym niż 6 miesięcy, w okesie od dnia zawarcia umowy do dnia bilansowego-

po odliczeniu przychodów, które rłpłlłręły rra w}nik finanso\ły w ubiegłycb okresach

sprawozdawczych ustala się proporcjonalnie do stopnia ich zaawansowania.

k) Datę nabycia dodatkowego pakietu akcji BPBP sA, przyjęto 30.09.2007 rok.

Nadwazkę odpowiedniej części aktywów netto wycenionych według ich wartości godziwych

nad wartością udziałów - ujernnąwafiość 1ilmy, Wykazywano w pasywach skonsolidowanego

bilżmsu W odrębnej pozycjijako "Ujemna wańość firmyjędnostek podporządLowanych".

w związku z aktualizacją aktywów netto Zaźąd zatwietdził rozliczenie ujemnej warlości

firmy przez okles 5 lat. Ujemna wartość lirmy została całkowicie tozliczona w 201ż r-

I) UdziĄ 1v kapitale własnym jednostek zalężnych, należące do osób lub jednostek innych nż
objęte konsotidacją wykazuje się w pozycji paslrłów jako "Kapitały mniejszości". Wafiość

[)



początkowątych kapitałóW ustalono w wysokości odpowiadającej im wartości godziwej

aktywów netto. ustalonej na dzień rozpoczęcia sprawowania kontroli. Wartośó tę zwiększa się

lub zmniejsza odpowiednio o mriany w akq,wach nettojednostek zależnych,

9) Jednostka dominu|ąca obęjmuje skonsolidowan)T n splawozdaniem finansorłrym dane

jednostki zależnej metodą konsolidacji pelnej, w pierwszej kolejności slmując kwoty

poszczególnych pozycji bilansów, rachunków zysków i st.at, rachunków przepływów

pieniężnych i Zestawień znian w kapitale wła_snym,

Po dokonaniu sumowń pźęprowadza się korekty i wyłączenia konsolidacyjne stosując zasady

§ l0-17 rozporządzenia 'MF z dnia 25 września 2009 Dz.U. t69 poż,1595,

10) W bieżącym roku obrotowym nie dokon€no zmian zasad rachuŃowości w stosuŃu do roku

poprzedniego, które w},Warłyby istotny Wpł},w na wlnik finansowy Grupy Kapitałowej,

Kato\"-ice dn, ],1,09.202 l

.],
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚMENLA

DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOI|EGO

za tok 2020

]) Przedstawione skonsolidowane sprawozdanjo finansowe Grupy Kapilałowej 'CHEMIA
KAIOWICE'S.A.wKatowicachzarok2020sporządzonejestmetodąpęłnejkonsolidacji,

W sprawozdaniu skonsolidowarrym uwzględniono korekly kapitałowe dokonane po raz pielwszy na

momenl po\Ą stania grup1 lapiLalouej.

Do konsolidacj i zostały włączone sprawozdania finansowe następujących podmiotów:

- Chemia-Katowice SA Katowice - jednostka dominująca - sprawozdanie badane, opinia bez

zaśftżeżeń

- BPBP SAw Bięlsku-Białej - jednostka zależna - sprawozdanie badane, opinia bez żastzeżoń

- spółka BPBP s. T. o, w Republice Czeskiej jednostka zależna sprawozdanie nie podlega badaniu

_ Bielska lnźynieria sp,z oo. w Bielsku_Białej jednostka zależna _ sprawozdanie nie podlega badaniu

- Investbud Sp.zo-o. w Biel§ku-Białęj -jednostka zależna - spnwozdanie nie podlega badaniu

StrŃtura własnościorva kapitału podstawowego Jednostki Dominującej w wysokości

4 l40 000,- PLN składa się ze 414 000 akcji o wartości nominalnej l0 7ł ,

\\ la.cicielami palietórł akcji są:

Miklis Krystian
Maksimum Sp. z o. o lJolding SKA

- Maksimum Sp. z o- o Inw€stum SKA
Pozostali akcjonariusz

255 3'73 szt
138 409 szt

19 931 sń
28'7 sń

ldział 6I.1 'lo
] 3..ł 9./o

4.8 %

0,1 Ł;

414 000 szt. 100 %

2) Sprawowanie kontroli nad jednostką zależną BPBP SA zostało wzmocnione w \ł?niku znaczących

transakcj i, któIe nastąrily historycznie:

- w 2007r Ministerstwo skarbu Państwa, ogłosiło publiczny przetalg na sprżedaż posiada,nych akcji
w Bielskim Przedsiębiorstwie Budownict\ła Przemysłowego w ilości 82.136 akcji stanowiących
25.19 % udziału w kapilale akcyjnym Spółki BPBP W wltiku złozonej oferty zakupiliśmy
posiadany przez skarb Pństwa pakiet akcji za cenę 5 523 646,00 (słownie pięć milionów pięćset

dwadżieścia trzy tysiące sześćsęt czterdzieści sześć) zł,
- z dnięm 25 wrzęśnia 2007 r nasz udział w kapitale akcyjnym BPBP Wyno§ił 97,72%,

- w dniu 9 czerwca 2009 r została zawarta urnowa sprzedaży akcii BPBP pomiędzy

Pźedsiębiorstwem Ilandlowo-Produkcyjnlłrr,,Chemia Katowice" S,A. a firmą

,,opal" Sp. z o.o, Katowice, (aktualnie Maksimum Sp.z o.o, Holding S.K,A.) na sprzedM
pakietu akcji w ilości 16,350 akcji serii "A" za cenę l 635 000,00 (słownie ,jeden

milion sześćse1 trzydzieści pięć tysięcy) zł,
W roku 2011 zostało zakupionych 1 390 640 akcji scrii "B"

- na dzier 3I.I2.20l 9 r nasz udział w kapita|e akcji BPBP,łyttost 92,7 lok.

W związku z konsolidacją rzeczowe aktl,wa netto żostały \łTcenione pfzez tzeczozlawcę

I



-?

wg Wańości godzjwej na dzień 30.09-2007 L
Ustalona ujemna waltość frrmy, była rozliczana przez 5 lat i zostałazAkończona \,,l2012 r,

W spnwoz<larriu skonsolidowarrym Grupy Kapitałowej została uwzględniona korekta amońyzacji

rueczowych środków trwałych do wafiości godziwcj-

W sprawozdaniu konsolidacyjnym uwzględniono zysk przypadający na udziałowców

mniejszościowych za 2020 r co przedstawia Nota 4.

3) Tabelę ruchu wańości niemateńalnych i pTawnych, zrniany w inwestycjach długotemino\łych oraz

zmiarry w środkach trwałych przedstawiają Noty 1, 2, 3.

Odpisy aktualizujące środki trwałe nie wystą)iły.

4) wańośó księgową brutto gruntów wieczystego uż}lkowania oraz wańość będącą podstawą naliczania

opłat wieczystego użytkowania przedstawia Nola 5.

5) Grupa kapitałowa nie używa środkó\ł trwałych Ńe amońyzowanych na podstawie umów najmu

i dzieżaw.

