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SKONSOLIDOWANY BILANS GRUPA KAPITAŁÓWA ALCHEMIA       

AKTYWA 30.06.2018 31.12.2017 

Aktywa trwałe   418 047 407 031 

Wartość firmy 27 081 27 081 

Wartości niematerialne 2 449 2 066 

Rzeczowe aktywa trwałe 384 866 374 641 

Nieruchomości inwestycyjne 1 296 957 

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 2 344 2 269 

Długoterminowe aktywa finansowe  1 1 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 8 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 8 

Aktywa obrotowe 487 103 455 268 

Zapasy 240 165 223 311 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 211 364 175 713 

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0 0 

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 21 371 32 569 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 632 822 

Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 0 0 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 571 22 853 

Aktywa razem 905 150 862 299 

PASYWA 30.06.2018 31.12.2017 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej   

Kapitał podstawowy 260 000 260 000 

Akcje własne (-) -98 684 -98 590 

Kapitał zapasowy – agio 646 646 

Kapitał zapasowy 96 208 96 208 

Pozostałe kapitały 135 000 135 000 

Zyski zatrzymane 136 299 128 883 

Wynik finansowy 26 046 7 415 

Kapitał własny 555 515 529 562 

Zobowiązania długoterminowe 44 525   39 744  

Kredyty, pożyczki, inne zobowiązania finansowe 0 0 

Leasing finansowy 4 618 2 891 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 29 806 30 677 

Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 6 010 6 010 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 091 166 

Zobowiązania krótkoterminowe 305 110 292 993 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 200 727 193 908 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0 0 

Kredyty, pożyczki, inne zobowiązania finansowe 92 907 88 703 

Leasing finansowy 2 594 938 

Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 4 498 5 727 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 2 427 3 413 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 957 304 

Zobowiązania razem 349 635 332 737 

Pasywa razem 905 150 862 299 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPA KAPITAŁOWA ALCHEMIA 

 

ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ (PLN) 

 od 01.01 do 30.06.2018 od 01.01 do 30.06.2017 

z działalności kontynuowanej   

- podstawowy 0,14 0,00 

- rozwodniony 0,14 0,00 

z działalności kontynuowanej i zaniechanej   

- podstawowy 0,14 0,00 

- rozwodniony 0,14 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
od 01.01.2018 

 do 30.06.2018 
od 01.01.2017 

 do 30.06.2017 
II KWARTAŁ 

2018 
II KWARTAŁ 

2017 

Działalność kontynuowana       
Przychody ze sprzedaży 586 182 469 630 293 698 

-256 578 
 

247 765 
-228 628 Koszt własny sprzedaży  -518 899 -443 897 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 67 283 25 733 37 120 
 

19 137 
 Koszty sprzedaży -16 927 -17 054 -8 787 

-6 528 
 

2 467 
-1 357 

 
0 

 

-9 254 
-7 109 

 
1 139 
-161 

 
0 

Koszty ogólnego zarządu -13 074 -14 634 
Pozostałe przychody operacyjne 8 424 2 313 
Pozostałe koszty operacyjne -7 210 -961 
Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych 

(+/-) 
0 0 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 38 496 -4 603 22 915 3 752 

Przychody finansowe 3 560 11 298 2 854 
 

-11 147 
 

15 

922 
 

-1 590 
 

38  

Koszty finansowe -12 519 -5 382 
Udział w zysku (stracie) jednostek     

wycenianych metodą praw własności (+/-) 74 
93 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 29 611 1 406 14 637 3 122 

Podatek dochodowy -3 565 -1 936 -827 -951 

    Zysk (strata) netto z działalności 
kontynuowanej 

26 046 -530 

 

13 810 2 171 

Działalność zaniechana     

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej     

Zysk (strata) netto 26 046 -530 13 810 2 171 

Zysk (strata) netto przypadający:    
13 810 

 
2 171 - akcjonariuszom podmiotu dominującego 26 046 -530 

- akcjonariuszom mniejszościowym   
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW GRUPA KAPITAŁÓWA ALCHEMIA 

 od 01.01 do 
30.06.2018 

od 01.01 do 
30.06.2017 

Zysk (strata) netto 26 046 -530 

Inne całkowite dochody   
1. Pozycje, które w przyszłości nie zostaną zreklasyfikowane do 

rachunku zysków i strat: 
0 0 

Przeszacowanie rzeczowych aktywów trwałych   

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:   

- dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych   

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego   

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych:   

- dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych   

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego   

- kwoty ujęte w wartości początkowej pozycji zabezpieczanych   

Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą   

Różnice kursowe przeniesione do wyniku finansowego – 
sprzedaż jednostek zagranicznych 

  

Udział w innych dochodach całkowitych jednostek 
wycenianych metodą praw własności 

  

2. Pozycje, które mogą  w przyszłości zostać  zreklasyfikowane do 
rachunku zysków i strat: 

0 0 

Przeszacowanie rzeczowych aktywów trwałych   

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:   

- dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych   

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego   

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych:   

- dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych   

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego   

- kwoty ujęte w wartości początkowej pozycji zabezpieczanych   

Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą   

Różnice kursowe przeniesione do wyniku finansowego – 
sprzedaż jednostek zagranicznych 

  

Udział w innych dochodach całkowitych jednostek 
wycenianych metodą praw własności 

  

Podatek dochodowy odnoszący się do składników 
innych dochodów całkowitych 

  

Podatek dochodowy odnoszący się do składników 
innych dochodów całkowitych 
 

  

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu   

Całkowite dochody 26 046 -530 

Całkowite dochody przypadające:   

- akcjonariuszom podmiotu dominującego 26 046 -530 

- akcjonariuszom mniejszościowym   
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SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM GRUPA KAPITAŁOWA ALCHEMIA 

Wyszczególnienie 

Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 
Udziały 

mniejszości 

Kapitał 
własny 
razem 

Kapitał 
podstawo

wy 

Akcje 
własne (-) 

Kapitał 
zapasowy -

agio 

Kapitał 
zapasowy 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Wynik 
finansowy 

Razem 

Saldo na dzień 01.01.2018 roku 260 000 -98 590 646 96 208 135 000 128 883 7 415 529 562 0,00 529 562 

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości           

Korekta błędu podstawowego           

Saldo po zmianach 260 000 -98 590 646 96 208 135 000 128 883 7 415 529 526 0,00 529 562 

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.06.2018 roku 

Emisja akcji           

Umorzenie akcji           

Nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub odsprzedaży  - 94      -94  -94 

Sprzedaż akcji własnych 
Transakcje z mniejszością 

          

Dywidendy           

Przekazanie wyniku finansowego       7 415 -7 415 0  0 

Podział wyniku Emitenta  
Zmiana przeznaczenia kapitału rezerwowego 
Utworzenie kapitału rezerwowego w związku z zamiarem 

skupu akcji własnych 
Pozostałe zmiany 

          

Razem transakcje z właścicielami 0 -94    7 415 -7 415 -94  -94 

Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2018 roku       26 046 26 046  26 046 

Inne całkowite dochody:           
Przeszacowanie środków trwałych           
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży           

Instrumenty zabezpieczające przepływy śr. pieniężnych           

Różnice kurs. z wyceny jedn. działających za granicą           

Różnice kursowe przeniesione do wyniku finansowego – 
sprzedaż jednostek zagranicznych 

          

Udział w innych dochodach całkowitych jednostek 
wycenianych metodą praw własności 

          

Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych 
dochodów całkowitych 

          

Razem całkowite dochody 0 0 0 0 0 0 26 046 26 046  26 046 

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż 
przeszacowanych środków trwałych) 

          

Saldo na dzień 30.06.2018 roku 260 000 -98 684 646 96 208 135 000 136 298 26 046 555 515 0,00 555 515 
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SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM GRUPA KAPITAŁOWA ALCHEMIA 

Wyszczególnienie 

Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 
Udziały 

mniejszości 
Kapitał 

własny razem 
Kapitał 

podstawo
wy 

Akcje 
własne (-) 

Kapitał 
zapasowy - 

agio 

Kapitał 
zapasowy 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Wynik 
finansowy 

