
Wprowadzanie do sprawozdania finansowego

l ) Przedmiotem działa]ności Przedsiębiorstwa Flandiowo Produkcyjnego" Chemia Katowice"
S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Kolejowa 19 zgodnie z jej statutem jest prowadzenie

handlu i usług , głównie w zakresie wynajmu powierzchni magaąmowych i biurowych.

Działalność związana z wynajmem nieruchomości prowadzonajest w Oddziałach:
w Katowicach ul. Kolejowa l9

- w Bielsku-Białej ul. Korczaka 34

w Częstochowie ul, Ks, Piotra Skargi 29135

Wpis do Klajowego Rej€stru Sądowęgo w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód
VIII wydział Gospodarcży, nastąpił w dniu 2L1,0.2002 r. pod numęręm 0000134662.

2) Spólka zostaia uL\^orzona na czas nieograniczony.

3) Sprawozdanie obejmuje okres od 1.01.2020do 31.12.2020r.

4) Sprawozdanie irnansowe przedstawia dane Spółki. OddziĄ nie sporządzają jednostkowych

sprawozdań fi nansowych .

5) Sprawozdanie to żostało spoźądzone przy założeliu kont).nuacji działalrrości gospodarczej

przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, Nie są znane okoliczrrości wskazujące

na zaglożęnie kontynuowania przez Spółkę działalności -

6) W ohesie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie Spółki z inną §półką .

7) Zasady rachuŃowości pżyjęte przy §porządzaniu sprawozdania lrnansowego na dzień

31 gnrdńa 2020 r. są zgodne Z ustawą z dnia29 *lzęśnia 1994 r. o rachunkowości, zwaną dalej

"Uslawą", klóra okeśla między innlrni zasady rachuŃowości dla jednostek mających siedzibę

iub miejsce sprawowania zanądu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej .

Spółka akcyjna 'CI{EMIA KAToWICE' sporządza rachunek Zysków i stra1 w postaci

porównawczej , a rachunek przeplywów pieniężnych metodą pośrednią .

a) Środki trwałe , środki trwałe w budowie , wańości niematęrialne i prawne -

Środki trwałe oraz wafiości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia ,

kosztów $).tworzenia lub wańości przeszacowanej , pomniejszonych o odpisy z tytułu
,trwałej utraty wafiości .

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kośźów pozostających

w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub w)łwoźeniem .
Odpisy amortyzacyjne od środków trwaĘch dokonl.wanę są na pod§tawie plarru

amortyzacji , zawierającego stawki i kwoty locznych odpisów .

Amofyzacja jest dokonl,wana metoda liniową , prżry zastosowaniu stawek

amortyzacyinych wynikających z załącznika do ustawy o podatku dochodowym od osób

prawnych z uwzględnieniem przepisów tęj ustawy .

Amonyzacja od plawa wieczystego uzytkowania gruntów jest księgowana w ciężal
kosztów operacyjnych , a równolegle następuje odpisanie tej wańości rra przychody

, opeTacyjne. Przewidywany okres amoĄzacji - 20 lat ,

b) UdziĄ w innych jednostkach,



Udziały w inrrych jednostkach , w łm w jednostkach powiązanych wycenia się według

ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwaĘ utraty wańości ,

c) Naleźności długoteminowe , naleźności kótkoteminowe i roszczenia .

Naleźności dfugoterminowe , należności kótkoterminowe i roszczenia wyk.źywane są \ł
wafiości netto (pomniejszonei o odpis Ńtualizacyjny).
Należności wykazuje się w kwocie wymagarrej zapłaty , spółka rożicza odsetki za zwłokę

w zapłacie , które są księgowane na dobro pźychodów finanso\łych .

d) Zapasy
Zapasy materiałów i towarów objętych ewidencją ilościowo- iakościową są wycenione

według cen nabycia, Spółka przyjęła zasadę u§talania lozchodu metoą "pierwsze przyszło
pierwsze Wyszło". W przlpadku. gdy zapasy utraciły s\łoją wartość użŃową ,

plektaczają potrzeby Społki 1ub podlegają obniżce cen spowodowanej konL-urencją i
wyprzedażą. ceny zakupu są obniżane do ceny sprzedaży netto .

e) lnwestycj ę krótkoterminowe wycenia się w cenie nabycia lub w cenie rynkowej,

Na dzień bilansowy inwestycje kótkoterminowe w akt},lva flnansowe w postaci
zakupionych akcji wycenia się zgodnie Z postaiowieniarni rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 12 gnrdnia 2001 r. w śprawie szczegółowych zasad uznawania, metod
wycenyj zakesu ujarłniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz, U. z
201'7 l. poz.27'7).
Jednostka zakupione akcje §półek notowanych na gleldzie zallcza do katęgorii ,, Aktywów
finansowych plaeznaczonych do obrotu". Aktywa finansowę rłprowadza się do ksiąg
rachunłowych na dziń zawarcia kontraktu W cenie nabycia. Rozchód aktywów
finansowych następuje wędług metody FIFO, Aktywa finansowe ,łycenia się nie pómiej
nż na koniec okesu sprawozdawczego, w wiarygodnie ustalonej rłańości godziwej bez jej
pomniejszania o kosży transakcji, jakie jednostka poniosłaby, zby\łając te altywa lub
wyłączającje z ksiąg rachuŃowych z innych przyczyn.

Wafiość godziwa instrumentólł 1inansowych stanowiących przedmiot obrotu na altywnym
ryŃu ustalana jęst w odniesieniu do cen ryŃorłych notowanych na tym ryŃu na dzień
bilansolły. W prz}padku, gdy brak jest notowanej ceny ryŃowej, wartość godziwajest
szacowana na podstawię notowanej ceny ryikowej podobnego insfumentu, bądź na

-podsta\łie przę\łidywanych przepływów pienięZnych, skutki wyceny bilansowej
akt}wów finansowych przeznaczonych do oblotu ujmuję §ię w przychodach flnansowych
(plzeszaśowarie in plrs) lub kosztach finansowych (przeszacowanie in minus).
W rachunku zysków i strat §ą to przychody lub koszty Z §tufu akfualizacji wartości
aktywów finansowych.

l) Kapitały własne Wycenia się w wartości nominalnej.

g) Zobowiqzania długoterminowe i krótkoterminowe .

Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty i z odsetkami przlpadającymi

do zapłaty na dzień bilansowy. odsetli te księgowane są w ciężar kosztów finansowych ,

h) Kwoty rezerw (kótkoteminolve i długoterminowe) są przyjęte do

linansowego rł, uzasadnionej. wiarygodnie oszacowanej \łaltości,
i) Jednostka nalicza aktywa i rezelwy z t),tułu podatku odroczonego.
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MP]i ł]r!5-

' DqDATKqLI/E INFoRMAclr l osllśNlrnLą

akcje BPBP SA Bie]sko - Biała 13 954977,78

l.
]) sZczegóio§e zmian] rł majątku frvałlm na plzestrzeni roku 2020 ilusm]e

Tabelaruchu śIodkóu tl*ał}ch - Nola l ,

]nlbmacjY. o in$,esrycjach długolermino\\,)ch prezentuie Nota 2.

akcje GRLIPA L]hemii opo]e 5 00t].00 udzia] rv kapitale zakładorłlm
stanowi 7,149/o

2) Wańość księgową brutto gruntów wieczystego uż}tkowaiia oraz waltość będącą podstarvą
naliczania opłat wieczystego użŃowania pźedstawia Nota 3 .

3) Jednostka nie uąwa śIodków trwałych nie amortyzowanych uzltkowarrych na podstawie
umów najmu i dzieźawy.

4) Zobońęania Wobec budżetu pństwa z t).tufu uzyskania
budowli - nie występują,

5) Wartość kapitału akcyjnego Spółki wynosi 4.140.000,00

o wartości nominalnej 10 zł .

prarł rrłasności budlnkóll i

zł co stanorł,i .łl,ł.000 akcji

\\'łaścicielani pakieló§ akcji sa :

\ |i( . Kr\,|,l|,
NIAKSI\{U\4 Sp, Z o,o, Holding SK,\
N,IAKSIMLi]l{ sp,7 o.o, hlu,cstum sKA
P.,z,,.tali :L^lj"nu lu.z<

255 ]7] s7t

1j8 ,109 szt

19 931 szt

287 szt

61 .i o/"

3 3.,1 %

4.8 96

0.1 %

6)

7)

8)

,l14 000 szr. 100 %

Wszystkie akcje zostały pok),te gotówką. Z zysku bilarrsowego za |ata 1995 - 201,9

utworzono kapitał zapasowy Spółki, którego wysokość wynosi ],3 643 306,'14 ń.

Spólka spol,ządza zcstarr,lcnic zmian ..l, kapitalc własnvn ,

Z}sk bi]ansow!,netlo zalok 2020 $,\\),sokości 1]26 1l].6] zI. Z,arzą SptiłLi prllp,lnujc

pr7c7nac7).ć na porł,iększenie kapitału zapasol\,ego ,

Zmianę stanu rezenv na dzień 31.12,2020 puedstatia Nota 8

Odpis,r,aktrralizujące rłanośc aktlrł,ów na dzicll ]1,1],20]0 ilrrstruje Nota9,

Zmianę slanu akty\órv z tl,tułu odroczoncgo podatkrr dochodorł,ego prZedsta\\ia Nota l4,

lnlbtmircję o umowie kedl,torłcj i zabczplcczcniu na majątkrr Spółki na dzicń
j ],1],2020r. przcdsta\\ia Nota .l,

9)

10)

1



]1) §'ykaz rozliczcń lniędzyokresor.r,l,ch koszfui\ oraz prz\chodi]wjako czl,nne ibierne
\llkazuie Nola 5.

l ]) Zobo\\,iązania rlanrnkorł,c:

1, Zobo\łiŁanie \\obec banku BOŚ S,A,. jz rl przypadku zarłarcie unlorł1

przcnicsienia rłłasności nieruchomości KW BB 1B,0006.15 39]0 Poź),czkobiorca $,

terminie l:1 dni od Za\Ą,arcia takiej unrorr1 dokona spłatl,części poź!,czki \ł,kwocic
nie mnieiszej nil 500ń kwotJj zadłużenia z t_\.tułu przgdmiotouei pożycZki Ncdług
stanu na dzieli zau.arcja umo$n, o przeniesienie nieruchomości. pod rygcrrem
rłaporł.icdzcnia przez Bank umow1 pożyczki,

]]) Srodki picniezne zgromadzone na nchunku VA ] na 3L12,2020r. rłl,noszl1 7l-ł.56zl,

14) Liczba orM wartość posiadanych papierów Wartościowych lub praw, w t}łn świadęctw

udziałowych, zamiennych dłuznych papierów wartościowych, warrantórł i opcji, ze

wskazaniem praw, jakie przamają:

wartość wedlug cen
na 31.12.2020 r

odnie§iona na \rrnik
finan§osy.oku 2020

gicll]Zic. $

7 68] 73].97

l_i) Kwota kos^ó$ 7akończonych prac lozwojos,}ch oraz kwota \rartości f]nn}. a fakze

rłljaśnienie okresu ich odpiś}\\a ia.

Nie rłl,stąpił1

II.
1) Prz,vchod]. 2020r, z t;tułu sprzedaż! produklów. to\raró\\ i us}ug przedstawiają Noq, 6 i 7-

2) Nieplaiowe odpis,v anrorq,zacl,jne w roku bicżąc),m nie wystąpił},,

J] Działalność zaniechzura nie rrlstąpila,

,ł) Rozliczcnie głórłn_"-ch pozl,cji różniących podstarlę clpodatkorł,ania podatkicnl

clochodorlym od osób prawnJich od lr,r,niku tinanso.vego brutto ą,roku 2020

pru edsta\\,ia Nota 10 ,

5) Dane o koszuch rodzajotlch za rok obroto$.v ilustruje Nota 11 ,

8 069 09].,16
I

Przychody Koszty
finansowe finanso\łe

1 ]

2



6) \\' roku obroto$.nn nic §łtwarzano środkórr, trnab,clr j śr,odiró\ tr$al!,c]r rł, budou,ie

siłami t!łasn,Ymi ,

7) Jednostkc posiada na 31.12.]0]0r, Zobo$iazallia o charakterze linansotłvm Z tytułu kredl,tu
(instrunlcnt\ finansorrc) . którc są l\n,ccnjanc \icdlug ustauJ o rachuŃo$,oścj 1\,kwoc]c
rrymagajqcei zapial}, Róznice rł rvvcenie rłzglederrr zasad rł.r,cenr z rozporządzenia o

inslrunentach llnanso$,\ch nie sa istotne krvoto\ł,o.