6) Na dzień 3I.I2.2o20 nie występuje zobowiązanie Grupy Kapitałow€j wobec skalbu

Państ\ła Z qłułu uzyskania prawa lvłasności bud}nków i budowli,

7) Grupa kapitałowa sporządza zestawienie Zmian w kapitale własn}m,

Z kapitału własnęgo GK w związku z konsolidacjąwyeliminowano kapitały podstawowe spółek

Zależnych tj. kapitał akcyjny BPBP s.A. w wysokości 3 652 000 zł, na który składa się 1 82ó 000

akcji o wańości nominalnej 2 zł oraz kapitały spółek, w których BPBP s,A, w Bielsku-Białej posiada

udziały:
BPBP s.ro,
Bielska Inźynieria sp.z o,o,

Invęstbud sp.z o.o,

6 569 360,00 PLN
50 000,00 PLN
50 000,00 PLN

Łącznie Z kapitału podsta\łowego wyeliminowano l0 32l 360,00 PLN

StruktuTa kapitału podstawowego BPBP sA
'PHP 'CHEMIA KAIOWICE' S.A, posiada

MAKSIMUM Sp.z o.o, Holding S.K.A. posiada

92,71 %

1 ,29 %

koniec bieżącego roku obrotowego

1 692 86ó Ńcji
l33 134 Ńcje

8) stan rezelw i akt}.wa dotyczących podatku odroczonęgo na

przędstawiaj ą się następująco :

Rezerwa z t},tułu odroczonęgo podatku dochodowego dotyczy :

- na wycenione kontrakty długoterminowe

- rożnicę prlejścio$e 
^{ 

iąZanę / lealingiem
, nieruchomości inwcstycyjnych w wań, godziwej

- zaliczka
- nię zapłacone kary

wańość godziwa akĘ,wów z zŃupu akcji BPBP SA
- wycena zakupu pozost. akcji (+) w sp. chemia Katovr'icę

- odsetkiod pożyczek d]a BPBP SA żap|ataw 202lr.

583 015,00

l ] 8 911.87

2 652913,00

1 634 000,00

l8 832,80

l 098 059,64

l56 264,00

2,7 732,00



Rezerwa z t 'tulu odroczonego podatku dochodow€go - raz€m

Akrywa z Ą4ułu odroczonego podatku dochodowego dotyczą |

- różnicc prz€jścio!\e ZUs
rezerwy pracownicze

naleźności

straty podatkowe do odliczenia w przysĄch okresach

pozostałe

- rezerwa na koszry

Chęmia-Katowice rezelwa na badanie sprawozd. finansow.

- wycena zakupu pozost. Akcji (-) wSp

AkĘła ż tytulu podatku dochodowego razem

6 289 72E,3I

60 0l3,49
81 292,64

]71 935,40

248 434,16

86 852,14

5,74 749,04

4 370,00

82 666,00

1310 3r2,87

9) Na zobowiązania długoterminowe na dzlei' 3I.12.2020r. w kwocie 12 507 190,50 zł , składają się :

zobowiązarria B.PB.P SA dotyczącę tunów leasingowych na kwotę 2 649 513,41 zł przewidlwany

umową okres §płaty 1-3lati868 0i5,67zokresem spłaq 3 - 5lat oraz 8 329 930,16 ż ked)tu w

BPBP , okres sptaty I-3lat i 8ż 482,54 ń z okresem spłaty 3 -5 ]at,

zobowiązania "Chemia-Katowice" S,A. dotycząkred),tu banko\łego pozyskanego w roku 2008,

o przcwidywanym okresie spłaty od 1 3 lat, na konięc 2020 r jęst to kwota 37l 898,72 zł,,

zobowiąania Investbud Sp. z o. o. dotyczą pozyskanej subwencji z PFR w kwocie 205 350,00 zł,

któĘ zasady spłaty zostaną ustalon€ w następn;T n roku.

10) Zobowiqzania zabeZpiecżone na majątku Grupy Kapitałowej dotycząrvyłącznre

pozyskanych kedlłów baŃowych oraz gwarancji. Wartość zabezpieczeń w postaci

hipotek na nieruchomościach, gwarancii itp. pizedstawia zestawienie:

Rodzaj mbowiązania

1. kredy obrotowy Bank
Millennium SA

2. kęd},t rewohłin8oł} w
ramach umowy o linię więIoprod.
Bank Millennium SA

3. kredyt w mchunku w ranach
limitu ked),towęgo wielocelowego
Bank PKO BP SA

,1. kredyt w rachunku mBank
SA

5- linia gwamncyjna bankowa w

l 10,7 155,49

I 0l] 6l9,26

saldo Rodzaj zab€zpiec?ćnia
zobowivania na
3l grudnia 2020 r

l 142 870,00 cesja wierz}telności z kontrakfu,weksel in blanco

hipoteka umowna do wys. 12.750 Ęs. zł, hipoteka
łączn do *ys. 14,450 tys. zł, zastaw rejestrowy na
zapasach, prże]ew praw z umowy ubezpieczenia,2
weksle in blanco

hipoteka do kwoty l8.000 tys, zł, przelew praw z
umo$} ubezpie.,/enia, umownc pml\o poIrd(enia

Wierz}tel ności

hipoteka umoł\,na do kwoty 5.550 lys, zł,weksel in
blanco

zabezpieczenię wśpólne z ked}tem: hipoteka do

2816 424,46

.1 003 l]51.4ó



ramach l;mitu ked]towego
wi€Iocelowego Bank PKo BP SA

6. |easing finanso\łry i operacyjny,
najem długoterminowy

7. BoŚ SA o/Katowicę

8, ked}t obrotoĘy odnawialny
PKo BP SA

9. kredyt obroto\!} tsank N{iIlennium
sA

Razem

L:woty l8.000 tys. zł, przelew praw z umowy
ubezpieczenia, umowne prawo potrącenia
wierz}te]ności

zedmiot leasingu, najmu, wekse] in blanco

hipoteka umowna 2.267 rys,zł, cesja na żecz bal*u
pmw z umowy ubczpt weksel własny in blanco do
wysokosci zadŁżenia, pełnomocnictwo do
dy.punowania rach,s Bo§ sA. oś\tiadcćnie o
poddaniu się egzekucji.

zabezpieczenie wspólne z kred),tem. hipoteka do
kwory 18.000 rys.zŁ przelew praw Z umowy
ubezpieczen;ą umowne plawo pot ące ia
wjerz}telnoŚci

gwarancja udzięlona przez BGK zabezpięcz^jąca 80yo
kred}tu, cesja wierz}t€lności ż dwóc kontraktów,
weksel in blanco

200.5l

] 500 000.00

l] 9_ś0 000.00

33 489 200.5l

] 1) Zobowivania warunkowe Grupy Kapitałowej na koniec 2020 r obejmują:

- BPBP SA - gwarancie właściwęgo usunięcia wad i ustęręk, nale4tęgo \łykonania

realizowanych kontaktów o waltości 90 508170,33 ń,
- PHP "Chemia-Katowice" SA - zobowią,zanie Wobec hanku BoŚ sA. iż w przypadku Zawalcia

umowy pżeniesienia własności nieruchomości KW BB 18/00064539/0, Pożyczkobiorca w teminie

14 dni dokona spłaty części pożyczki w kwocie nie mńejszej niż 5070 kwoty Zadłużenia,Wg stanu na

dzień zawarcia urnowy o przeniesienie nieruchomości.

12) C7łnne rczliczęnia międzyokesowe na dzlęń 31.I2.2020r. ,na kwotę 4 653 597,17 dotyczą glównie:

Iozliczenia krótkoterminowe - kosży gwarancji 1 |bezpieczeń tj- 296 830"7 5 ń,
kosźy poniesionych prac lożliczane w czasie kontrakty dfugoteminowę tj. 3 068 500,00 oraz

il]ne tj. 1 288 266,42 z!.

Natomiast bieme toz7iczęnia międzyokesowe długoterminowe obejmują nieodplatfe

otrzymane prawo więczystego uĄtkowania gruotów 594 914,45 
', 

\ł tym PPH ,,Chemia-

Katowice" SA-271 373,38zł, BPBP SA 321 192,05 ń, orazBPB - Bielsko s.r.o. -2 349,02 Zł,

13) składniki aktJrłów nie będącę instnłnentami finansowymi wlceniane według wańości godziwej,

Grupa Kapitałowa posiada na 3I.12.2020, w aLtl,wach trwałych nieruchomości inwestycyjn€

wycenione w wafiości godziwej na poziomie 18 520 500.00 zł. 'lt wartości godziwe zostały

wliczone pl7,ęz rzecz,omawcę majątkowego na bazie aktualnego opentu szacuŃowego,

Ponadto na poziomie spmwozdawczości skonsolidowanej, Grupa Kapitałowa prezentuje pmwo

uź},tko\łania wieczystęgo ( w społcę BPBP SA ) objęte wskutek za-kupu dodatkowego pŃietu akcji

BPBP sA pzez PtlP "Chemia-Katowice" SA w roku 2007, w wańości godziwej.