Razem 

Saldo na dzień 01.01.2017 roku 260 000 -74 184 646 96 208 135 000 129 103 -220 546 553 0,00 546 553 

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości           

Korekta błędu podstawowego           

Saldo po zmianach 260 000 -74 184 646 96 208 135 000 129 103 -220 546 553 0,00 546 553 

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.06.2017 roku 

Emisja akcji           

Emisja akcji w związku z realizacją opcji  
(program płatności akcjami) 

          

Nabycie akcji własnych w celu odsprzedaży  - 21 002      -21 002  -21 002 
Transakcje z mniejszością           
Dywidendy           

    Przekazanie wyniku finansowego na kapitał 
Podział wyniku Emitenta 
Zmiana przeznaczenia kapitału rezerwowego 

     -220 220 0  0 

Pozostałe zmiany – utworzenie kapitału rezerwowego w 
związku z zamiarem skupu akcji własnych 

Pozostałe zmiany 

          

Razem transakcje z właścicielami 0 -21 002    -220 220 -21 002  -21 002 

Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2017 roku       -530 -530  -530 

Inne całkowite dochody:           
Przeszacowanie środków trwałych           
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży           
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków 
Pieniężnych 

          

Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za 
Granicą 

          

Różnice kursowe przeniesione do wyniku finansowego – 
sprzedaż jednostek zagranicznych 

          

Udział w innych dochodach całkowitych jednostek 
wycenianych metodą praw własności 

          

Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych 
dochodów całkowitych 

          

Razem całkowite dochody 0 0 0 0 0 0 -530 -530 0 -530 

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż 
przeszacowanych środków trwałych) 

          

Saldo na dzień 30.06.2017 roku 260 000 -95 186 646 96 208 135 000 128 883 -530 525 021 0,00 525  021 
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GRUPA KAPITAŁOWA ALCHEMIA 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 
od 01.01.2018 

 do 30.06.2018 
od 01.01.2017 

 do 30.06.2017 
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 29 611 1 406 

Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe 18 065 18 305 

Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niematerialne 83 86 

Zmiana wartości godziwej aktywów (zobowiązań)                                                                                
finansowych wycenianych przez rachunek zysków i strat 

9 152 -10 784 

Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 141 -132 

Zysk (strata) ze sprzedaży aktywów fin. (innych niż instrumenty pochodne) 0 -64 

Koszty odsetek 2 151 1 982 

Przychody z odsetek i dywidend -149 -128 

Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych -74 -93 

Korekty razem 29 369 9 172 

Zmiana stanu zapasów -16 855 -17 196 

Zmiana stanu należności -35 694 -44 481 

Zmiana stanu zobowiązań 8 405 45 642 

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych -4 105 -5 875 

Inne korekty -542 -629 

Zmiany w kapitale obrotowym -48 791 -22 539 

Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej 19 44 

Zapłacony podatek dochodowy -3 387 -472 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 821 -12 389 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 
od 01.01.2018 

 do 30.06.2018 
od 01.01.2017 

 do 30.06.2017 
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych -443 -18 

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych -28 273 -3 361 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 34 203 

Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu 
Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych 
Inne wpływy inwestycyjne 

0 
850 

3 000 

0 
16 463 
10 470 

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 

Otrzymane odsetki 371 359 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -24 461 24 116 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 
od 01.01.2018 

 do 30.06.2018 
od 01.01.2017 

 do 30.06.2017 
Nabycie akcji własnych 
Sprzedaż akcji własnych 

-93 
0 

-21 002 
0 

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 46 750 18 195 

Spłaty kredytów i pożyczek  -42 546 -824 

Spłata/wpływ zobowiązań z tytułu leasingu finansowego - 645 152 

Odsetki zapłacone -1 678 -1 590 

Inne wpływy finansowe 4 081 4 

Inne wydatki finansowe -1 511 -683 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 4 358 -5 748 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -13 282 5 979 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 22 853 4 758 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 9 571 10 737 
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BILANS ALCHEMIA S.A. 

AKTYWA 
30.06.2018 31.12.2017 

 
Aktywa trwałe 433 393 442 126 

Wartości niematerialne 2  337 1 934 

Rzeczowe aktywa trwałe 187 620 196 756 

Nieruchomości inwestycyjne 418 418 

Należności długoterminowe 0 0 

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe  243 018 243 018 

Aktywa obrotowe 362 696 332 403  

Zapasy 151 617 142 093 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 187 157 152 024 

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 20 371 32 569 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 758 229 

Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 0 0 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 793 5 488 

Aktywa razem 796 089 774 529 

PASYWA 30.06.2018 31.12.2017 
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej:   

Kapitał podstawowy 260 000 260 000 

Kapitał zapasowy – agio 646  646 

Kapitał rezerwowy 135 000 135 000 

Kapitał zapasowy 96 207 96 207 

Akcje własne (-) -98 683 -98 590 

Zyski zatrzymane 165 989 153 754 

    Wynik finansowy 10 238 12 235 

Kapitał własny 569 397 559 252 

Zobowiązania długoterminowe 16 131 15 264 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12 408 13 455 

Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 1 132 1 132 

Leasing finansowy 2 591 677 

Kredyty, pożyczki, inne  0 0 

Zobowiązania krótkoterminowe 210 561 200 013 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 153 680 148 950 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0 0 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 49 750 46 156 

Leasing finansowy 959 226 

Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 2 881 2 881 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 1 514 1 681 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 777 119 

Zobowiązania razem 226 692 215 277 

Pasywa razem 796 089 774 529 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ALCHEMIA S.A. 

 

 
od 01.01.2018 

 do 30.06.2018 
od 01.01.2017 

 do 30.06.2017 
II KWARTAŁ 

2018 
II KWARTAŁ 

2017 

Działalność kontynuowana       

Przychody ze sprzedaży  457 523 354 103 224 176 
 

188 531 
 

Koszt własny sprzedaży  -424 176 -342 849 -206 164 -180 030 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 33 347 11 254 18 012 8 501 

Koszty sprzedaży -11 115 -9 826 -5 820 
 

-5 660 
 

Koszty ogólnego zarządu -7 559 -6 171 -4 100 -3 020 

Pozostałe przychody operacyjne 5 562 1 106 615 280 

Pozostałe koszty operacyjne -5 535 -513 -1 314 73 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 700 -4 150 7 393 174 

Przychody finansowe 5 221 20 591 4 821 
 

10 289 
 

Koszty finansowe -10 729 -3 336 -9 879 -1 282 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 9 192 13 105 2 335 9 181 

Podatek dochodowy 1 046 -2 341 1 765 -349 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 10 238 10 764 4 100 8 832 

Działalność zaniechana 
    

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej  
 

  

Zysk (strata) netto 10 238 10 764 4 100 8 832 

Zysk (strata) netto przypadający:    
 

 
 - akcjonariuszom podmiotu dominującego 10 238 

10 764 
4 100 

 
8 832 

- akcjonariuszom mniejszościowym 0 0    

 

 

ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ  

 
od 01.01 do 30.06.2018 od 01.01 do 30.06.2017 

z działalności kontynuowanej 
- podstawowy 0,06 0,06 

- rozwodniony 0,06 0,06 

z działalności kontynuowanej i zaniechanej   

- podstawowy 0,06 0,06 

- rozwodniony 0,06 0,06 
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SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ALCHEMIA S.A. 

 od 01.01 do 
30.06.2018 

od 01.01 do 
30.06.2017 

Zysk (strata) netto 10 238 10 764 

Inne całkowite dochody   
1. Pozycje, które w przyszłości nie zostaną zreklasyfikowane do 

rachunku zysków i strat: 
0 0 

Przeszacowanie rzeczowych aktywów trwałych   

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:   

- dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych   

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego   

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych:   

- dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych   

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego   

- kwoty ujęte w wartości początkowej pozycji zabezpieczanych   

Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą   

Różnice kursowe przeniesione do wyniku finansowego – 
sprzedaż jednostek zagranicznych 

  

Udział w innych dochodach całkowitych jednostek 
wycenianych metodą praw własności 

  

2. Pozycje, które mogą  w przyszłości zostać  zreklasyfikowane do 
rachunku zysków i strat: 

0 0 

Przeszacowanie rzeczowych aktywów trwałych   

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:   

- dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych   

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego   

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych:   

- dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych   

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego   

- kwoty ujęte w wartości początkowej pozycji zabezpieczanych   

Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą   

Różnice kursowe przeniesione do wyniku finansowego – 
sprzedaż jednostek zagranicznych 

  

Udział w innych dochodach całkowitych jednostek 
wycenianych metodą praw własności 

  

Podatek dochodowy odnoszący się do składników 
innych dochodów całkowitych 

  

Podatek dochodowy odnoszący się do składników 
innych dochodów całkowitych 
 

  

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu 0 0 

Całkowite dochody 10 238 10 764 

Całkowite dochody przypadające:   

- akcjonariuszom podmiotu dominującego 10 238 10 764 

- akcjonariuszom mniejszościowym 0 0 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ALCHEMIA S.A. 