8) Poniesione \\ ostamiin roku i planolrane na następn),rok nakład_,-' na nie inansoq,e akt}nva

tnlllę u ,ukl obInIn\\\'n loncza,rll,.ic,
] 1.12.]020r, 31,12,]0]lr

250 000.00

Rachunck przcpłl,rlu środkórł, pieni..znlch sporżad zon}, j est netodq pośrednia rł, oparciu

o Znlian} stan(i\ł poz_"''cji bi]anso\),ch olaz rachunok 7:,skó$,i strat,

St,ukllra środkó\\, pieniężn) ch !\ zł, przcdstarvia się następująco:

- prlepł) \\ ), pienięźne nctto 7 działalności operacyjnej -161 ]97.02

- przcp\,,*1pienieżne nel1o Z dzia}alności il1\\es§c}:jnrj (13.ł69 1lt9.80)

- przcp]l rł1, picnieżne nelto ż dzialalności ilnansowej (32.1310.1l)

III.

Iv.
1) LJmow1, nieurł,zględnionc lr bilansie nie rllstapi\,,

]) Transakcje za\t,aftc na innvch rł,arunkach niz ryniowe z iednosftami powiqzcnlnli nic

wl,stąpił1,

]) Przcciętnc 7atrudnienie Z podziałen nir grup), Za\\,odo\ł,e lv ciągu t,oku obrclo\Ąe8n i Za

rok poprzedni iiustluie Noia ] 2 ,

4) \\'}płacone \Yynagrodzenia Zarządu i Rad1 Nadzorczcj przcdsta\ł,ia Nota ]].

5) W roku bieząclm i \\ roku popźednim nie ud7je]ono poż},czek zalóWno c7łonkom
larządu jak i Radv Nadzorczej ,

6) \\iynagrodzenie nalcżna 7a ustawowe badanie rocznego j ed nostkorvego sprawozdada

finansorł,ego. za rclk rlbrorour 2020 *},nclsi 10 000.00 Zł netto olaż Za ustalł,o\\c badanie

spla\łozdania skonsolido\\,anego Grupy Kapitało$,ej \.\:l-nosi 13 00t].00 zł netto,

l3adanie sprarł,ozdań tinansowtch pzeprou,adziła Ą.Nl..Iesiołorvsc,v I]1nansc Sp, z o,o-

Inne usługi ś\riadcżone pźez 1innę aud:lorską nic §,Ystąpił,Y,

3



1) Dnia 12,06.2018r. zostŃa za\vafia w formie Aktu Notarialnego Umowa Przedw§Ępna

Splz3óaży oraz oświadczęnie o ustanowieniu hipoteki, nieruchomości połoźonej w
Katowicach p1zy ul. Kolejowej 19. (tj. sprzedazy prawa uż},tkowania wieczystego gruntu

olaz prawa własności budynków, budowli i urządżeń posadowionych na tym gruncie),

pomiędzy sprzedającym PHP ,,Chemia-Katowice" sA w Katowicach, a kupująclrn Społką

CASTIM Sp, z o,o. z siedzibą w Warszawie,

T},tułem zabezpieczenia zrł,rotu zaliczęk wraz z odse&ami, przekazanych sprzedającemu
przez kupującego, na poczet ceny Zakupu przedmiotowej nieruchomości została

ustanowiona hipotęka umowna.

2) Po dniu bilansowlłn nie wystąpiły żadnę a\aczącę zdarzęnia, którę wymagałyby

uwzględnienia w sprawozdaniu finanso!,vym.

3) W roku oblotow}Tn nie dokonano Znian Zasad rachuŃowości , w §'1n metod wyc€ny oraz

zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w stosunku do roku poprzedniego,

które Wywarłyby istotny rłpłl.w na vynik finansowyjednostki ,

\.L
Spółka PHP "Chemia Katowice" S.A, jest jednostką dominującą wobec Bielskiego

Przedsiębiorstwa Budownictlva Przemysłowęgo S.A. w Bielsku Białej.

Jesteśmy właścicielami 1 ó92 866 akcji tęj firmy, co stanowi 92,7 % wszystkich akcji .

Akcje seńi "A" zostĄ zakupione w 2000 r, (236 440 ) oraz,ał 2007 r, (82 136 ) .

W roku 2009 §przedalro 16350 Ńcji serii A, w roku 20l1 zakupiono l 390 640 akcji serii B.
Kapitał podstawouy BPBP wynosi 3 652 000,00 zł. Kapitął własny rra 31.12.2019r wylosił
78 005 328 ,61 zł, av".ynik finansowy netto osiągnięty za 2019t. wyniósł 10602941,48zł,

vII.
Spółka PI"IP " Chemia - Katowice" S.A, j est j ednostką dominuj ącą i sporządza

skonsolidowane spmwozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CHEMIA KATOWICE.
- W roku 2020 Spółka dokonyłała wjednostce powiązanej Maksimum Sp. z o,o.

Holding s.k.a. w Katowicach, zakupu usług na kwotę netto 416 604,13 zł, L:wota brutto

wynosi 512 423,08 z-ł.

Spółka udzieliła pożyczekjednostce powiązanej w kwocie 14 000 000,00 zł, saldo pożyczek
do żwrotu Wmz z odsetkami na 31.12.2020r. wynosi 6145 958,08.zł

\1 .

Wroku sprawozdawczlTn nie nastąpiło połączenie Spolki z zaóną il;'ll'ą jednostką.

Ix.
W świet]e posiadanych przez Zanąd informacji nie występuje niepewność co do

możliwości kon§nuowania działalności przez Spółkę.

x.
Infbrmacje o istotnych zdarzeniach, jakie nasąpiĘ po dniu bilansowlłn a nie

uwzględnionych w splawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na s}tuację

1



majątko\a. fina,rsorvą oraz rł,lnik finanso\Ąl, j edn o stkj.