14) Danc o zmianie stanu IęZęrW przedstawia Nota 6,
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15) Danę o stanie odpisów aktualizujących wartość należności na przewidywane straty przedstawia Nola 7

l6) Rozliczenie rólaicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a rłlnikiem

finansow}Tn brutto pź-edsta\łia Nola 8,

17) Przyięte kursy walutowe do wyceny KCc i eulo.

Spółka zależna BPBP SA w Bielsku-Białej posiada samobjlansujący się Oddział w Republice

Czeskiej i tansakcje prowadzone sąw walucie lokalnej tj. koronach czeskich Dane bilansowe

oddziału przeliczone są wg średniego kursu NBĘ który na dzięń 3 l . 12.2020r, wynosił 0,1753zł,

Dane RZiS przeliczane są wg średniego kursu z poszczególnych miesięcy i dla roku 20l9 wlłriósł

0,168'7 zł.

spółka prowadziła także transakcię w EuR. sa]da rozrachuŃów i stanu środków na rachmku banłowyl

w walucię EUR zostały przeliczone wg średniego kursu NBP na 31.12.2020, któIy u,ynosił 4.6148 z,ł,

1 8) Liczba oraz wartość posiadanych papięrów waltościowych, świadectw udziałowych, dłużnych

papierów, opcji i waTrantów nie wystą)ity.

19) Nie przewiduje się zadnych wspólnych przedsięwzięó zjednostkązależną Chemia-Katowice SA

orM BPBP SA w 2020r nie dokon}avały wzajemnych zakupów i sprzedaży towarów i usług,

Wyłączenia wzajemnych przychodów, kosżów i rozrachuŃów pomiędzy Spółkami zalemymi

, i BPBP SA oraz BPBPs.r.o. przedstawiają Nota 10 iNolall.

1) Shul,tura tżfDzowa i tel]łorialna przychodów nęlio zę sp,Eędaży produktóW towarów

i materiałów (w PLN)

PIZychody Ze spźedaż}
2(]r{)r

K.aj Poza granicami

RP
Razem

lowary i materiały l41 607,] 0 0.00 ].1] 607.] 0

Usługi bttdolłlane ]6] 9]] 7 509.9] 218916,/09,89 ]82 91,12]9.11,1

Usługi najnru ,l l37 073.,l] 0.00 .1 l37 07j.1]

oGóŁEM 168 216 190.46 21a 916 109,89 387 192 900;35

2) odpisy aktualizujące wartość środków trwałych w roku bieżąclTrr nie wystąpiĘ

3) odpisy aktualizującę vr'afiość 7-apa§ów w bieżącym roku nie wystąpiĘ

4) W roku 2020 nie wysą]iły przychody i koszty dotyczące działalności zanięchanej.

5) Cirupa kapitałowa sporządza rachunek zysków i strat ,w wariancie pofównawcżym.

6) Grupa kapitałowa na,Jzień 3I.12.2020t. posiada środki t Wałe w budowię w kwocie 4 506 l56,56 zł .

II.
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7) Kosźy w},twożonia produktów na własne potrzeby jednostki w roku 2020 Wyniosły 8'798,32 zł.

Kosży \qtwofzenia środków trwałych na własne potrzeby nie wystą]iły.

I.
W .oku spmwozdawczym nic nasąriło źadne połączenie w ramach Grupy Kapitałowej.

Iv.
1) W świctle posiadanych puez Zarząó infomacji nie lłystępuje niepewność co do

kontlłruowańa działalności jednostek wchodzących w skład Grr.py Kapitałowqj,

2) Skonsolidowany rachunek prz€ńwów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią

Struktura środków pieniężnych w PLN

BPBP S.A. Bielsko-Biała
oddział w Mlada Boleslav częchy

BPBP s, ro. Czechy
PHP " chęmia- Katowice " s.A,
Razem
- ,rra rachunłach bankowych

BPBP S.A. Bielsko-Biała
oddział w Mlada Boleslav Czechy

BPBP s.ro. Czechy
Investbud sp.z o,o.

Bięlska Inżynięria S,A
PHP "chęmia-Katowice" S.A,

Razem

ogółem środki pieniężne

7,1 640,07
,l 5q?]l
11 540,00

5 949.33

123 721,53

3 9|2 262,8].

66 168 813,57

496 447,Io
58 583,72

8126,67
12 588 459_89

83 232 693,76

83 356 415,29

3) Transalcie ziednostkami powi€anymi są zawierane na waruŃach rynkowych.

4) Przęciętne Zatrudnienie (w pełnych etatach) w Grupie Kapitałowej w roku 2020 przedstawiało się

następująco:

31.I2.2020 3I.I2.2019

Pracovnicy ogółem

z tcgo - praco\łnicy umysłowi

: pracownicy na stanowiskach robotniczych

rł rym pracownic1 zalrudnieni za griLnicą

pracownicy przebł,wający na urlopach wychow

212

67

205

100

292

123

1l]



5) Wynagrodzenie wypłacone w roku 2020

wyniosło :

, Zatządy

Rady Nadzorcze

Razem

-,7 -

członlom Zarzalu i Rad,v Nadzorczej rv Grupie Kapirałorł,cj

_ 3,71 581.98 PLN
339 881,45 Pl.N

71l 463,43 PLN

6) W Glupie Kapitałowoj w 2020 i wcześniej, nie udzielono pożyczek i świadczeń o podobn;Tl

chalaktoze osobom wchodzącym w skład orgnów zuząlzających i nadzorujących.

7) BPBP - w}nagrodżenie biegłego lewidenta z §tułu obowi@kowego jednostkowego badania

Sprawozdania Finansowego oddział Polska w},11osi 18 000,007-ł netto

oddział Czechy wynagrorizenie biegłego rewidęnta z t}tufu obowiązkowego badaniajednostkowego

sprawozdania Finansowego wynosi 135 000.00 CZk netto.

Chemia-Katowicę - Wynagrodzenie biegłego rewidęnta z Ęłufu obowiązkowego badania

jednostkowego spra\łozdania Finansowego wynosi 1 0 000,00 zł netto,

Wynagrodzenie biegłego rewidenta za przeprowadzenie badania sprawozdania Grupy

Kapitało\ł€j Chemia,Katowice SAlqĄlosi 13 000,00 Zł netto.

I]rne usługj biegłego, poświadczające, doradztwa i pozostałe - w 2020r nie wystąliły w GK,

v.
1) Po dniu bilansowlłrr nie \łystąriły Znacące zdarzenią Llóre wymagałyby uwzględnienia w

spńwozdaniu frnansowym .

Po zakończeniu roku obrotowego, w dniu 12 sierpnia 2021r, w Spółce PHP "Chemia-Katowice"S,A
nastą)iła spżedaż nieruchomości znajdującej się w Kalowicach, ul. Kolejowa 19,

Zarzrd Spółki uchwalił prz-eniesienie adresrr spółki na ulicę Bracka 28,40-858 Katowice.

2) Znaczącę zdafienia z lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowyn za 2020r - korękta błędu

podstawowego - nie Wysą)iła

3) W bieżąclłn roku obloto\łym w Grupię Kapitałowej nie dokonano zmiaIr zasad (polityki) rachuŃowości.

4) Ustalenie kapitałów własnych udziałowców mniejszościolłych rra 2020r przedsta\łia Nota 9,

\aL
Nie przewiduję się żadnych wspóhych przełlsięwzięć Z jednostką Zalężną ani żadną inną jednostĘ.