Wyszczególnienie 

Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 
Kapitał własny 

razem 
Kapitał 

podstawo
wy 

Akcje 
własne (-) 

Kapitał 
zapasowy -

agio 

Kapitał 
zapasowy 

Kapitał 
rezerwowy 

Zyski 
zatrzymane 

Wynik 
finansowy 

Razem 

Saldo na dzień 01.01.2018 roku 260 000 -98 590 646 96 207 135 000 153 754 12 235 559 252 559 252 

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości          

Korekta błędu podstawowego          

Saldo po zmianach 260 000 -98 590 646 96 207 135 000 153 754 12 235 559 252 559 252 

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.06.2018 roku 
Emisja akcji          

Umorzenie akcji          

Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  -93      -93 -93 

Sprzedaż akcji własnych 
Transakcje z mniejszością 

         

Dywidendy          

Przekazanie wyniku finansowego  
Zmiana przeznaczenia kapitału rezerwowego 

     12 235 -12 235 0 0 
0 

Utworzenie kapitału rezerwowego w związku z zamiarem 
skupu akcji własnych 

        0 

Razem transakcje z właścicielami 0 -93 0 0 0 12 235 -12 235 -93 -93 

Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2018 roku       10 238  10 238 10 238 

Inne całkowite dochody:          

Przeszacowanie środków trwałych          

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży          

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków 
Pieniężnych 

         

Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za 
Granicą 

         

Różnice kursowe przeniesione do wyniku finansowego – 
sprzedaż jednostek zagranicznych 

         

Udział w innych dochodach całkowitych jednostek 
wycenianych metodą praw własności 

         

Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych 
dochodów całkowitych 

         

Razem całkowite dochody       10 238 10 238 10 238 

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż 
przeszacowanych środków trwałych) 

         

Saldo na dzień 30.06.2018 roku 260 000 -98 683 646 96 207 135 000 165 989 10 238 569 397 569 397 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ALCHEMIA S.A. 

Wyszczególnienie 

Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 
Kapitał własny 

razem 
Kapitał 

podstawo
wy 

Akcje 
własne (-) 

Kapitał 
zapasowy - 

agio 

Kapitał 
zapasowy 

Kapitał 
rezerwowy 

Zyski 
zatrzymane 

Wynik 
finansowy 

Razem 

Saldo na dzień 01.01.2017 roku 260 000 -74 184 646 96 207 135 000 159 062 -5 308 571 423 571 423 

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości          

Korekta błędu podstawowego          

Saldo po zmianach 260 000 -74 184 646 96 207 135 000 159 062 -5 308 571 423 571 423 

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.06.2017 roku 
Emisja akcji          

Emisja akcji w związku z realizacją opcji  
(program płatności akcjami) 

         

Nabycie akcji własnych w celu umorzenia  -21 002      -21 002 -21 002 

Przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa 
 

         

Dywidendy          

Przekazanie wyniku finansowego  
Zmiana przeznaczenia kapitału rezerwowego 

     -5 308 5 308 0 0 
0 

Pozostałe zmiany utworzenie kapitału rezerwowego w 
związku z zamiarem skupu akcji własnych 

        0 

Razem transakcje z właścicielami 0 -21 002 0 0 0 -5 308 5 308 -21 002 -21 002 

Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2017 roku       10 764  10 764 10 764 

Inne całkowite dochody:          

Przeszacowanie środków trwałych          

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży          

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków 
pieniężnych 

         

Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za 
granicą 

         

Różnice kursowe przeniesione do wyniku finansowego – 
sprzedaż jednostek zagranicznych 

         

Udział w innych dochodach całkowitych jednostek 
wycenianych metodą praw własności 

         

Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych 
dochodów całkowitych 

         

Razem całkowite dochody       10 764 10 764 10 764 

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż 
przeszacowanych środków trwałych) 

         

Saldo na dzień 30.06.2017 roku 260 000 -95 186 646 96 207 135 000 153 754 10 764 561 185 561 185 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ALCHEMIA S.A. 

 od 01.01 do 
30.06.2018 

od 01.01 do 
30.06.2017 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 9 192 13 105 

Korekty:   

Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe 13 121 12 993 
Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niematerialne 38 54 

Zmiana wartości godziwej aktywów (zobowiązań) finansowych 
wycenianych przez rachunek zysków i strat 

9 152 
-10 784 

Zysk/strata ze sprzedaży środków trwałych 198 9 
Zysk (strata) ze sprzedaży aktywów finansowych (innych 
niż instrumenty pochodne) 

0 
-64 

Koszty odsetek 1 439 1 698 
Przychody z odsetek i dywidend -149 -9 719 
Korekty razem 23 799 - 5 813 

Zmiana stanu zapasów -9 524 -17 268 
Zmiana stanu należności -36 158 -41 822 
Zmiana stanu zobowiązań 6 235 36 782 
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych - 39 - 1 124 
Pozostałe zmiany 0 0 

Zmiany w kapitale obrotowym - 39 486 - 23 432 

Zapłacony podatek dochodowy 0 0 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej - 6 495 - 16 140 

 
od 01.01 do 
30.06.2018 

od 01.01 do 
30.06.2017 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych - 442 -4 

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych - 2 708 - 1 533 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych 

0 0 

Wydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych 
Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych 

0 
850 

0 
16 463 

Otrzymane dywidendy 0 1 368 

Otrzymane odsetki 371 359 

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 

Inne wpływy inwestycyjne 3 000 10 470 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 071 27 123 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 
od 01.01 do 
30.06.2018 

od 01.01 do 
30.06.2017 

Nabycie akcji własnych 
Wpływ ze sprzedaży akcji własnych 

-93 
0 

-21 002 
0 

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 3 594 12 998 

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 

Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego - 281 1 020 

Odsetki zapłacone 
Inne wpływy/wydatki finansowe 

-1 134 
- 357 

-1 263 
-666 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 729 - 8 913 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich 
Ekwiwalentów 

- 3 695 2 070 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek 
Okresu 

5 488 772 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 1 793 2 842 
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO 
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU 

Oświadczenie Zarządu 
 
Niniejszym Zarząd ALCHEMIA S.A oświadcza, że według najlepszej wiedzy prezentowane śródroczne skrócone 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku oraz dane 
porównywalne obejmujące okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku i dane dotyczące bilansu na 31.12.2017 
sporządzone zostały zgodnie z MSR 34 przyjętym przez Unię Europejską i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, 
rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej ALCHEMIA oraz jej wynik finansowy. 
Prezentowany raport zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć, a także sytuację Grupy Kapitałowej oraz opis 
podstawowych ryzyk i zagrożeń.  

1. Informacje ogólne 

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej ALCHEMIA [dalej zwaną „Grupą Kapitałową”, „Grupą”] jest ALCHEMIA 
S.A. [dalej zwana „Spółką dominującą”]. Spółka dominująca ALCHEMIA S.A. została utworzona w dniu 
15.11.1991 roku na podstawie Aktu Notarialnego Rep. A Nr 10680/91 sporządzonego w IKN nr 18 w Warszawie. 
Spółka dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie 
Rejonowym dla miasta Warszawa - XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000003096. Spółce 
dominującej ALCHEMIA S.A. nadano numer statystyczny REGON 530544669. 
Siedziba Spółki dominującej mieści się przy ul. Jagiellońskiej 76  w Warszawie.  
 