Pod koniec 20 ] 9 l, po raz pierwszJ, poja§i]! sjc rviadomości z C]rin dot},czacc C(l VID- i 9
rkolonawirusa). \'pienr,szl,ch nlicsiącach 20]0 r, rł,irus rozprzestrzenił sic na całvm ś\ł,iecie. a

icgo nc!at},§n}, §pl}lv objął rviele krajórł, Spółka Ió\\nież odczLlła ujemne skutki zaistniałej

sltuacji, \\'zrviązku z panujaca pandemią itrudnościami u pro$,adzeniu działalnośei lr

niektórlch przl,padkach ia prośbę najenrcó§ 7osta] obniźon),c7Yns7 7a lll,najmolvane

pfiniesżcżenia 1ub Zostala poilnjcjs7onJ,mctraz, C7eść klienti]B rvvporł,icdziakl zawarte

umo\["l naimu. Ponic\r,aż dochodv Z najmu Znacznie się obniż)I). spadła reito\ĄnoŚe

pro\\adzonel działalności a s;,tuacja rł,ciąz się nie ustabilizou,ała. kicro\łnictu,o,jcdnostki szuka

inn,,-ch źródel clochodu dlatego w 2020 loklL Spółka inu,es1o\\ała na GPW, Zdruiem Zarządu

obnizka przl,chodórł z lt,tułu nainlll. sa to.]ednak zdarzcnia nic mającc \Ąp]J,\ł na kont}nuację

działalności przez Spółkę rl kolejnlm roku obrotorłl,m.

x|.
Znaczące zdarzcnia dotvcząoe lal ubiegłl,ch ujętl,ch rv sprartozdaniu 1inansorvym roku
obrolowego nie \ĄJ,,stąpił},.

xll.
\ic są znane Zarządo\łi żadne inne infomlacje niż rrlnrienione pow)żeJ . kiór},ch

ujawnielrie moglobl,w istotnl,sposób lvpłlnąć na ocene sltuacji nlajątkorvej, finansowej

ora7 \ł.! nik finansorvy jednoslki.

lARZĄDLJ
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GRUNTY UżYT|(oWANE wlli]cZYŚCIE

Nola j

slaI

lokll ]()]()

Zmiany w ciągll roku

loktL ]0]0
Zl!ięksZcnil1 Znnli.jszcn]a

Porvierzchnia (mŻ) l22 901.0 ]22 901,0

Wafiość bruto (tys, żl) 5 350 28].00 5 ]50 2E1.00

\\]Nrtość ry,nLo\ e grurli(]\! tlż)1l(o\\,all} ch $ ]cc7} śc ie bęLlOce podita\\ l| niljcZirnia oplat l\ !!?\nt! j

Uż\lkt]\!ania gnlnltl \rnosi l1 050 7{)ó,00 zl
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Nota 5 wykaz i§totnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokrcsowych

31.12.2020 31.12.20l9

Ó.-luen,**inu* -l.^ui^ 
,,,'cłyol:,"-" 

" 
Lo",ó", " tl,,

- 
-;i:--'' N, ,,, ńd, ,, /J e,U roJ, , dU oJ $fgU

87 0]6,00 l2,1,11.00

87 0,]ó.00 l2 441.00

2. lnne rozliczenla nlęOzyo,gesU$c, * ,r",,

5 lll2.00

prćnum.nrt}

!bc4icczenin
energia elcklryczna,,. " "

5 ljl],0|

2?l ]]].38 570l36.70
l{oZllclctrli njl!U7) lh, l§U",

] L]]|]]it l!ltji. ljLj]]] 2]1]7j,]3 5j0 L.]6,]0

iliiil-]i","ni-nięrl,yot,"sn,e,,u ty,,

JldLugordmiióse, § ł]]] _
żJsą!]/o ) zWL't L,'śzlow 5,|uo\v) t

] 8j9,j0

] 859.]0 2]] ]]],]8----]-i"-JŃ"u.yrrn,unni"g,untu"""",

b) t,ótkolelmjnowe. w tym:,

§Viad.żcnia placolvi],żc""""
bidanie bilan$

26? 5lł,08

2ó7 5I1|E 26] j j4 ()ij

l l..l)!Lr ill]!n)!,]LLl, :!iL ",,



Nota 6 Struktura rzeczowz i terytorialna przychodów ze sprzedaży

Nota 7 Struktura rzeczowa (wg rodz. dzialalności) przychodórł,ze sprzedaży

01.01.2020 _ 31.12.2020 01.01.2019_ 31.12.2019

1, Splzerlaz plodrrklórv i usług j 367 ]6j,l7 4 l l9 994.9,1

spżcdaż nli]|eljehjw
Spźcdaż toWarów

1, ln]lc plz],choLl},Ze spvcdaZ},

RĄZENt _3 367 363,17 :l 119 99,1.94

w tym:
SDlzcilaz rl]ł oclbiolcórr kla jorrl,c1l ] j67 j63,17 ,l 1]999].9,ł

Sprzedaż ekspońoWa

01.01.2020 - 31,12.2020 01.01.2019 31.12.20l9

|'r,z1 choilr ze spl,zcrieZ) 10\\ elÓ\l i |lllelii]o\
l)lZ) clrod\, Ze SFl7eL1llż! prodLlklóN

Plzvchody żc spMedirż_\, Llsług ] jó7 ]63.17 4 l 19 991.9,1

Pź\chodv Ze spźedaż]r

tl^ZEM 3 367 363,17 4119 991,94
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NoTA 10

Rok bieźący Rok poprzedni
Ą. Zysk (strata) brutto za dany lok ,1 417 9a5,61 1 735 863,26

B, Prżychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice
pomiędzy zyskiem/stratą dla celóW rachunkowych a
dochodem/stratą dla celóW podatkowych), W tym:

2a4 487 ,7ę 370 498,29

c, Prżychody niepodlegające opodatkowaniu W.oku
bieżącym, W tym: 968 4o2,5e 0

D, Prżychody podlegające opodatkowaniu W roku bieżącym,
ujęte W księgach rachUnkowych lat ubiegłych W tym:

186 B79,00 0

E, Koszty niestanowiące kosztóW Uzyskania prżychodóW
(trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stIatą dla celóW
rachunkowych a dochodem/stratą dla celóW podatkowych),
tym:

287 259,88 268 723,22

F, Koszty nieuznawane za koszty uzyskania pżychodóW W
bieżącym roku, W tym: 435 881,8€ 25 533,05

G. Kosży uznawane za koszty uzyskania pżychodóW W roku
bieżącym ujęte W księgach lat ubiegłych, W tym:

1910,5c 145 718,86

H, Stlata z lat ubiegłych, W tym: 0 c

l, lnne zmiany podstawy opodatkowania, W tym: -121 911,o4 -126 573,ol

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 951 294,4Ą 1 387 329,3€

K, Podatek dochodowy 180 746,0c 263 593,0c



NotN l l Dane o kosztach lodzajowych oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

Nota Ponicsione w ostżtnim roku i planowanc na następny rok nnktady na niefinansowe nktywn trw.le, w
tym na ochronę środowiska