]nćr.,i],li ijiali
,]rI-\o,\,j śi!7 j, eg,

r .MRl,,.-lH,il,\t!ill]{
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Nota 4
USTALEN|E ZYSKU

PRZYPADAJĄCEGO NA UDZ|AŁOWCÓW MNIEJSZOŚC|OWYCH
za 2020

Razem zysk netto prźypadający na udżiałowców mnieiszościowych 1 404 579,04

Wyłączenia:

RoK 2020

csjągnięty zysk W jednostce zależnej BPBP 1a a97 194,20

Biel, Prżeds, Bud s.R,o, cżechy 2 337 2a9,71

nvestbud sp,z o.o, 11 233,91

Bielska lnżVnieria sp.z o,o, 2 433,21

Kolekta Wyniku finans zIyt. amo(qzacj] ,590 434,4:

Kwota żVskU netto za dany okres 19 857 636,6€

Udział prccentowy W zysku udziałowcóW

Udział W lozliczeniu amorĘacji

72ę

-43 042,6l

zysk prżypadający na udziałowcóW mniejszości 1 4o4 579,04

pozvcia bilansu Ma

Zvsk netto (WYnik finansowy roku obrot) 1 404 579,04

<apitał Własny udziałowcÓW mniejszościowych 1 40Ą 579,04

Rachunek zysków istrat IMa

ZVsk udziałowców mnieisżościowych 1 4o4 519,04

zvsk neito 1 404 579,04

Page 1



Nota 5 GRUNTY UŻYTKOWANE WIECZYŚCIE 2020

\\arIość r\nkolra grllnlólr 1iec/},slego $ź.\Tko\\enia będąca pod stawą naliczan ia op] al Za §iecz} sle

Llź}lko\łanie gnl u §}nosi 1,1659 l]6-82

Stan

roku ]020

Zmiany w ciągu roku slan

roku 2020

^viększenia
zn ie.jszenia

Po\tierZcbnia (m:) ]90 280,00 i90 280.00

Wa],tość brutto (tys.żł) a 17490I.21 8 1],l 901.21
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Nota 8

lnformacia dodatkowa dotycząca podatku dochodowego za 2o2o J,

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawąopodatkowania podatkiem dochodowym

a Wynikiem finan§owym brutto

Wańość Rok bieżący Rok pop]zedni

Ą, Zysk (strata) brutto za dany rok 26 250 793,3c 15 980 431,62

rTizTćhodnzworń]ońe z opodatkowania (trwałe roznlce
Domiędzv zyskiem/stratą dla celóW rachUnkowych a
.l^.h^.lFń/śf rAf , .ll2 .elóW oodatkowvch)

460 o51 ,11 564 067,0e

c, Plzychody niepodlegające opodatkowaniu W roku
bieżącym

1 597 ,156,13 3 561 837,39

D, Przychody podlegające opodatkowaniu W roku bieżącym,
ujęte W księgach rachunkowych lat ubiegłych

186 879,00 c

E, Koszty niestanowiące kosztóW uzyskania pżychodóW
(trwałe różnice pomiędzy zyskiem/§tratą dla celóW
iachunkowych a dochodem/stratą dla celóW podatkowych)

824 ao4,27 885 711,92

F, Kosźy nieuznawane za kosży uzyskania pżychodóW W

bieżącym roku
5 154 750,55 7 753 030,24

c_l'..osz§, uznavJane za koszty uzyskania plzychodóW W

roku bieźacvm uiete W księqach lat ubiegłych
7 2a8 569,79 5 094 123,43

H, strata z lat Ubiegłych
,] 410 694,0e 2 187 ,0a

l, lnne zmiany podstawy opodatkowania + -14 581 953,0a 1 506 948,1€

J, Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 7 o7a 802,92 16 903 907,00

K, Podatek dochodowy bieżący

Podatek dochodowy odroczony

,] 343 008,41

3 811 854,62

3211 742,oo

37 677 ,7o



U§tal€nie kapitBlów wła§nych udziałowców mniejszościowych na 20-?0 Nola 9

1 ż ]] 5

sfnn n! 31.12.2012 r. 3l.L2.zol2 r. 4 763 464.94

_dżial \ 
^sku/ 

§trl.ie na ]0l:] r 20]3l, '7.2, 91175.14

Lbdżialżysku za 2012 t 7.z' _l9 ó8].0( ,lż ll9z.lĄ

t,]dżja] w lóżn kuro§, o/Czechy 20]3l 1,2.. 252 84ó.4(

Udzia1 w róa ku6ow, BPB Sro 2()l] r 1.29 -35 3ó9,1! -288 215.6ó

RAzeń na31.12.2013 4 5,17 341.7]

2a14 7.2\ l ll5 695.ó

]odzial Zvsku a20l3 r 2 0l4 7.2, -,7 8,73,2{ 1,77 822,1l

Jdziat w różn kursow.c7ech} 2 0l4 48 621,13

Udział w.óh,kursow S,r,o. 20l4 7.ż, 9163,24 57187,91

Razen na3l.t?.20l4 1 7aż 9ś2,11

SDmd, u&iał. iedn.podDorżądŁ 20I4

l]d7i ahemia _ 92.7l% 92.,1lo1 i 640 893.6l

ogól€n n,31.12,2014 6 a3 845,79

Udział w zysku 20] 5 20l5 1.29 7ó0 70].31

20l5 7.29 _8 748.0l 75l 955.3]

udżiat w ńżn,kuśowczechy 20] 5 7.29 9l 057.0i

udział w .óżnicrch kuso!, S,r-o. 20l5 ,1.29
9 900.5: l00 957.6]

Razcn na 31.12.20l5 1 27615a.71

2o16 7.29 279 17l .6|,

20]6 7.29 _Ió 038,0( 263133,69

idżiełr! róż!. kuBo§lch c/tchr 2016 7.29 8l 227.8l

ldział i, róż!. ku§o*]ch s,r,o, 20l6 7.29 a 2$.49 89 47i.3c

Razem nż 31.12.20l6 7 629 663,72

l]d/jał w 7vśku 20l7 2al7 7-29 262 D,]4.2l

2a1,7 ,7 873,20 254 2l1,0(

rdl!il t njżn kurs.§a.h czech\ 2ll17 7,29 65 86ó,11

]d7iil w różn kurśonth s ro 2017 7,29 136Ą,21 ó4 501,93

,ldział \l blęd/ić pldnnlŃŃ]-!) 7.29 -685,1.13,52

R^z.n la31.12.20|7 7 26ż 933.11

ljdralr! 
^sku 

2018 20 ]lJ
,1,29 363 282,19 3ó3 282.19

nri:n n]/iic Lusoy.lch CżcchI 20l8 7.2\ 10,1]80,]]

udzialróżn]c kuls.qfcn s ro 20l8 1ż 35ż,7t ] l6 732.9!

udżial w b]ędzic podsllilorvrm 20l8 7.ż, ,l84 251.9,

!d7i.t] \ in$esl\ci].h l]l'l]| sA 2018 7,2\ _69 846.5(

7 488 E,l9.70

ża19 7,29 8l4l41.93 8]4 ]4].93

,dżial róaic k!6oqvch CrechY 2al.) ,l,ż9 l1 828.99

tdzjal różnic kurso$\ch s. o 20]s 1.29 7]ó,5l l2 j6j,5l

]dzial w błędzie Podśawołym 20i9 1.29 -122 772.36

!d/ $ l.r/el§a]il ta ]tqeśt BPBP 20l9 7 -29 _] 2] 857,0ć

udżal w rozl, morĘzacii 20l8 1.2, 43 aŁ-6,,



udral $,lozl mon\źac]i ?0l9 7.19 43 042,67

Rrz€m Da 31,12,2019 7 9a4 a1231

2020 ,1,29
1 447 621,1I l .190 664,]8

,]dżiił Ióżnic tur\olrYth (]/e.l]\ 2020 ,l.ż, 25] 5611,67

]d7i,] różn i. li l r§orwch sr o 2020 7.2|) ]]l ]8?,7c 285 ]j2,]a

rdzial N rozl, monr,zaci j 2020 7.2|) -$ a42.61

Rizeń ńa 31,12,2020 9 674 773,7ź



Nota 10 WYŁĄCZENIE PRZYcHoDÓw I KoszTÓw
za rok 2020

Pozvcia lachunku zysków i strat Ma

P]49pg 1" sp,Z999ą !9!!ńW !!9p!!!!!
P7ychody ze spPedaży ploduklów i Uslug

PożosJałe przychody opelacyine

P?ychody finansowe - odsetki

R!!9.