Strategia Spółki dominującej i Grupy Kapitałowej Alchemia zakłada w perspektywie następnych miesięcy 
umacnianie utworzonego Koncernu Rurowego na rynku europejskim. Rok 2018 jest kolejnym okresem pracy nad 
poszerzeniem i uzupełnieniem oferty produktowej Emitenta w tym przede wszystkim na rynki branży 
energetycznej oraz OCTG (Oil Country Tubular Goods). Grupa Kapitałowa zamierza w pełni wykorzystać szansę 
otwartą przed branżą hutniczą i stać się beneficjentem środków pochodzących z Unii Europejskiej. 

Alchemia S.A. - Przedmiotem działalności Alchemia S.A jest działalność produkcyjna zlokalizowana  
w wyodrębnionych Oddziałach produkcyjnych w trzech lokalizacjach (Chorzów, Zawadzkie i Częstochowa) oraz 
działalność handlowa polegająca na dostarczaniu kontrahentom wyprodukowanych rur stalowych bez szwu 
walcowanych na gorąco we wszystkich zakresach charakteryzujących się wysoką jakością oraz wszelkich innych 
elementów związanych z realizacją projektów stalowych oraz sprzedaży wlewków produkowanych w Oddziale 
Stalownia Batory w Chorzowie. Alchemia S.A. posiada wszelkie certyfikaty i dopuszczenia jakościowe, które 
pozwalają jej oferować i sprzedawać swoje wyroby praktycznie na wszystkich rynkach świata. 
Alchemia S.A. Oddział Walcownia Rur Batory w Chorzowie oraz Alchemia S.A. Oddział Stalownia Batory w 
Chorzowie przejął tradycje hutnicze Spółki Huty Batory w zakresie produkcji wlewków konwencjonalnych w ponad 
300 gatunkach stali zwykłych i jakościowych oraz produkcji rur stalowych bez szwu o średnicach od 219 do 508 
mm. 
Alchemia S.A. Oddział Rurexpol w Częstochowie przejął tradycje hutnicze Spółki Rurexpol w zakresie produkcji 
wysokiej jakości rur bez szwu o średnicach od 121 do 298 mm.  
Alchemia S.A. Oddział Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem przejął tradycje hutnicze Spółki Walcownia Rur 
Andrzej w zakresie produkcji rur stalowych gorącowalcowanych bez szwu o średnicach od 21 do 114 mm. 
 
Huta Bankowa Sp. z o.o. - Główną działalnością spółki jest produkcja wyrobów walcowanych i kuto-
walcowanych. Głównymi wyrobami wydziału walcowni wyrobów długich gorącowalcowanych są pręty i profile 
grube, a także kątowniki oraz półwyroby dla kuźni i rurowni. Huta Bankowa Sp. z o.o. wytwarza również szeroką 
gamę obręczy kolejowych, pierścieni kuto walcowanych bez szwu o przekroju prostokątnym lub profilowanym 
przeznaczonych na rynek polski, a także na rynki zagraniczne. 
 
Kuźnia Batory Sp. z o.o. zajmuje się przede wszystkim produkcją wyrobów kutych z około 170 gatunków stali, 
od gatunków konstrukcyjnych węglowych i stopowych poprzez wyroby ze stali narzędziowych do pracy na gorąco 
i na zimno - włącznie ze stalami szybkotnącymi, aż do stali nierdzewnych ( kwas- i żaroodpornych ) i innych 
stopów.  
W dniu 10 lipca 2018 r podjęto decyzję o połączeniu Spółki z Alchemia S.A. 
 
Huta Batory Sp. z o.o. w likwidacji zajmowała się usługami laboratoryjnymi oraz pozostałymi usługami 
świadczonymi na rzecz podmiotów gospodarczych. W dniu 22.10.2014 r. NZW podjęło decyzję o likwidacji spółki.  
 
Rurexpol Sp. z o.o.  - podstawową działalnością spółki jest świadczenie usług laboratoryjnych na rzecz 
podmiotów gospodarczych z grupy. 
 
Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. - podstawową działalnością spółki jest świadczenie usług laboratoryjnych na 
rzecz podmiotów gospodarczych. 
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Laboratoria Badań Batory Sp. z o.o. - Spółka zajmuje się przede wszystkim wykonywaniem badań w zakresie 
właściwości metali oraz świadczenia usług laboratoryjnych na rzecz podmiotów gospodarczych. 
 
Szerszy opis działalności prowadzonej przez Grupę Kapitałową ALCHEMIA został przedstawiony w nocie do 
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego - segmenty operacyjne i geograficzne. 
 
Śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem  finansowym na dzień 30 czerwca 2018 roku została 
objęta Spółka dominująca oraz następujące spółki zależne: 

Nazwa spółki zależnej Siedziba 
Udział Grupy w kapitale: 

30.06.2018 31.12.2017 

Huta Batory Sp. z o.o. w likwidacji 41-506 Chorzów ul. 
Dyrekcyjna 6 

100 % 100 % 

Huta Bankowa Sp. z o.o. 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. 
Sobieskiego 24 100 % 100 % 

Kuźnia Batory Sp. z o.o. 41-506 Chorzów ul. Stalowa 1 100 % 100 % 
Laboratoria Badań Batory Sp. z 
o.o. 

41-506 Chorzów ul. 
Dyrekcyjna 6 100 %(*) 100 %(*) 

Rurexpol Sp. z o.o. 42-207 Częstochowa  ul. 
Trochimowskiego 27 100 % 100 % 

Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. 47-120 Zawadzkie ul. 
Lubliniecka 12 

100 % 100 % 

 

(*)udział bezpośredni i pośredni przez jednostkę zależną Huta Batory Sp. z o.o. w likwidacji 

W śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30.06.2018 
udziały w spółce stowarzyszonej RAPZ Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ul. Sienkiewicza 14 zostały 
wycenione metodą praw własności. 

 
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez 
Zarząd Spółki dominującej dnia 22.08.2018 r. 

2. Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości 

2.1. Podstawa sporządzenia 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ALCHEMIA obejmuje okres  
6 miesięcy zakończony 30.06.2018 roku oraz zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna 
sprawozdawczość finansowa w kształcie zatwierdzonym przez UE.  
Dla pełniejszego zrozumienia sytuacji finansowej oraz majątkowej Grupy zamieszczono dodatkowo jako dane za 
okresy porównywalne skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 oraz skonsolidowany rachunek 
zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane zestawienie zmian w 
kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 6 miesięcy zakończony 
30.06.2017. 

 
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji, które 
ujawniane są w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Niniejsze  
śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe należy czytać łącznie ze skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za rok 2017. 
 
Walutą sprawozdawczą niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest 
złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).  
 
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości z 
wyłączeniem Huta Batory sp. z o.o. w likwidacji. W dniu 10 lipca 2018 r podjęto decyzje o połączeniu Spółki 
Kuźnia Batory sp. z o.o. z Alchemia S.A. Działalność Kuźnia Batory sp. z o.o. po połączeniu z Alchemia S.A 
będzie kontynuowana w ramach struktur organizacyjnych Alchemia S.A. Na dzień zatwierdzenia niniejszego 
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej 
ALCHEMIA z wyłączeniem Huta Batory sp. z o.o. w likwidacji.  
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2.2. Zasady rachunkowości 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z 
zasadami rachunkowości, które zostały zaprezentowane w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
Grupy Kapitałowej Alchemia S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku wraz ze zmianami zasad 
rachunkowości obowiązującymi od 01.01.2018 wynikającymi z MSR prezentowanych poniżej.  
W 2018 roku nie nastąpiły zmiany zasad rachunkowości w stosunku do ostatniego rocznego sprawozdania 
finansowego z wyjątkiem zmian przepisów przedstawionych poniżej. 
 