01.01.2020 - 31.12.2020 01.01.2019 - 31.12.20l9

Ą. Koszty rvg rodzajó\y 2 9l2 565,48 2 805 275,87

40 228,ó2

], ZUż),c]. matel]lłós, i enel gji 165 246,10 509 87|,s9
], Ushq]obce Ej7 óll4,9] ?9l682,1.1
4, Podalki i oplatv. ,v tyn]: l l2.126,1,87 l 0_T 8 9ó3.0]!

podatek alrc}zo$,}

]3ó 551,16 3]4 9l3.2:1

6. L]bezpieczenia spo]eczlle i illnc (wiadc7enjł 60 ]0].0ó 6] 00 ],]8
7 Pożosta]c koslly I l7ajo\!e ]9 jtij.5] 26 606,52

]020 Pl,,n 2t}2l
N!klady na niennansow€ źktYwn trtlale. w t!trl: 250 000,00

.a..h|onę środoljs]il]



Nota l2 PĘeciętne zatrudnienie § etatach wg grup zawodowych

Notn l3 Wynngrodzenia, łącznie z wynagrodzcnicm z zysku! wyplaconc i lralcżnc czlonkoln zarządu i
organów nIdzorczych

Noli Pożyczki iśrł;adćZenia udzielone członkon zarządu iorganórv nadzorczych

0|,01.2020
J1.12.2020

0I.01.20] 9
31.12,20l9

1

Dllr!o$,n c\ UnnslLli (11.1nin nierolroln !Z\c]l]
Fmcown]cv fizvczlli (na sian. lobolniczvch] l

osob\, !V!kon!lacc D.acc Ixkladc/a
.soby ]iolz_!st.ri4cc ż tlllopó\! r\-chow. ]Llb bczp]aln\ch

01.01.2020 -
31.12.2020

01,0|,20l9
31,12.20I9

\\\.aśrod7.nj. ldr7.1d! j0 000,00 30 000,00

\vrllaglodzen je Rad}, Nadzorczej a0 5 ]9.60 5] 707.ó8

90 sl9,60 83 707,68

organy

slan nt i]ocżate]( lolat



Nota l4 Zmiana §tanu akfywów z tytułu odroczoncgo podatku
dochodowcgo

l, slan akl)§ów / l)lUlu odroc/oncg0 po,irrl,u docłorlor,cgo na po.rąek ułre*, rn l2,111,00
a) odtiesionych na wynik finansowy

b) odn enonJ lir na kJpita} whsny

. , oo, ie, or)c l , , 
",1o-i ł;i |u;Lilln ,,.,lo c l,,, ł

2. Zwiększenia

l2 441.00

87 036,00

l]7 0]6.1]0

82 óar6,00
Iezerwa na ods, od połczek BPBP
lezel s,ł na nagroLl}, jubileuśzowe odpms},

korekt.r l'al(t d()1,20l8r a \ł}§ta\!,w20l9|,

lezerwr na kosżty Uslug obc),ch _ bldarje spmwozd.finans. żl j70.00

c) odniesidre na kapital !vt",,,y 
", ^"ęł--p""y.i.uń*.Ę-"j-,ścj. i

d) odn e!ion. Ia kiIitx 
" 

ł".u_. .* i,"ł-. ,r 
"tl 

pu,l"r rou l 1, tłL'łLr1

e] od l].!jole ]rr §|]ość lj,,,,. r, b,,ffi

]- Zmniejszcnił l2 111.00
],] Ni liesione na s)n] i 1lrl|,,,-,\ ok,.@ ]2 .+4 ].00

odselkj

lozwiąz, aki, na świadczenia Dracownic7e

oż\t iqz U,lpis! n,] zdDas\

IUzW qż oJpi§U na |e.§lne

rozu iąz, rezeruv Corrlna

lozwiąż. lezerwy na bad bi]ansu i inie

b) odnie,§ione na wynik fi ,,anro"1, o@

.,,"l L",{., k,,lTil_|.\|;") " @

,lj oof eęlĄle l:l hdo'd] s]a.n\ { /ś,r, ,llle,l dląpod1',,,h'] (/ l\ lLfu )

e) odnie§ione na warlość fi ,,"y l,,@

10 256,00

2 l85.00

lJn atrlfwow z ryrulu ooroczonego podalkU dochodowego na koniec okre
aJ oon eslUn\Ln nJ Wljlk tlrrn\óu!
Uloonrcslonvcn na KirplLJl \ł Js|)
c)odtiesionych na \łańośe nnny tut uleiffi

ll,. (l.r6,00



llrlac §.n.
,itD§faloa§lło uioldlorŃfi rct}a'

Sprawozdanie z działalności za rok 2020

PHP ,,CHEMIA-KAT)W\CE" sA z siedzibą W Katowicach, ul. Kolejowa 19,

1. społka Akcyjna CHEM|A-KAToWCE s,A, została zawańa Aktem Notarialnym Rep, A, Nr

50'96/94 z Ónia 2o,o9.1994r. plzed notariuszem Halina lMikołajczyk, Kancelaria W

Katowicach, ul. Młyńska nr 12123

Przedsiębiorstwo posiada osobowość prawną.
Wpis d; rejestru ńandlowego pod nr RHB 11670 został dokonany postanowieniem sądu
Rejonowego W Katowicach W dniu 16.01,I995r,
Po'dstawę-prawną działalności spółki Akcyjnej cHEMlA-KAToWlcE stanowi Kodeks

społet Hanitowycrr - Ustawa z dnia 15,o9,2ooor. z późniejszymi zmianami (D2- LJ, z dnia

08.11.2000r,, Nr 94 poz, 1037),

2, Pęedmiotem działalności spółki jest Wynajem nieruchomości,

3. Kapitał spółkiAkcyjnej Wynosi 4 14o ooo,- PLN i dżieli się na 414 000 akcji

o Wańości nominalnej po 10,00 PLN kaźda,

Kapitał akcyjny spółki dzieli się na 114 ooo (śownie| sto czternaście tys!ęcy) akcji serii A
oraz 300 oóó (słownie: tżysta tysięcy) akcji drugiej emisji, jako akcji serii B,

Podwyższenie kapitału zai<ładowego o kwotę 3 ooo oo0,-PLN (slownie: tżj miliony)

nastąpiło na podŚtawie podjęĘ Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego zgIomadzenia
, Przedliębiorshła Handlowo - Produkcyjnego 'chemia - Katowice'' S,A, z dnia

25.o2.2Ó12l. w swańe podwyższenia kapitałU zakładowego Spółki,

Wszystkie akcje serii B zostały objęte iW pełni opłacone.