Kos/ly sPżedanych lowalóW i matenalóW

rJsługl obce loslv

1iyc€ maleriałow - kosay

Pozostałe kosziy operacyjne

kosżv fnansowe - odsetki

159

12 229

2}!Ł2

348 31

200 0c

243 31],8Ą

12637161,07

159 294,9

8 467 399,1

3 791}!!
5 200,C

243 317,

12637161,01

strcna 1



Nota tt WYŁĄczENlE WZAJEMNYGH RoZRACHUNKÓW
na dzień 31.12,2020

pozvcia bilansu Ma

Należngścl z Mułu dostaw i usług

Na|eżności pożyczki (krótko i długotermin)

,/alic7ki na do9talvy

3 985 157,09

10 566 486,58

2 afi 76Ą,23

16 559 407,90

Zolgqąąlla z ty!! 999ąW i Ę!g
Zobowiązania krótkoterminowe - pożycżki

Rozliczenia międzyokresowe

Razem 0,00

3 985 157,

10 566 486,5

2 oo7 764,2

16 559 407,90

strona 1



Sprawozdanie Zarządu z tlziułalności za rok 2020 Grupy Kapitałowej

Przetlsiębiołstwa Handlowo, Produkcyjnego,,CHEMIA-KATOWICE" Spółka

Akcyjna z siedzibą w 40-858 Kalowicach,lłl. Bracka 28

1. Spółka Akcyjna,,CHEMIA-KATOWICE" S.A. (jednostka dominująca) z]stała zawafia

,łtt"- Noi*iulny- Rep. A. Nr 5096194 z dłia 20.09.I994t. przed notariuszem Llaliną

Mikołajczyk, w Katowicach, rr1. Młyńska Nr 12123.

Przedsiębiorstwo posiada osobowość prawną
Wpis do Rejestru Sądowego po Nr KRS 0000134662 został dokonany postanowieniem

Sątlu Rejonowego w Katowicach w dniu 21.10.2002t,

Podstawę prawną rlziałalności iędnostki dominującej Spolki Akcyjnej ,,CHEMIA-
KAToMCE" stanowi Kodeks Spółek Handlowych.

2. Głównym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej jest :

- spźędaz ploduktów budowlano- montażowych,
- wnajem i zaę,ądzanie nieruchomościami,
- .p.r",i- d"t,li"^u towarów, drobnych w}T obów mętalowych,

- usługi transporlowo - spźętowe
- usługi diagnosłki samochodowej

Działalność GTupy Kapitałowej prowadzona była:

w Bietsku-Białej, ul. Korczaka 34,
w Częstochońe, ul. Ks. Piotra Skargi 29135

w Katowicach, ul, Kolejowa 19

w Bielsku-Białej, ul. Gen_ Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27

w Czechach, Lińartołła 172ll4 ż93 06 Kosmonosy Czeska Republika

3. Potlslawowy Kapitał Grupy Kapitało\łej vynosi 4 140 000,- PLN i dzieli się na 414 000

akcji o wartości nominalnej po 10,- PLN kazda.

Kapitał akclnyjednostki dominującej dzieli się na 114 000 (słownic: sto cztemaście

l,sięcv) atcji Ńi ł oraz 300 000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji drugiej emisji,jako akcji
'se i B.
Podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 3 000 000,-PLN (słowniei trzy miliony)
nastąpiło na podsLwie podjętej Uchwały Nr l Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przediiębioritwa Handlowo Produkcyjnego ,,Chemia - Katowice" S,A, z dnia

25.02,201 1r. w sprawie podwyższęnia kapitału zakładowego Spółki,

Wszystkie akcie serii B zostĄ objęte i w pełni opłacone.

Stan posiadanych akcji oraz procentowy udział w kapitale Zakładow}T n jednośtkj

dominującei na dzień 3t.l2.2020t. przedstawia się następujqlo:

255 373

138 409

61,,1%

33,4yo

Miklis Krystian

MAKSIMUM" Spółka z o.o.

Holding SKA



,,MAKsMUM" spółka z o.o.
Inwestum SKA
PoZosta]i

]99,]l

281

41,ł 000

4,9yo

0,1"/"

100o/^RAZEM

,ł. skłart zarządu jednostki dominującęj jest jednoosobowy zgodnie z uchwałą Rady

Nadzorczej z dn. 23.09. 1994r.
, Krystian Miklis - Prezes Zarządu

Realirując podjęte decyzje z 1999r. w sprawie zakupu akcji Bielskiego Przedsiębiorstwa

Budownictwa Przemysłowego:

_ 21.01.2000r. zarvafio umowę z Narodorłymi Funduszami lnwestycyjnymi na zakup

195,600 akcji stanowiących 60Vo udziń w kapitalc akcyjnym BP,B-P, s,A,
W Bielsko-Białej,

w miesiącu sierpniu 2000r, zakupiono od załogi 40.840 akcji stanowiących 12,53% udziału

w kapitale akcyjnym Spółki B.P,B.P. SA

_ W 2007r. MinisteTstwo Skarbu Pństwa, ogłosiło publiczny przetalg Da sprzeda,ź

posiadanych akcji w Bielskim Prżedsjębiorstwie Budo\łnictwa Przernysłowego w ilości
sz.l3o ut"li stanowiących 25,I9l/o JLdzizlru w kapitale aLcyjnlłl Spółki B,P,B,P,

W wynil-u złozonej ofęńy Zakupiliśmy posiadany przez Skarb Pństwa pakiet akcii Za cenę

5 523 646.00 (słownie pięć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiącę sżeśćset

.cńeńzleścl szęść) 
^,_ z dniem 25 września 2007r, nasz udział w kapitale akcyjn}m B.P,B.P. rłynosił 97,72%,

, w dniu 9 czeiwca 2o09t. została zawarta umowa sprzedazy akcji B.P.B.P. pomiędzy

Przodsiębiorstvr'ęm Handlowo - Produkcyjn)T n ,,Chemia Katowjce" s,A,
a Przedsiębjor§twem ,,opal" Sp, z o.o. Katowice (aktualnic Maksimum Sp. z o.o. Holding),

na śpżedaż pakietu akcji w ilości 16.350 za cęnę 1 635 000,00 (słownie - _jeden milion
sześćset trzydzieści pięć tysięcy) Zł,

_ w dniu 13 L:wietnia 201lr. Nadzwyczajne Walne Zgrornadzenie Akcjonariuszy Spółki
B.P.B.P. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału Zkładowego Spółki o kwotę

. 3.000.000zł w drodze emisii 1.500.000 nowych akcji seńi B o wańości nominalnej
2 zł każda.

Podwyższenie kapitału 7akładowego Zostało zalejestrowane plzez Sąd Rejonowy
w Bielsku-Białej 11 stycznia 2012 roku, a akcje z nowej emisji w całości zostĄ objętę

i w pełni opłacone,

rń ózień 37j2202ol nasz udział w kapitale Ńcji B.P.B.P. wynosi - 92,71%o.

W wlniku zaistniĄch zmian w kapitale akcyjnym powstała grupa kapilałowa, w której
jednos&ą doninującą jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne ,,Chęmia-Katowice" S.A.

w Katowicach, ul, Kolejowa 19 jednostka zalężna to Bielskię Plzedsiębiorstwo Budownictwa

Przemysłowego S.A, Bielsko-Białą ul. Gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza 2'7 \NIaz z
jednostkami zależnymi niższego szczebla wymienion5,mi pońzej.
Jednostka zależna BPBP S.A. posiada swój oddział zamiejscowy w Mlada Boleslav
w Republice Czech.