Nowe standardy, zmiany do istniejących standardów oraz interpretacje wydane przez Radę 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz zatwierdzone do stosowania w UE wchodzą 
w życie po raz pierwszy w roku 2018: 
 
• MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” oraz zmiany do MSSF 15 „Data wejścia w życie MSSF 15” 
- zatwierdzony w UE w dniu 22 września 2016 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie), 
 
• Zmiany do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” - wyjaśnienia do MSSF 15 „Przychody z umów z 
klientami” - zatwierdzone w UE w dniu 31 października 2017 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie), 
 
• MSSF 9 „Instrumenty finansowe” - zatwierdzony w UE w dniu 22 listopada 2016 roku (obowiązujący w 
odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie), 
 
• Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” - Zastosowanie MSSF 9 „Instrumenty finansowe” wraz z 
MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” - zatwierdzone w UE w dniu 3 listopada 2017 roku (obowiązujące w 
odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie lub w momencie 
zastosowania MSSF 9 „Instrumenty finansowe” po raz pierwszy), 
 
• Zmiany do MSSF 2 „Płatności na bazie akcji” - Klasyfikacja oraz wycena płatności na bazie akcji - 
zatwierdzone w UE w dniu 27 lutego 2018 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie), 
 
• Zmiany do MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne” - Przeniesienia nieruchomości inwestycyjnych - 
zatwierdzone w UE w dniu 14 marca 2018 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie), 
 
• Interpretacja KIMSF 22 „Transakcje w walutach obcych i płatności zaliczkowe” - zatwierdzona w UE w 
dniu 28 marca 2018 roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 
2018 roku lub po tej dacie), 
 
• Zmiany do MSSF 1 i MSR 28 w wyniku „Poprawki do MSSF (cykl 2014 - 2016)” - dokonane zmiany w 
ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 12 oraz MSR 28) 
ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa - zatwierdzone w UE w dniu 7 
lutego 2018 roku (zmiany do MSSF 1 i MSR 28 obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie). 
 
Ww standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miały istotnego wpływu na dotychczas stosowaną 
politykę rachunkowości Grupy.  

GK Alchemia w związku z wejściem w życie MSSF 9 zastosowała nowy standard, bez przekształcania danych 
porównawczych.  
Zastosowanie przez GK Alchemia nowego standardu MSSF 9 nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie  
z sytuacji finansowej oraz kapitał własny ani na sposób klasyfikacji instrumentów finansowych. Wszystkie aktywa 
finansowe wyceniane dotychczas w wartości godziwej, dalej zostały wyceniane w wartości godziwej. Aktywa 
finansowe klasyfikowane dotychczas przez Spółkę jako dostępne do sprzedaży, dla których nie jest możliwe 
wiarygodne określenie wartości godziwej, jak do tej pory wycenione zostały po cenie nabycia pomniejszonej o 
odpisy z tytułu utraty wartości. 

Należności handlowe dotychczas utrzymywane były dla uzyskania przepływów pieniężnych wynikających z 
umowy i są nadal wyceniane w zamortyzowanym koszcie przez wynik finansowy. Zastosowanie modelu utraty 
wartości opartego o oczekiwane straty w odniesieniu do należności nie zmieniło, na dzień pierwotnego 
zastosowania zapisów nowego standardu, wysokości odpisów aktualizujących wartość należności w porównaniu 
do poziomu wynikającego z dotychczasowej polityki w tym zakresie.  
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GK Alchemia nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń, więc zmiany w tym zakresie nie wpłyną na sprawozdanie 
finansowe Spółek z GK Alchemia. 

GK Alchemia w związku z wejściem w życie MSSF 15 dokonała analizy wpływu MSSF 15 na dzień pierwszego 
zastosowania tj. 1 stycznia 2018 roku. 

Spółki GK Alchemia  przeanalizowały zrealizowane w 2017 roku oraz do 06.2018 roku umowy z kontrahentami, 
biorąc pod uwagę: moment przeniesienia na klienta kontroli nad przyrzeczonymi w umowie produktami, 
szacowanie wynagrodzenia zmiennego oraz identyfikację odrębnych zobowiązań do wykonania świadczeń w celu 
przypisania ceny transakcyjnej. 

Spółki GK Alchemia realizują głównie kontrakty dotyczące dostaw wyrobów produkowanych przez Spółki rur 
gorącowalcowanych i wlewków stalowych, towarów w postaci kęsisk, prętów i profili grubych, kątowników, 
obręczy kolejowych, pierścieni kuto walcowanych bez szwu o przekroju prostokątnym lub profilowanym, odkuwek, 
pierścieni, krążków co stanowi ok. 98 – 99 % łącznych przychodów ze sprzedaży. W kontraktach tych do 
określenia warunków dostawy wykorzystuje się międzynarodowe reguły handlu tzw. INCOTERMS 2010 (FCA, 
CPT, DAP). Umowy z kontrahentami są analizowane pod kątem kryterium identyfikacji zawartych w nich, 
przyrzeczonych na rzecz klienta zobowiązań do wykonania świadczeń, w celu identyfikacji wszystkich dóbr lub 
usług, bądź grupy odrębnych dóbr lub usług, których przekazanie na rzecz klienta ma taki sam charakter.  

W oparciu o powyższe analizy, biorąc pod uwagę fakt, że moment przeniesienia kontroli nad przyrzeczonymi 
dobrami i usługami na klienta wskazany jest ściśle w każdej regule dostawy, stwierdzono że w większości 
kontraktów, moment przeniesienia kontroli na klienta następuje po dostarczeniu dóbr. W takich przypadkach, 
zgodnie z MSSF 15, wszystkie przyrzeczone w umowie dobra i usługi (usługi transportu, usługi odbioru jakości 
przez towarzystwa zewnętrzne TUV, LRS, BV) należy traktować jako jedno zobowiązanie do wykonania 
świadczenia i ujmować przychód jednorazowo w określonym momencie. 

Dla określenia ceny transakcyjnej Spółka uwzględnia warunki umowy oraz stosowane przez nią zwyczajowe 
praktyki handlowe. Niektóre umowy z kontrahentami zawierają zapisy o korektach jakościowych stanowiących 
podstawę do wyliczenia ostatecznej ceny sprzedaży, czy pewnych formach premiowania klienta, jednak 
prawdopodobieństwo, że nie nastąpi odwrócenie znaczącej części skumulowanych przychodów w przyszłości, 
jest niskie. W takich przypadkach, zgodnie z MSSF 15, nie uwzględnia się zatem kwoty wynagrodzenia 
zmiennego w cenie transakcyjnej. Ponowna ocena wynagrodzenia zmiennego powinna być dokonywana na 
koniec każdego okresu sprawozdawczego.  

W wyniku przeprowadzonej analizy, Alchemia S.A nie stwierdziła istnienia różnic pomiędzy MSSF 15  
a dotychczas obowiązującymi standardami dotyczącymi przychodów, które mogłyby spowodować istotną zmianę 
stosowanego sposobu ujmowania przychodów z umów zrealizowanych z klientami. 

 
Standardy i interpretacje, jakie zostały już opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie weszły 

w życie 

Zatwierdzając niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe Grupa nie zastosowała następujących standardów, 
zmian standardów i interpretacji, które zostały opublikowane i zatwierdzone do stosowania w UE, ale które nie 
weszły jeszcze w życie: 

• MSSF 16 „Leasing” - zatwierdzony w UE w dniu 31 października 2017 roku (obowiązujący w odniesieniu do 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie), 
 
• Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe” - Charakterystyka opcji przedpłaty z ujemną kompensatą - 
zatwierdzone w UE w dniu 22 marca 2018 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie). 
 
Nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów wydane przez RMSR, ale jeszcze 
niezatwierdzone do stosowania w UE  
 
MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji wydanych 
przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych nowych 
standardów, zmian do standardów oraz nowej interpretacji, które według stanu na dzień publikacji sprawozdania 
finansowego nie zostały jeszcze zatwierdzone do stosowania w UE: 

• MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub po tej dacie), 
 
• MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie) - Komisja Europejska postanowiła nie rozpoczynać 
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procesu zatwierdzania tego tymczasowego standardu do stosowania na terenie UE do czasu wydania 
ostatecznej wersji MSSF 14, 
 
• Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 „Inwestycje w 
jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” - Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy 
inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem oraz późniejsze zmiany (data 
wejścia w życie zmian została odroczona do momentu zakończenia prac badawczych nad metodą praw 
własności), 
 
• Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” - zmiana, ograniczenie lub rozliczenie planu (obowiązujące w 
odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku), 
 
• Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” - 
Długoterminowe udziały w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach (obowiązujące w 
odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie) 
 
• Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2015 - 2017)” – dokonane zmiany w ramach 
procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 3, MSSF 11, MSR 12 oraz MSR 23) 
ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa (obowiązują w odniesieniu do 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie), 
 
• Interpretacja KIMSF 23 „Niepewność w zakresie rozliczania podatku dochodowego” (obowiązująca w 
odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie). 
 
Grupa postanowiła nie korzystać z możliwości wcześniejszego zastosowania powyższych nowych standardów 
oraz zmian do istniejących standardów. Według szacunków Grupy wyżej wymienione nowe standardy, zmiany do 
istniejących standardów oraz interpretacja nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli 
zostałyby zastosowane przez na dzień bilansowy.  

Według szacunków Grupy, ww standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby istotnego wpływu na 
sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez Grupę na dzień bilansowy. 

Jednocześnie nadal poza regulacjami przyjętymi przez UE pozostaje rachunkowość zabezpieczeń portfela 
aktywów i zobowiązań finansowych, których zasady nie zostały zatwierdzone do stosowania w UE. 

2.3. Korekty błędów oraz zmiana zasad rachunkowości 
 
W pierwszym półroczu 2018 roku nie wystąpiły korekty błędów poprzednich okresów oraz zmiany zasad 
rachunkowości.   

3. Znaczące zdarzenia i transakcje 

3.1. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 114/2017 z dnia 30 maja 2017 r. oraz raportów wcześniejszych 
dotyczących współpracy Alchemia S.A. (Emitent, Spółka) z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności 
Bank Polski S.A. (Bank) Zarząd Spółki poinformował, iż w dniu 30 maja 2018 r. zawarty został aneks 
(aneks) do umowy kredytu w rachunku bieżącym udzielonego Emitentowi przez Bank na mocy którego w 
szczególności: 
- okres kredytowania ww. kredytu został przedłużony do 31 maja 2019 roku; 

           - limit kredytowy uległ zwiększeniu do kwoty 30 mln zł. 
           W pozostałym zakresie aneks nie wprowadził istotnych zmian do postanowień umowy. 
 
3.2. W dniu 27 czerwca 2018 r. Emitent zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, występującym w roli 

tzw. instytucji pośredniczącej (dalej jako: NCBiR), umowę na dofinansowanie projektu ze środków 
europejskiego funduszu rozwoju regionalnego, pod tytułem: „Innowacyjne rury ze stali bainitycznej z 
efektem trip przeznaczone na wysokowytrzymałe wyroby dla przemysłu wydobywczego o podwyższonych 
właściwościach użytkowych” programu operacyjnego inteligentny rozwój 2014-2020 (umowa). Powyższy 
projekt będzie realizowany w ramach Oddziału Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem. Całkowity koszt 
realizacji ww. projektu wynosi ok. 74,9 mln zł, co odpowiada kwocie wydatków kwalifikowalnych tego 
projektu. Zgodnie z zawartą umową dofinansowanie ww. projektu wyniesie nie więcej niż 30,5 mln zł, co 
stanowi 40,78 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach tego projektu. 
Okres kwalifikowalności kosztów dla ww. projektu rozpoczyna się z początkiem lipca 2018 r. i kończy się w 
dniu złożenia wniosku o płatność końcową, tj. z końcem 2022 r. Dofinansowanie w ramach umowy 
zostanie wypłacone po ustanowieniu i wniesieniu przez spółkę zabezpieczenia należytego wykonania 
zobowiązań wynikających z umowy, przy czym zasadnicza formą zabezpieczenia będzie weksel własny in 
blanco. W pozostałym zakresie postanowienia umowy (w tym w szczególności w zakresie jej rozwiązania 
czy warunków zwrotu udzielonego dofinansowania) nie odbiegają od warunków powszechnie 
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stosowanych dla tego typu umów. W ocenie Zarządu Spółki, realizacja w/w projektu wpłynie pozytywie na 
rozwój oraz innowacyjność spółki i wpisuje się on w strategię Grupy Kapitałowej Alchemia.  

 
3.3. W okresie bilansowym Emitent realizował  program skupu akcji własnych w celu umorzenia lub 

odsprzedaży, przyjęty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 18/2015 z dnia  
17 czerwca 2015 r. zmienioną Uchwalą nr 9/2018 z dnia 17 maja 2018 w sprawie upoważnienia Zarządu 
Spółki do nabycia akcji własnych Alchemia S.A w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży. 

4. Zysk na akcję 

Podstawowy zysk na akcję liczony jest według formuły zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu 
dominującego podzielony przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w okresie 6 miesięcy. 
 

Wyszczególnienie  od 01.01 do 
30.06.2018 

od 01.01 do 
30.06.2017 

Działalność kontynuowana     
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu 
Dominującego 

26 046 -530 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych  szt. 180 381 132 183 105 528 
Podstawowy zysk (strata) na akcję z działalności 

kontynuowanej (PLN) 
0,14 0,00 

Działalność zaniechana   
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu 
Dominującego 

  

Średnia ważona liczba akcji zwykłych   
Podstawowy zysk (strata) na akcję z działalności 

zaniechanej (PLN) 
  

Działalność kontynuowana i zaniechana   
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu 
Dominującego 

26 046 -530 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych szt. 180 381 132 183 105 528 
Podstawowy zysk (strata) na akcję z działalności 

ogółem (PLN) 
0,14 0,00 

 

5. Sezonowość działalności 

W Grupie Kapitałowej Alchemia zjawisko sezonowości sprzedaży jest nieznaczne, ze względu na fakt, że spółki 
Grupy Kapitałowej realizuje swoje przychody głównie poprzez konkretne zamówienia składane przez odbiorców. 
Obserwuje się iż w okres od 15 listopada do około 15 lutego następuje nieznaczny spadek przychodów głównie w 
segmencie operacyjnym rury i wlewki stalowe.  Najbardziej efektywnymi miesiącami dla oferowanych produktów 
przez Grupę Kapitałową są miesiące luty-czerwiec oraz wrzesień-październik, zarówno na rynku krajowym, 
europejskim jak i światowym. 

6. Segmenty operacyjne i geograficzne 

Przy wyodrębnianiu segmentów operacyjnych Zarząd kieruje się liniami produktowymi, które reprezentują główne 
usługi oraz wyroby dostarczane przez Grupę Kapitałową. Każdy z segmentów jest zarządzany odrębnie w 
ramach danej linii produktowej, z uwagi na specyfikę świadczonych usług / wytwarzanych wyrobów 
wymagających odmiennych technologii, zasobów oraz podejścia do realizacji.  
 
Grupa Kapitałowa dzieli działalność na następujące segmenty operacyjne: 

� rury i wlewki stalowe, 
� badania i analizy techniczne, 
� wyroby kute, 
� usługi przetwórstwa stali, 
� wyroby walcowane długie, 
� pierścienie kuto-walcowane, 
� pozostałe. 

 
Zgodnie z MSSF 8 wyniki segmentów operacyjnych wynikają z wewnętrznych raportów weryfikowanych 
okresowo przez Zarząd Spółki dominującej (główny organ decyzyjny w Grupie Kapitałowej). Zarząd Spółki 
dominującej analizuje wyniki segmentów operacyjnych na poziomie zysku (straty) z działalności operacyjnej. 
Pomiar wyników segmentów operacyjnych stosowany w kalkulacjach zarządczych zbieżny jest z zasadami 
rachunkowości zastosowanymi przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
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Przychody ze sprzedaży wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów nie różnią się od 
przychodów prezentowanych w ramach segmentów operacyjnych za wyjątkiem przychodów nie przypisanych do 
segmentów oraz wyłączeń konsolidacyjnych dotyczących transakcji pomiędzy segmentami.  
Dane wykazywane uwzględniają wyłączenia konsolidacyjne. 
 