Stan posiadanych akcji oraż procentowy udział W kapitale na dzień 31 12,2o2ol,
przedstawia się następująco:

Nłiklis Krysiian 255 373 61,7%

N/AKSIMUM" społka z o,o.
Holdino SKA

138 409 33,4%

,,[4AKslMUM" spółka z o.o,
lnweśtum skA

1993,1 4.ao/"

pozostali 2B7 0j%

RAZEM 414 00o 100%

4, W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Zarząd PHP ,chemia-Katowice" SA
realizował zadania społki W składzie jednoosobowym.
Prezesem Zażądu jest Pan Krystian Miklis.
W skład Rady Nadzorczej na 31,12.2020r. wchodzili:
Pan l\,4ariusz Minas
Pani Dolota Wy§ocka
Pan Pa\ł€ł Piskozub

społka posiada 2 oddziały :

- W Bielsko-Białej, Ul. Korczaka 34



- W częstochowie, ul, Ks, Piotra skargi 29135

zabieżącądziałalnośó Spółkizgodnie z pżyjętą strukturą organizacyjną odpowiaclali

- za sprawy oddżiału W częstochowie - Pan Ryszard Pakuła

- za sprawy oddżiału W Bielsku-BiaĘ - Pani Małgorzata Kawczak

5. Kadry i płace

StruKura zatrudnienia W osobach W 2020 roku :

ŚWiadczenia z funduszu socjalnego:

Wypłaty na Wypoczynek indywidualny

- Wypłacone zapomogi ŚWiąteczne

- kolonie i obozy zoĘanizowane

RAZEM WYDATK| 5100,00

6, Kredyt i znacżące zdarzenia dla dżiałalności spótki

Umowa kredytowa zawańa przed 1 stycznia 2015r i obowiąz]jącaw 2020l"

, umowa pożyczki hipotecznej z Bankiem ochrony Środowiska S.A. o/Katowice
zawańa w dniu 21,o2.2oo8r, na okres 21.02.2008l. do 10.02.2023r. na kwotę

3 5oo ooo,oo zł. - od początku okresu kredytowania spłacono - 2 815 334,23 zł,

7. Przewidywany rozwój społki

Spółka zamieźa nadal rozwijać dżiałalność W zakresie usług najmu powieźchni
magazynowych i biurowych.
Końkuiencja Występuje na rynku najmu nieruchomości, ale koniunktura sprzyja z Uwagi na

zwiększone zapotrżebowanie na obiekty magazynowe.

8. stan majątkowy i wskaźniki finansowe spółki

W założeniach budżetowych na 2o2o rok kontynuowano działania mające na celu poprawę

rentowności prowadzonej dżiałalności poprzez obniżenie kosżóW
Jednym z podstawowyclr zadań dla realizacjitego celu było ograniczanie dżiałalności
przyńoszącej straty, oddziały w Bielsku-Białej oraz W częstochowie zajmują się Wyłącznie
śWi;dczeniem usług Wynajmu pomieszczeń magazynowych i biurowych,

za rck 2o2o Wskaźniki prezentują się następująco :

2 450,00

2 650,00

0,00

Lp. Wyszczególnienie stan zatrudnienia na dzień
31 .'l2.2020l , 31 .12,20'l9l ,

1.

2.

Pracownicy ogółem
W tym na stanowiskach :

- nierobotniczych
- robotniczych
osoby na urlopach Wychowawczych i

bezołatnvch

4

3
1

4

3

:



a) rentowność majątku %

zvsk netto x 100
aKyWa ogółem

b) pokrycie majątku kapitałem

kapitał V],łasnv x 100
aktywa ogołem

c) produKwność majątku

przvchodv ze sDrzedażv
aktywa ogółem

d) rentowność kapitału Własnego W yo

zvsk netto x 100
kapitałWłasny

0 Ńnność finansowa bieżąca

ekfuwa obrotowe
zobowiązania krótkoterminowe

e) zaangażowanie kapitałU na jedn, wańości sprżedaży

kapitał własnv
przychody ze sprzedaży 5,53

2020l.

2,73 %

2019l.

3,55ań

45,09 %

0,08

6,05 %

42,80 a/"

0,10

a,29,/"

4,23

35,681,23

AK}Ąła trwałe Społki stanowią głóWnie nieruchomości oraz akcje w społce zaleźnej BPBP W

Bielsku-BiaĘ.
Majątek trwały Wynosi 14 357 068,77 żl, co śanowi 34,8 % ogółem aKyWóW.
w iołu zozo społła nie otżymała d]^ridendy od swojej spółkizależnej,

9. opis ryzyk izaq.ożeń spółki

Najważniejsue zagroźenia i ryzyka dotyczące spółki,,chemia,Katowice" S.A. to:

- silna konkurencja na lokalnym rynku najmu powiezchni magazynowych ibiurowych,
- ryzyko dużej rotacji najemcóW,
, ryzyko ewentualnych odszkodowań dla najemcóW,

ryzvko niewypłacalności najemcóW.

Poczflek 2o2o l. pęyniósł rozpżestżenienie sięWirusa covlD-19 (kolonawirusa) W wielu
krajach. Sytuacja ta ma negatywny WpłyW na gospodarkę śWiatową, Jest to zdarżenie
które odbiło się W Wynikach sprawozdania finansowego za rok 2020
Na skutek pandemii, nastąpiło istotne zmniejszenie przychodóW prży koniecznośći
ponoszenia kosztóW śtałych. Może to spowodować W przyśżłości ryżyko utraty płynności

iinansowej jednostki, Negatywny WpłyW zost]ał poh,vierdzony W księgach rachunkowych i

sprawozdaniu finansowym za rok 2020.
Na dżień sporządzenia sprawozdania iW kolejnym roku obrotowym takie ryzykojednak nie
Występuje. spółka posiada środki pieniężne z Wpłaty zaliczek na planowaną sprżedaż
nieruchomości w katowicach,



10. syłuacia finansowa spółki (obecna iprzewidywana)

Za rck 2o2o zysk na działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie
602 83E,31 PLN , a żysk netto Wyniósł 1 126 111,6,1 PLN,
Utrzymano Wysoki pożiom płynności finansowej, Wsżelkie zobowiązania, jak podatki,

składki Ubezpieczeniowe, Wynagrodzenia realizowano W Wymaganych terminach.
spółka zamieęa nadalzwiększać pzychody w roku 2021 poplzez Wynajmowanie
powierzchni użytkowych i magazynowych.