W okresie od l stycznia do 3l grrrdnia 2020 roku Zarząd Spółki BPBP SA działał w składzie

2-osobowym, a mianowicie:
- Ewelina Walkowicz - Prczes Zaftąd\
- Krzysaof Kowalski Czlortek Zarządtt

W okresie od 1 styczńa do 31 grudnia 2020 roku w sldad RaĄ Nadzorczej BPBP SA
wchodzili:
- Krystian Miklis
- MaTiusZ Minas
- Dorota Wysocka

Wykaz Społek zaleznych od Bielskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Prżemysłowego SA:

Bielskie Pżcdsiębiorstwo Budowlanę-Bielsko s.r.o. w Mlada Bolesłav - 71,57o udziałów

Skład Zarądu iednoosobowy

Bielska Inzynięria sp, z o.o, 100o/o udżałów
Skład Zarządu jednoosobowy

lnvestbud Sp. z o.o. 100% udziałów
Skład Zarządu jednoosobowy

Przewid; rłan1 rozuój Lrup5 Kapitało\łej

Podstawowym przedmiotem działania Grupy Kapitałow€j_ jest wykonywanie robót

ogOlrrotoao*my.L związanych z wznoszeniem budyŃów, budownictwo ogólne i inĄnieria
iąŻo*a loa.rr.o*" prz}cł,Ódy G*py Kapitałowej uzyskiwane są z najmu powierzchni

biurowych i magazynowych,
Ut r}ooun" 

"ortLą 
* p"łn1* zakesię wszystkie rodzaje działalności prowadzone w latach

poprzednich, które sprowadzały się do :

- prodŃcji budowlano-monlaźowej, .€alizowanej w generalnlm w}konawstwie i siłami

własnyńi w k*ju na obszarze województwa ślą kiego oraz przez samobilansujący się

oddział Spółki w Mlada Boleslav na terenię Republiki Czeskiej.

- prodŃcji pomocniczej, wytważającej wyroby ślusarskie i konstrukcje stalo\łe, stolarskie i
'p."ruU.Ytury o.- roboty montażowe konstn-rkcji stalowej, na rzecz własnej prodŃcji
-budowlano-montit]źowej oraz na zamówienia z€\łnętrzne,

- usług prodŃcyjnych spżętowych, transportowych i diagnostycmych

oraz złomowarria pojazdów,
- prodŃcja betonu towarowego na pofuzęby \łłasnę i na zownąllz,

- wynajmowanie wolrrych powierzchni biurowych, magazynowych ora,z gruntowych,

Pżez cŃy 2020 lok Spółka prowadziła bardzo inlens},§ne działania ofertowe, Koniunłtura na

rynku budowlanym, Źarówrro krajowyrr, jak i zagranicznym (te4łorium Czech), sprzyjała

pozyskaniu rekoidowo duzej ilości kontraktów długotelminowych, w przetargach publicznych,

w których szczególnie specjali7-uje się spółka.

w roku bieżąc}m udało się pozyskać do realizorji kontrakty w Polsce na warlość

12438'1'713.05 PLN, z których naiwazniejsze to:



i

2

l.p NaZ\\a zadanja

Budowa Ha]i Zimowej w Sosnowcu

Budowa budynlów wielorodzirrnych
w Świętochłowicach - Uroczysko
DL Prime budynek biurowo-
handlowy

wartość netto
P],N

52.804.878"05

20.350.000,00

25 200-000,00

Termin realizacji

10.2o2o - 05.2022

11.ż02o - 11.2022

12.2020 - 01.2022

Rórłłrież realizowane były kontrally pozyskane w o/częchy, ł,ączna wańośó kontżktów \ł

realizacji ptzez oddziaicieski na 31.Iż.20żD kształfuje się na pożomię 1,8]5539,153 Kc,

copopi'elicze''i,rwgbieżącegokursuwa1utdajc318'264.013
Śiu'rririoSe ,ynto cleskiego'daje większy komfort prorładzenia 

_ 
działalności w branży

tuao*tan"j, Żupl-o*-" 1n*z" udaje się rokrocznie realizować, \*? też podkeślić, ze

marka BP'BP Śł "i".ry 
się bardzo dobrą opinią Generalnego Wykonawcy u naszego

południowego sąsiada.
'Ń."".*i" pi.rłŻ-" pvedsięwzięcia są kontraktami długoterminowymi, których zakończenie

pzypada narok 2021.

W efekcie powyższrych działń spółkj budowlane korzystały również z podwykonawców,

specjalizujących się głóWnie w bTalży elektrycznej i instalacyjnej,

\i-;ń ;;ięp"ń'Spółki przewidują utrz}manie i prowadzenie dorychczasowych rodzajów

aziałainoSci wLłu i za granicą biorąc również pod uwagę lozszeźęnie zasięgu terytorialnego,

6. opis ryzyk i zagrożeń Grupy Kapitałowej,

Najwżniejszc Zagrożenia i ryzyka tlotyczące Grupy Kapitałowej,,chemia - Katowice" SA

to:
- koŃurencja cenowa i wykonawcza na rynku usług budowlanych,

- długię teminy zapłat za roboty budowlane,
- presja ccnowa w ofe.tach podobnych,

- - .t-u t oo1,-o..o".1u na lokalnym rynku najmu powieźchni magazynowych i biurowych

Sytuacja ta powoduje tudności w pozyskiwaniu nowych zleceń i daje małe moZliwości

póryskiwania robói gwarantujących satysfakcjonujący poziom rento]\Tlości,

tł porOwnaniu z i,mlłni sektorami polśkiej gospodalki, którę w 2020 r, w waruŃach

paidemii COVID -19, które odnotowały spadki, budownictwo było w dobrej kondycji, ale w

łzecim kwartąle odczuwalne byĘ omaki większego spowolnienia,

7. Kadry i płace.

w oslalnim okresje Grupa Kapitałowa przesża głęboką restnrl-turyzację kadry" co dało

zdecydowane oszczędności Losźowe a decyzja o znianie shuktury sił własnych do

ko.rystania , pod*yionawstwa procentuje dziś elastycznością dostosowania się Spółek do

realiów ryŃowych.
W roku i020 złrudnienie w Grupie Kapitałowej zmalało i na ostatni dzień roku w)T tosiło

272 osoby w §m l00 placowników zatrudnionych poza gfanicami krąju,



Zażądy spółek należących do Grupy Kapitałowci przewidująduży potencjał w odmłodzonęi

kadrze inż}nierskiej,
Decyzja o wypowiedzeniu Zakładowego Układu Zbiorowego BPBP SA w roku 2017 zaprocentowała w

poprzednim i bieącym roku.
Zmiana systomu wynagradzania pracowników, na Llórą zdecydowała się spółka BPBP sA, zaczęła

przynosić efekty w postaci znacznego obniżenia średniej wieku pracowników omz zatrzymaniu kadry

iechicznej- Motywacyjny system preniowania przełozył się na większe zaanga]źowanie kadry w

w)pmcowanie zarówDo globalnych W},ników firmy, jak i poszcz€gólnych kontla],1ów,

8. Kred}ty i znacząc ę zdal2.elia dla dzlŃalności Grupy Kapitałowej .

Panująca na rynku inwestycji budo\łlanych konkLrrencja cenowa i wJkonawcza oraz długie

umońe terminy Zapłaty za wykonane roboty (dyktowane przez inwestorów i rynek)
powodowały, że Grupa Kapitalowa znuszona była do korzystani a z zewnętfznych źaódeł

fi nansowania bieżącej działalności.
Na dzień bilansowy zadhźenie Grupy Kapitałowej z łtufu czynnych umów kedltowych
i pożyczęk w)łlosiło 2I.950-|],2,'76 zł.
Ń okresie całego toku sprawozdawczego Grupa Kapitałowa posjadała zdolność kedYową
a na rachuŃach nie wystąpiły żadne Zajęcia lub §,tuty egzekucyjne.

w okresie roku obrotowego nie pojawiły się istotne problemy zwiąZane z teminowym
spł}nvem naleźności spółek Grupy Kapitałowej zazłeallzowale toboty budowlano

.ontużo*" w działalności kajowej i zagranicznej. Było to wynikiem stałego monitorowania

spł}a\u należrych Zapłat oraz skutecznej windykacji.