Grupa Kapitałowa Alchemia dla potrzeb skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie dokonuje 
alokacji aktywów i zobowiązań grupy do poszczególnych segmentów. 
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SEGMENTY OPERACYJNE  

 Rury i wlewki 
stalowe 

Badania i 
analizy 

techniczne 

Wyroby 
kute 

Usługi 
przetwórst

wa stali 

Wyroby 
walcowane 

długie 

Pierścienie 
kuto-

walcowane 

Pozostałe Pozostałe 
wartości 

nieprzypisane 
do 

segmentów 

RAZEM 

Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku 

Przychody ogółem 332 545 725 14 232 807 184 321 44 940 8 612 8 424 594 606 

  Sprzedaż na zewnątrz 332 545 725 14 232 807 184 321 44 940 8 612 0 586 182 

  Pozostałe przychody operacyjne   0 0         8 424 8 424 

Koszty segmentu -302 163 -721 -13 468 -586 -155 645 -39 700 -6 614   -518 899 

Pozostałe koszty operacyjne   -5           -7 205 -7 210 

Wynik segmentu 30 383 -1 764 221 28 676 5 239 1 997 1 219 68 497 

Przychody nieprzypisane                 0 

Koszty nieprzypisane 0 -513 0 0 0 0 0 -29 488 -30 001 

Zysk/strata na sprzedaży całości lub części 
udziałów jednostek zależnych 

            
    0 

Zysk/strata z działalności operacyjnej 30 383 -514 764 221 28 676 5 239 1 997 -28 270 38 496 

Przychody finansowe   49           3 510 3 560 

Koszty finansowe   0           -12 519 -12 519 

Udział w zyskach jednostek 
podporządkowanych  

  0         
  74 74 

Zysk/strata przed opodatkowaniem 30 383 -465 764 221 28 676 5 239 1 997 -37 205 29 611 
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Podatek dochodowy   -250           -3 315 -3 565 

Zysk/strata netto w tym 30 383 -715 764 221 28 676 5 239 1 997 -40 519 26 046 

Udziały mniejszości                 0 

Zysk/strata netto podmiotu dominującego 30 383 -715 764 221 28 676 5 239 1 997 -40 519 26 046 

Pozostałe informacje dotyczące segmentów operacyjnych za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku 

Amortyzacja i odpisy aktualizacyjne 13 159 204 0 0 3 079 1 049 0 995 18 486 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

SEGMENTY OPERACYJNE 

 Rury i wlewki 
stalowe 

Badania i 
analizy 

techniczne 

Wyroby 
kute 

Usługi 
przetwórstw

a stali 

Wyroby 
walcowane 

długie 

Pierścienie 
kuto-

walcowane 

Pozostałe Pozostałe 
wartości 

nieprzypisane 
do segmentów 

RAZEM 

Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku 

Przychody ogółem 245 561 1 552 12 934 1 656 162 399 38 367 7 915 1 559 471 943 

  Sprzedaż na zewnątrz 245 561 798 12 934 1 656 162 399 38 367 7 915 0 469 630 

  Pozostałe przychody operacyjne   754 0         1 559 2 313 

Koszty segmentu -237 930 -793 -12 773 -914 -151 876 -34 050 -5 561   -443 897 

Pozostałe koszty operacyjne   -102           -859 -961 

Wynik segmentu 7 631 656 161 742 10 523 4 317 2 354 701 27 085 

Przychody nieprzypisane                 0 

Koszty nieprzypisane 0 -452 0 0 0 0 0 -31 235 -31 688 

Zysk/strata na sprzedaży całości lub części 
udziałów jednostek zależnych 

            
    0 

Zysk/strata z działalności operacyjnej 7 631 203 161 742 10 523 4 317 2 354 -30 535 -4 603 

Przychody finansowe   86           11 212 11 298 

Koszty finansowe   -6           -5 376 -5 382 

Udział w zyskach jednostek 
podporządkowanych  

  0         
  93 93 

Zysk/strata przed opodatkowaniem 7 631 283 161 742 10 523 4 317 2 354 -24 605 1 406 
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Podatek dochodowy   -192           -1 744 -1 936 

Zysk/strata netto w tym 7 631 91 161 742 10 523 4 317 2 354 -26 350 -530 

Udziały mniejszości                 0 

Zysk/strata netto podmiotu dominującego 7 631 91 161 742 10 523 4 317 2 354 -26 350 -530 

Pozostałe informacje dotyczące segmentów operacyjnych za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku 

Amortyzacja i odpisy aktualizacyjne 13 047 170 0 0 3 321 1 018 0 1 100 18 656 
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SEGMENTY GEOGRAFICZNE 

WYSZCZEGÓLNIENIE SEGMENTY Pozostałe 
wartości 
nieprzypisane 
do segmentów 

 Razem 

Kraj Kraje Unii 
Europejskiej 

Pozostałe kraje 

Wyniki finansowe segmentów geograficznych za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku 

Przychody ogółem 250 669 310 594 24 919 8 424   594 606 

  Sprzedaż na zewnątrz 250 669 310 594 24 919 0   586 182 

  Pozostałe przychody operacyjne 0     8 424   8 424 

Koszty segmentu -219 973 -277 969 -20 958     -518 899 

Pozostałe koszty operacyjne -5     -7 205   -7 210 

Wynik segmentu 30 693 32 625 3 961 1 219   68 497 

Przychody nieprzypisane           0 

Koszty nieprzypisane 0 0 0 -30 001   -30 001 

Zysk/strata netto ze sprzedaży jednostek zależnych           0 

Zysk/strata z działalności operacyjnej 30 693 32 625 3 961 -28 283   38 496 

Przychody finansowe 49     3 510   3 560 

Koszty finansowe 0     -12 519   -12 519 

Udział w zyskach jednostek podporządkowanych        74   74 

Zysk/strata przed opodatkowaniem 30 742 32 625 3 961 -37 717   29 611 

Podatek dochodowy -250     -3 315   -3 565 

Zysk/strata netto w tym 30 492 32 625 3 961 -41 032   26 046 

Zysk/strata netto podmiotu dominującego             

Udział mniejszości             

Pozostałe informacje dotyczące segmentów geograficznych za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku 

Amortyzacja i odpisy aktualizacyjne    18 486  18 486 
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SEGMENTY GEOGRAFICZNE 

WYSZCZEGÓLNIENIE SEGMENTY Pozostałe 
wartości 

nieprzypisane 
do segmentów 

 Razem 

Kraj Kraje Unii 
Europejskiej 

Pozostałe kraje 

Wyniki finansowe segmentów geograficznych za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku 

Przychody ogółem 203 366 255 377 11 641 1 559   471 943 

  Sprzedaż na zewnątrz 202 612 255 377 11 641     469 630 

  Pozostałe przychody operacyjne 754     1 559   2 313 

Koszty segmentu -185 914 -247 764 -10 220     -443 897 

Pozostałe koszty operacyjne -102     -859   -961 

Wynik segmentu 17 349 7 613 1 421 701   27 085 

Przychody nieprzypisane           0 

Koszty nieprzypisane 0 0 0 -31 688   -31 688 

Zysk/strata ze sprzedaży jednostek zależnych           0 

Zysk/strata z działalności operacyjnej 17 349 7 613 1 421 -30 987   -4 603 

Przychody finansowe 86     11 212   11 298 

Koszty finansowe -6     -5 376   -5 382 

Udział w zyskach/stratach netto jednostek wycenianych 
metodą praw własności 

      93   93 

Zysk/strata przed opodatkowaniem 17 429 7 613 1 421 -25 058   1 406 

Podatek dochodowy -192     -1 744   -1 936 

Zysk/strata netto w tym 17 237 7 613 1 421 -26 802   -530 

Zysk/strata netto podmiotu dominującego             -530  

Udział mniejszości             

Pozostałe informacje dotyczące segmentów geograficznych za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku 

Amortyzacja i odpisy aktualizacyjne    18 656  18 656 
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7. Rzeczowe aktywa trwałe 