Dnia 12-06.2018r, została zawarta W formie Aktu Notarialnego Umowa
Pęedwstępna sprzedaży oraż ośWiadczenie o ustanowieniu hipoteki,
nieruchomości położonejW Katowicach plzy ul. Kolejowej 19, (tj- spęedaży plawa
użytkowania Wieczystego gruntu oraz prawa Własności budynkóW, budowli i urżądzeń
po;adowionych na tym gruncie), pomiędzy sprżedającym PHP 'chemia Katowice" sA
W Katowicach, a kupującym Społką cASTlM sp, zo,o, Z siedzibą WWarszawie.
Tytułem zabeżpieczenia zwrotu zaliczek Wraz z odsetkami, prżekazanych
spżedającemu prżeż kupującego, na poczet ceny zakupu przedmiotowej

nieruchomości została Ustanowiona hipoteka umowna.

KAP|TAŁY WŁASNE na dzień 31.12.2020r,

- kapitał podstawowy

- kapitał zapasowy

- Wynik finanso,a/y netto
obrotowego

- strata z lat ubiegłych PLN ( ) 2a3 292,05

PLN

PLN

roku PLN

4 140 000,00

13 643 306,74

1 126111,61

RAZElM PLN 18 626 ,126,30

1l. ocena efektów działalności splrki

Na tle sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa za rok

obrotowy oraz oceny podstawowych miernikóW i WskaźnikóW nasuwają się następujące
Wnioski:

- zlikwidowanie nierentownej działalności handlowej przyniosło efeK finansowy
- żmniejszony dochód z Wynajmu pomiesżczeń użytkowych Wpłynął na

zmn jejsżenie rentowności majątku
- kondycja finansowa społki, jestW dalszym ciągu zadowalająca,
- znacząco żmniejszyły się należności prżeterminowane.

KRY
N MlK



1.

2.

A.M. Jesiołowscy-Findns€ Spółka z o.o.,30-039 Kraków, uI. Józefitów 2/4

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Dla walnego Zgromadzenie Akcjonariu§zy i Rady Nadzorczej Przedśiębiorstwa
Handlowo-Produkcyjnego,,CHEM!A-KAToWICE" spólka Akcyjna z siedzibą

w katowicach

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

opinia

Przeprowadziliśny badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki Przedsiębiorstwo
Ilanallowo - Produkcyjne ,,CIIEMIA-KAToWICE" spólka Akcyjna z siedzibą

w Katowicach przy ul, Kolejowej 19 (,,Spółka"), któte składa się z:

\\prowadżcnia do spra!vozdania tinansowego.

bilansu sporządzonego nadżień 31,12,2020 l.. kkji_V po stronie aktv§,órr i pasrwórł zam_,- ka

się sumą: 41 3l0 170,44 PLN,

3, rachunku 7-yskóW i strat za okres od 0l,01.2020 r. do 3|.12.2020 r. wkazująoego Zysk netto

wkwocie: l 126 111,61PLN,

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za ok€s od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

wykazujące8o Z,większenie kapitafu własnęgo o kwotę: 1 126 111,61 PLN,

5. rachuŃu przepływów pieniężnych za rok obtoto§y od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r,

wyk.żującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 13 332 203,19 PLN,

6, dodatkowych informacji i objaśnień (,,sprawozdanie finansowe").

Naszym żdaniem, załączone sprawożdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień

3l grudnia2020 r. oązjej \ł}łliku finansowego i przepĘ,wów pieniężnych za rok obrotowy
z^kończony w rym dniu zgodnie z ma.jącymi żastosowanie przepisami usta§y zdn-
29 września 1994 r, o rachunkowości (,,Ustawa o racbunko. ości" - Dz. U. z 2021 f., poz.

2l7) oraz przyjętyfii zasadami (polityką) rachunkowości;

- je§t zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem

Spółki;

- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachuŃowych zgodnie

z ptzepisami rc7,dzialLl2 IJstaWJ, o rachunkowości,



A.M. Jesiolowscy-Finanse spółka Z o,o.,30-039 Kraków, ul, ]óz€fitów 2/4

Pod§tawa opinii

Nasze badanie prżeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą k'-rajowej Rady Bieglych
Rewidentów nr 3430l5żal20l9 z dnia 2I marca 2019 r, w sprawie krajowych standardów

badania oraz innych dokumentów (z późn, zm.) (,,KSB"), a także stosownie do ustawy z dnia
l l maja 2017 r, o biegłych rewidentach, firmach audylorśkich i nadzorzc publicaym (,.Ustawa

o biegłych rewidentach" - Dz. U. z 2020 f. poz, 14l5), Na§za odpowiedzialność zgodnie z q,mi
standardami została dalej opisana w s€kcji naszego sprawozdania odpowiedzialność biegłego
rewidenta Za badanie sprawozdania tlnansowe8o.

Jesteśmy niezaleźni od spółki z8odnie Z Międzynarodowym Kodeksem elyki Zawodowych
księgowych (W §,m Międz},narodo§ami standardami niezależności) Rady Międz}narodowych
standardów Erycznych dla Księgowych (,śodeks IESBA") przyjęBm uchwałą Krajowej Rady
Biegłch Rewidentów ft 343ll52al20l9 z dnia 25 marca 20]9 r- w sprawie zasad eĘ,ki
zawodowej biegłych rewidenlów oraz z innymi wymogami erycznymi, kóre mają zastosowanie
do badania śpiawozdań finansowych w Pol§ce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne
zgodnie z tymi wymogami iKodeksem IESBA. w hakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident orau firma audytofska pozostali nieżależni od spółki zgodnie z urymogami
niezal€żności okeślonymi w ustawie o bie8Ęch rewidentach.

Uwazamy, że dowody badania, kóre uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby slanowić
podslawę dla naszej opinii.

Uzupełniające objrśnienie

Pod koniec 2019 roku po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin doB7ozące CoVlD-lg
(koronawirusa). w pierwszych mie§iącach 2020 roku wirus tozprżestrzenił się na całym świeCie,

a.jego negatywny wpływ nabrał dynamiki. ogłośzony śtan pandemii wpł},nął na zmniejszenie
przychodów Spółki, których główn},rn źródłem jest wynajem powieżchni ma8azynowych
i biurowych, przy koniecżności ponoszenia kosżów stałych. Kierownictwo spółki
rękompensowało zmniejszŁnje pr4chodów z najmu inwestycjami w akcje spółek notowanych
na giełdzie, Poniewa]ż s}.tuac.ja wciąż się ro^vija, Zarząd Spólki uwa]żą źe nie jest możliwe
przedstawienie szacunków ilościowych potencjalnego wp\,wu obecnej s},tuacji na Spółkę.
Ki€rown;ctwo Spółki będzie nadal monitolować potencjalny wpĄ,\ł i podejmie wszelkie
możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywn€ skutki dIa Spółki.