9. Stan majątkowf i wskźniki finansowe Grupy Kapitałowej.

Uzyskiwane lłpĘwy za sprzedane roboty, wFoby i usfugi najmu powierzchni

.ug-yrro*y"ń i biu.owych oraz korzysĄąc z zewnęIlznylh źróód finansowanią
pozwoliĘ Gnrpie Kapitałowej osiągnąc wskaznik pł}nności l'inansowej rra poziomie 1,5

iiczony jako stosunek al,a,wów obrotowych do zobowiązń kótkotęrminowych_

Zdolność do tqminowego uregulowania wszelkich zobowiązń była zachowana ,

W latach na§tępnych spółka plzęwiduje utrzymanie i prowadzenie dotychczasowych

rodzajów działalności w kaju i za granicą biorąc również pod uwagę rozszęrzenie Zasięgu

teqĄorialnego.
s).nracja lrrransowa j est zadowalająca a osi€anę zyski zwięk§zają kapitał Grupy kapitałowej

i zwiększają możliwości inwestycyjne Społek,

bo zakończeniu roku obrotowego, w dniu ] 2 sierpnia 2021r.. w PHP "Chemia,Kato\łice"S,A
nasą)jła sprzeda:ż nieruchomości majdującej się w Katowicach, ul. Kolejowa 19,

Zaźrd Spolki uchwalił przeniesienie adresu Spółki na ulicę Bracka 28, 40-858 Katowice,

10. Sytuacja firransowa Grupy Kapitałowej (obecna i przewidl,wana).

Zysk netto Grupy Kapitałowej za rok 2020 łyniósł 19.691.3 51,23 7,ł i był wyżs7ł od roku

poprzedniego, który wynosił 11.959.912,66 Zł.

i lrrzyml,wana pĘnność finansowa nie powodowała Zatorów płatniczych i wszystkie

bieżące zobowiązania realizowane były w terrninic.
Sl.tuacja finansowa Grupy Kapitałowej, biorąc pod uwagę akfualny stan finansowo-

majątkowy potwierdza, że nie istnieje zagrożenię kont}nuowania działalności w lalach
, następnych_

l1. ocena ęfektów działalności Grupy Kapitałowej.



Biorąc pod uwagę dane splawozdania flnansowego Grupy Kapitałowej za bieżący rok

obroto\ły należałoby \łyci€nąć następujące wnioski:

- zlikwidowanie nierento\łnej działalności handlowej przyniosło wymiemy efekt

finansowy,
zwiększenie dochodu z wynajmu lokali biwowych i pomieszczeń magazynowych,

wpłynęło na zrviększenie rentowności majątku,

póprawie uległa kondycja finansowa Spółek a wolne środki finansowe początkowo

iokowar,r" byĘ na lokatach a następnie środli zostały wykorzystane na zakup akcji

notowanych na GPW, co również zwiększyło przychody finansowe,

- znacząco zmniejszyĘ się nalcżności przeteminowane,

GK chcę realizować inweśtycje infrastrukturalne głównie drogowo-kolejowe i mostowe

obserwuiąc koniunlturę na rynku mieszkaniowym GK zamierza poprowadzić rómież
projekty ieweloperskie na Śląsku i na terenie Republiki Czeskiej aby stwożyć altematywę

do budownictwa przemysłowego.

W roku 2020 Grupa Kapitałowa nie prowadził a iśon\ych działń z zakresu badń i rozrvoju,

W trakcie roku obrotowego a talże po jego zakończeniu nie nasĘlĄ zdarzenia w sposób

istotny \łpł}.wające na dzjałalność Grupy Kapitałowej.

Po dniu bilansowym nie rłystąliĘ znaczące zdatzenla,

\ł sprawozdaniu finansowl. n Grupy Kapitałowej .

Spółki Grupy Kapitałowej nie posiadająakcji własnych.

Katowice dn. 22.09.202]
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SPRAWOZDANI E NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO
REW|DENTA Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

SPRAWOZDAMA F,INANSOWEGO

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonańuszy i Rady Nadzorczej Przedsiębior§twa

Handlowo'- Pr;dukcyjnego cHEMIA KATowIcE spółka Akcyjna z siedzibą
w katowicach

Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania

finansowego

Opinia

Pr7iórowadziliśmv badanie locznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapita}owej. w której Jednostką dominującą jest PTzedsiębior,stwo .Handlowo -
l.Jaut"yine CHEMIA KAToWICE spółka Akcyjna z siędzibą w Katowicach prży ul,

xolejowij l9 (,,lednostka dominująca") (,,Grupa"), które składa się z:

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

2, skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 3 ],12,2020 r,, który po stronie źktywów

; pasywów zamyka się sumą: 272 167 514,08 PLN,

3. skorrsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01,01-2020 r, do 31-i22020 r,

wykazującego dsk netto w kwocie: 19 ó9l 351,23 PLN,

4, skonsoliilowanego zestawienia zmian w kapitale za okes od 0l,01 ,2020 r, do 3ll2,2o20 r,

,łykazującego ńiększcnie kapitafu własnego o kwotę: 23 374 556,30 PLN,

5, skonsolidowanego rachunku przep§wów picniężnych za rok obrotowy od 01,01,2020 r, do

3 1. ] 2.2020 r- wrkazującego zmniejszenie sianu środków pieniężnych off§ł§ 
rar,u, 

"rn,
6. dorlatkowych informacji i objaśnień (,,skonsolidowane sprawozdanie fi nansowe"),

Naszym zdaniem, załączone skonsolidowane sprawozdanie fi nansow

- "plzcdstawia 
rzetelny ijasny obraz skonsolidowanej s},tuacji majątkowej i finansowej

-Grupy 
Kapitałowej na clzień 3l grudnia 2020 r. oraz jej skonsolidowanego w}niku

linansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotoĘT

zakończony W tym dniu zgo<lnie z przepisami ustawy z dn, 29 wześnia 1994 r,

o rachunkowości (,,Ustawa o rachunkowości" , Dz. IJ. z 202| l,, poz, ż17 z póżn-

zm) onz przy,ięEmi zasadami (poliryką) rachuŃowości;
- jest zgodne 

"Ó 
do f.rrny i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przep;sami

praua oraz StatuLem JednosLli domlnujacej.
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Podstawa opinii

Nasze badanie prżeprowadziliśmy zgodnię ż KĄowymi Standardami Badania

w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwĄ Krajowe_j Rady

Biegłyoh Rewidentów nr 3430/52^/2019 z dnia 2l matca 2019 r, w sprawie krajowych

standa.dów badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. (,,KSB") oraż stosownie do

usta$.y z dnia l1 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach aud}torskich oraz nadzorze

publicznym (,,Ustawa o biegĘch rewidentaoh" Dz.U- z ż020t. poz, 7415 z późn, zm],

Naśza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji

na§zego sprawozdania odpowiedzialńoŚĆ biegłego rel,ident., za badanie sPfawozdahia

fnansowego-

Jesteśmy niezależni od Spółek Grupy Kapitałowej zgodnie z Międzynarodowym

Kodeksem eĘki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami

niezależności) Rady Międzyrrarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych

(,,Kodeks IESBA") przyjęq,m uchwałą Krajowej Rady Bie8łych Rewidentó\ł nr

343ll5ża/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych

rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają Zastosowanie do badania

sprawozdań finansowych w Polsce Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z

t}miwymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie pźeplowadzania badania kluczowy biegły

rewident oraz firma audytorska pozosta|i niezależni od Spółek Grupy Kapitałowej zgodnie

z wymogarni niezależności okęślonymi W Ustawie o biegłych rewidentach-

Uważamy, że doworly badania, kóre uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby

stanowić podstawę dla naszej opinii.

odpowiedzialność Zarząd'u i Rady Nadzorczej Jednostki dominującej za

skonsolidowane sprawozianie linansowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlowo - Produkcyjnego CHEMIA KATOWTCE Spółka

Akcyina iest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania

finansowcgo, któ*e przedslawia rzetelny ijasny obraz sytuacji majątkowej ifinansowej

i wyniku finansowego Grupy Kapitałowej ugodnie z przepisami lJstawy o rachunkowości,

przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz obowiązującymi Grupę Kapitałową

przepisami prawa iumową, a także za kontro]ę wewnętrzną, któtą Zarząd Jednostki

dominującej uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie skonsolidowanego

sprawozdania finansowego niezawiemjącego istotnego zniekształcenia spowodowanego

oszustwem lub błędem.

Sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zarząd Jednostki dominujące_j jest

odpowiedzialny za ocenę zdo|ności Crupy Kapitałow€_j do konrynuowania działalności,

ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalnoŚci oraz

za przyjęcle zasady konĘłruacji działalności jako podstawy racbunkowości, z wyjątkiem

syfuacjj kiedy Zarząd Jednostki dominującej albo zanierza dokonać likwidacji Grupy

Kapitałowej, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej

altematywy dla likwidacji lub zaniechania działalności-
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Zarząd Jednostki dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednos&i dominującej

są zotowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finanśowe spełniało

wymagania pzewidziane w Ustawie o rachunkowości, Członkowie RMy Nadzorczej

JednostH dominujące; są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości

finansowej.

odpowiedzialność bieglego rewidenta za badanie §konsolidowanego §prawozdania

finan§owĘo

Nasz}łni celami są uzyskanie racjonalnei pewności czy skonsolidowane sprawozdanie

finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszu§twem

lub błędem oraz wydanie sprawoż.dania ż badania zawierającego nasą opinię, Racjonalna

p"*noić 1".t wlsokim poziomem pewności ale nie gwaranĘe, .że hadanie

p.""p.o*"jron" zgodnic z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie,

Żniekształcenia mogą powstawać na skutek oszllstwa lub błędu i są uważane za istotne,

jeżeli można lacjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącmie mogłyby wpłynąó na

ieoyzie gospodarcze uż},tkowników podjęte na podstawie tego skonsolidowanęgo

§pra\łozdania fi nansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Grupy Kapitałowej

ani ęfekrywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Jednostki

dominującej obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy

sceptycyzm, a takŹe:

- identyfi]<uiemy i oceniamy ryzyka istotnego znieksźałcenia skonsolidowanego

sprawozdania finansowego spowodowanego oszusbi/eln lub błędem, projekujemy

iprzeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy

dowody badania, kńre są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę d]a

naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikająccgo Z ośzust§Va

jest większe niz tego wynikającego z błędu, poniev/ź osuustwo fioze doLycz!ć
"r*o-y. 

frł.r"..*u, .elowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli

wewnętrznej;
- uzyskujemy ztozumienie

zapĄekowania procedur

ale nie w celu \łyrażenia

kontoli wewnę znej stosownej dla badania w celu

badania. które są odpowiednie w danych okolicznościach,

opinii na lemat skuieczności kontroli wewnętrznej Grupy

Kapitałowej ;

- oceniamy odpowiedniość Zastosowanych Zasad (polityki) rachunkowości oraz

zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych rrjawnień dokonanych przez

liuzqd Jednost-ki dominujacej:

- Wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przcz Z|alżąd lednośtki

dominująoej zasady kontynuacji działalności _jako podstawy rachunłowości oraz,

na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność zrłiązana

zę zdarzęniami lub warunkami, któń może poddawaó w znaczącą wątpliwość

zlolność Grupy Kapitałowej do kontynuacji działalności, Jeżeli dochodzimy do

Wniosku, że istnieie istotna niepewnoŚĆ, Wymagane jest od nas 
^Vrócenie 

uwagi

w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiąane ujawnienia
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w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub, jeżcli takie ujawnienia są

nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są opańe na dowod, ch

badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszęgo sprawozdania biegłego rewidenta,

jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodo\ir'ać. źe Grupa Kapitałowa

/aprleclanie konl) nuacj i d7iala{ności:

occniamy ogólną prezentację, stl'ul.turę i zawartość skonsolidowanego splawozdanla

finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe

p.r"d"tn*iu będące iclr podstawą transakcje i zd zęnia w spośób zapewdający

rzetelnq prezentac!e:
ury"kuj"-y wystarczające odpowiednie dowody badania odnośnie do informacji

finan"o*ych.1"dnn.t"k lub działalności gospodarczych wewnątrz Grupy_Kapitałowei

w ceIu wyEżenia opinii na temat skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

Jestcśmy odpowiedziatni za kierowanie, nadzór i przeprowadzenie badania Grupy

Kapitałowej ipozosta;emy wyłącznie odpowiedzia|ni za naszą opinię z badania,

Inne informacjq w tym §prawozdanie z działalności Grupy Kapiłałowej

Na inne inforrnacje składa się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej 7a rok

obrotowy zakończony 3l grudnia 2020 r. (,,Sprawozdanic z działalności"),

odpowiedzialność Zalzqdu i RaĄ Nadzorczej Jednostki dominujqcej

Zarząd Przedsjębiorstwa Handlowo , Produkcyjnego CHtsMIA KAToWICE Spółka

Akcyjna jest odpowiedzialny za sporządzenie Spnwozdania z działalności Grupy

Kapitałowej zgodnie z przepisami prawa,

Zarząd Jednostki dominującej oIaZ cżłonkowie Rady Nadzorczej Jcdnostki dominującej

Ęzoio*iąroni <lo ,upewni*ia, aby Sprawozdani€ z dzjalalnoścl Grupy Kapitałowei

spełniało wymagania pźewidziane w Ustawie o fachunkowości,

odporłiedżialność bie głego few idenla

Nasza opinia z badania skonso]idowanego sprawozdania finansowego nie obejmuje

s..awoziania ż działalności, W Związku z badanięm skonsolidowanego sprawozdania

ń'nun.o*.go na.,,)m obowia-/kiem je\l /apoznanie sie 7c Sprswo7daniem z Jzialalności,

i ozyniąc 
-to, 

rozpatrzenie, czy nie jest istotnic niespójne ze skonsolidowanyn

.p.uwora*le- finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas. badania, lub \ł inny

sposób wydaje się istotnie znieksżtałcone, Jeślj na podstawie wykonanej pracy,

. i".ari-y iŚtotne z-niekształcenia w Sprawozdmiu z działalnośoi, jesteśmy zobowiązani

ooinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania, NaśZym obowiązkiem zgodnie

| *y.oguri u.mńy o biegĘch rewidentach j€st lównież wydanie opinii czy sprawoudanie

z dłałainości zosiało sporządzone zgodnię z pźepisami oraz czy j€st zgodne

Z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu tinansowym,
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opinia o sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej

Na podstawie wykonanej w trakcie badania placy, nasZrym zdaniem, spnwozdanie

z działalności Grupy Kapitałowej:

- zostało sporządz one z9odnie z art. 49 IJstawy o rachunkowoŚci;

_ jest zgodne z infolmacjami zawańymi w skonsolidowanym spmwo7daniu

finansowym.

Ponadto, w świetle Wiedz.y o Grupie Kapitałowej i jej otoczeniu Ltzyskanej podczas

naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy W sprawozdaniu z działalności

Jednostki dominująccj istotnych zniekształceń-

Kluczowym biegłym tcwidentem odpowiedzialnym ża badarrie, którego rezultatem jeś
niniejsze' Sprawlzdanie niezależnego biegłego i€widenta, jest Robeft Wiśnielvski,

n. *.ejestń 1:25I, dzialający w imieniu A.M. Jesiołowscy - Finanse Spółka

, og.Ń"roną odpowiedzialnością ż siedzibą 30-039 KrakóW, przy l]l, lózetitów 2l4,

n.fi.-y u.rdyto."ki".1 2556, w imieniu któtej kluczowy biegły rewident 7hadał

skonsolido$ ane spra\ło/danie fi nanso\łę.

', 

Elektronicznie

Robert podpisany przez
/\Robert Wiśniewski
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