Nasża opinia nie zawiera zastrzeżeń w odniesieniu do tej sprawy,

odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za spmwozdaDie tnansowe

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za spoźądzenie. na podstawie pfawidłowo prowadzonych
ksiąg rachunkowych, sprawożdania finansowego, które przedsiawia rzetelny i jasny obraz
sytuacji majątkowej i finanśowej i wyniku finansowego spółki zgodnie z przepisami Ustawy
o rachunkowości, przyjętymi zasadańi (polityką) rachunkowości oriu z obowiązującymi Spółkę
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pżepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętżną, któtą Z^tząd lzna:e za njezbędną
aby umożtiwić sporzą zęaje sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego

znieksżiałcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sponądzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności
spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeźeli ma to zastosowani€, spraw zwiążanych
z konrynuacią działa]ności oflz za pftyjęcię zasady kontynuacji działalności jako pod§tawy

rachunkowości, z wyiątkiem s}tuacji kiedy Zarząd albo 7amierza dokonaó likwidacji spółki,
albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej tealnej altema§]wy dla likwidacji
lub zaniechania działalności.

7,arząd Spćnki oraz czlonkowie Rady Nadzorczej Spółki są zobowiązani do zapewnienia, aby

sprawozdanie finansowe §pełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachuŃowoścj,

Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzofowanie procęsu sprawozdawczości

flnansowej spółki.

odpowiedzialność bi€glego rcwid€nta za badanie sprrwózdania rinanśowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowejako całość nie
zawiera istotne8o z,niekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie
śprawozdania z badania żawierającego naszą opinię, Racjonalna pewfiość jest wysokim
poziomem p(jwności, ale nie gwarantuje. ż€ badanie prżeprowadzone zgodnie z KSB zawśZe

wykryje istnie.iące isiotne miekształcenie. Znieksziałcenia mogą powstawać na skutek ośzuśtwa
lub błędu i są uważane za istotne, jeźeli można racjonalnie oczekiwać, ze pojedynczo lub łącznie
mogłyby wńnąć na dećyzje gospodafczę uirytkown;ków podjęte na podstawie tego
sprarilozdania fi nansowego.

Zakes badania nic obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efeĘwności
lub skuteczności prowadzenia:ej spraw pt7ez zarząd społki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania Zgodnego z KSB stosujęmy zawodowy osąd i Zachowujemy zawodowy
. sceptycyzm, a także:

iden§dku.jemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowan€go oszustwem lub błędem, projęktujemy i przepro.ładzamy procedury
badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskuj€my dowody badania, kóre są

wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii, Ryzyko
nie\łrykrycia istotnego zliekształcenia wynikającego z oszus§va j€st większe nż tego
w}łlikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotycryĆ zmowy, fałsz€rstwa, celo\łych
pominięć, wprowMzenia w błąd lub obejścia konttoli wewn9tiżncj;
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- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, kńre są odpowiednie w danych okolicznościach, ale
nie w celu wyrażenia opinii na temal skuleczności kontroli Wewnętrznej Spółki;

- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność
szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych ptzez Zarząd Spółki;

- Wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastośowani^ przez Zarząd społki zasady
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych
dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność zvtiązana zę zdarzeniami lub
waruŃami, ktora może poddawać w Znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do
kontynuacji działalności. Jeżeii dochodzimy do wniośku, że istnieje istotna niepewność.
wymagane jest od nas zwfócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłe8o rewidenta na
powiąZane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym tub, jeźeli takie ujawnienia są

nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są opańe na dowodach
badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta,

.jednakże przyszłe zdarzenia tub wanrnki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie
kontynuacji działalności;

- oceniamy ogólną prezentację, slruktulę i zawartoŚĆ sprawozdania 1inansowę8o, w tym
ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą
transakcj€ i zdarzenia w sposób Zpewniający tzetelną prczentację.

Inne informacj€, w łm śprawozdani€ z działalności

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zŃończony
31 8rudnia 2020 r. (,,Sprawozdani9 z działalności"),

t rdpo,|i?dziąlność Zarzqdu t R,tJv \u,lzun,złj

Zarząd spółki jest odpowiedzialny za
z pżepisami prawa,

Zarząd Spółki olaz Członkowie Rady
Spmwozdanie z działalności Spółki
o rachunkowości.

spolządzenie Spla\ło7dania 7 działalności zeodnie

Nadzorczej sa zrlborłiazani do /ape§nienia. ab)
spełniało rłlmagania przerłidziane w Ustarrie

odpov,iedzialno,ść biegłego rewide la

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z dzialalności,
W związku z badaniem spmwozdania finanso\łego naszym obowiązkiem jest zapoznanje się ze
sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatzęnię, czy nie jest istotnie niespó.jne z€
sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą Llzyskaną podcżas badania, lub w inny sposób
\łrydaje się i§totnie żniekśZtałcone. Jeśli na podśtawie wykonanej pracy, śtwierdzimy istotne
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znieksźałcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformowaó o tym
w naszym śpmwozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie Z wymogami Ustawy
o biegłych rewidenfach j€st również wydanie opinii czy śpfawozdanie z dzialalności zośtało
sporządzone zgodnie ż prżepisami oraz czy jest zgodne z infomacjami zawarrymi
w sprawozdaniu fi nansowym.

opinia o sprawozdaniu z dzialalności

Na podstawie wykonanej w hakcie badania pracy, naszym żdaniem, sprawozdanie Z działalności
Spółki:
- Zostało sporządzone Zgodnie z ań. 49 Ustawy o rachunkowości;

- jest zgodne z informaciami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o społce i jej otoczeniu uzyskanej podczas na§zego badania

oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych znieksźałc€ń,

Kluczowym biegłym rewidentem odpo\łiedzialnym Za badanie, którego rezu]tatem jest niniejsżc
sprawo7-danie niezależnę9o biegłego rewidenta, jest Pau|ina Wojda, nr w reiestrze 12965,

dziaĘący w imieniu A,M. Jesiołowscy-Finanse sp. z o,o. Z siedzibą w Krakowie (30-039),

ul. Józefitów 2/4, wpisanej na ]i§tę firm audytorskich pod numerem 2556, w imieniu kńĄ
kluczowy biegł rewident zbadał §prawozdanie finansowe.
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