Poniższa tabela przedstawia nabycia i zbycia oraz odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych: 

Wyszczególnienie Grunty 
Budynki i   budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Rzeczowe 
aktywa trwałe 

w trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 30.06.2018 roku               
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2018 roku 161 673 188 743 1 086 1 961 21 178 374 641 
Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych       
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 713 13 966 270 3 064 23 803 41 816 
Sprzedaż spółki zależnej (-)       
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) -516 - 2 354 -4 -13 -10 392 -13 279 
Zmniejszenie (przyjęcie do użytkowania)       
Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)       
Amortyzacja (-) -3 028 -14 899 -145 -337  -18 409 
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)       
Odwrócenie odpisów aktualizujących       
Pozostałe zmiany (+/-)     97 97 

Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2018 roku 158 842 185 456 1 207 4 675 34 686 384 866 
 
 za okres od 01.01 do 31.12.2017 roku               
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2017 roku 170 258 211 307 1 286 2 674 4 324 389 849 
Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych       
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 1 072 4 592 153 754 16 854 23 425 
Sprzedaż spółki zależnej (-)       
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) -3 433 -138 -63   -3 634 
Zmniejszenie (przyjęcie do użytkowania)       
Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) 
Leasing 

  
1 012 

   1 012 

Amortyzacja (-) -6 224 -29 692 -290 -467  -36 673 
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)       
Odwrócenie odpisów aktualizujących 
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 

 24    24 

Pozostałe zmiany (+/-)  1 638  -1 000  638 
Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2017 roku 161 673 188 743 1 086 1 961 21 178 374 641 
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za okres od 01.01 do 30.06.2017 roku 

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2017 roku 170 258 211 307 1 286 2 674 4 324 389 849 
Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych       
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 12 4 306 1 484 5 522 10 325 
Sprzedaż spółki zależnej (-)       
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) -2 - 3 394  -8  -3 404 
Zmniejszenie (przyjęcie do użytkowania)     -2 389 -2 389 
Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)       
Amortyzacja (-) -3 133 -15 060 -151 -219  -18 563 
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)       
Odwrócenie odpisów aktualizujących       
Pozostałe zmiany (+/-)  1 000  -1 000  0 
Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2017 roku 167 135 198 159 1 136 1 931 7 457 375 818 
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Poniżej zaprezentowano poczynione przez Grupę zobowiązania na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych: 
Wyszczególnienie 30.06.2018 30.06.2017 

       
Modernizacja urządzeń technicznych i maszyn 1 220 1 427 
Komponenty   
Pozostałe 804 1 071 
Zobowiązania razem 2 024 2 498 

 

8. Wartości niematerialne 

Poniższa tabela przedstawia nabycia i zbycia oraz odpisy aktualizujące wartość wartości niematerialnych: 

 Wartość firmy 
Koszty 
prac 

rozwojowych 

Pozostałe 
wartości 

niematerialne 

Wartości 
niematerialne w 

trakcie 
wytwarzania  

Razem 

 za okres od 01.01 do 30.06.2018 roku             
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2018 roku 27 081 0 1 681 385 29 147 
Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych      
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)   14 438 452 
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)      
Amortyzacja (-)   -69  -69 
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)      
Pozostałe zmiany      
Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2018 roku 27 081 0 1 626 823 29 530 

 za okres od 01.01 do 31.12.2017 roku             
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2017 roku 27 081 0 1 774  28 855 
Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych      
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)   61 385 446 
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)      
Amortyzacja (-)  0 -154  -154 
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)      
Pozostałe zmiany      
Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2017 roku 27 081 0 1 681 385 29 147 
  
za okres od 01.01 do 30.06.2017 roku             
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2017 roku 27 081 0 1 774  28 855  
Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych       
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Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)   39  39  
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)       
Amortyzacja (-)   -82  -82  
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)       
Pozostałe zmiany       
Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2017 roku 27 081 0 1 731  28 812  
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9. Odpisy aktualizujące wartość aktywów 

Odpisy aktualizujące wartość zapasów: 

 Wyszczególnienie od 01.01.2018 
do 30.06.2018 

od 01.01.2017 
do 30.06.2017 

Odpisy ujęte jako koszt w okresie -4 726 -4 005 
Odpisy odwrócone w okresie ujęte jako przychód w okresie 8 870 3 871 
Wpływ na wynik finansowy 4 144 -134 

 
Odpisy aktualizujące wartość należności  

Wyszczególnienie  od 01.01.2018 
do 30.06.2018 

od 01.01.2017 
do 30.06.2017 

Odpisy ujęte jako koszt w okresie -2 315 -731 
Odpisy odwrócone w okresie ujęte jako przychód w okresie 761 744 
Wpływ na wynik finansowy -1 554 13 

 
Aktualizacja wartości inwestycji krótkoterminowych i długoterminowych 

 Wyszczególnienie od 01.01.2018 
do 30.06.2018 

od 01.01.2017 
do 30.06.2017 

Wycena ujęta jako koszt w okresie -9 152 0 
Wycena ujęta jako przychód w okresie  0 10 784 
Wpływ na wynik finansowy 9 152 10 784 

 
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych 

 Wyszczególnienie od 01.01.2018 
do 30.06.2018 

od 01.01.2017 
do 30.06.2017 

Odpisy ujęte jako koszt w okresie 0 0 
Odpisy odwrócone w okresie jako przychód w okresie 0 0 
Wpływ na wynik finansowy 0 0 

10. Kapitał podstawowy 

Kapitał podstawowy na dzień 30.06.2018 r.  
 Wyszczególnienie 30.06.2018 31.12.2017 

Liczba akcji szt. 200.000.000 200.000.000 
Wartość nominalna akcji (PLN)  1,30   1,30  
Kapitał podstawowy PLN 260.000.000,00 260.000.000,00 

 
Struktura ilościowa i wartościowa kapitału akcyjnego spółki dominującej za I półrocze 2018 roku przedstawia się 
następująco: 
 

Lp. Ilość sztuk akcji na okaziciela Seria akcji Wartość nominalna 
jednej akcji 

 
Wartość  

1. 1 124 920 A 1,30 zł. 1 462 396,00 zł. 
2. 1 124 920 B 1,30 zł. 1 462 396,00 zł. 
3. 8 999 360 C 1,30 zł. 11 699 168,00 zł. 
4. 44 996 800 D 1,30 zł. 58 495 840,00 zł. 
5. 143 752 848 E                        1,30 zł. 186 878 702,40 zł. 
6. 1 152 F 1,30 zł. 1 497,60 zł. 
 200 000 000                         1,30 zł. 260 000 000,00 zł. 
 

11. Programy płatności akcjami 

W Grupie Kapitałowej  ALCHEMIA nie występują płatności akcjami. 

12. Dywidendy 

Emitent w okresie sprawozdawczym nie dokonywał wypłat dywidendy.  

13. Emisja i wykup papierów dłużnych Grupy  

        W okresie 6 miesięcy 2018 roku ALCHEMIA S.A. oraz spółki z Grupy nie emitowały i nie dokonywały 
wykupu dłużnych papierów wartościowych. 



 

34 
 

14. Naruszenie postanowień umów (kredyty, pożyczki) 

Nie wystąpiły naruszenia postanowień umów kredytowych i innych znaczących umów. - 

15. Rezerwy 

W okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa ALCHEMIA: 
- zmniejszyła rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego o  871  tys. zł 
- zmniejszyła  rezerwę na świadczenia pracownicze o 1 229 tys. zł 
- zmniejszyła pozostałe rezerwy o 986  tys. zł.  

- nie aktualizowała stanu rezerw na świadczenia emerytalne i podobne, - Grupa odstąpiła od  wyceny aktuarialnej 
w związku z nieistotnymi zmianami parametrów rynkowych i danych wsadowych. Rezerwy będą kalkulowane 
przez aktuariusza na koniec roku i wpływ tych zmian będzie widoczny dopiero w sprawozdaniu finansowym za 
2018 rok. 

- nie aktualizowała stanu rezerw z tytułu niewykorzystanych urlopów, wpływ kalkulacji rezerw jest nieistotny na 
Rezerwy te będą kalkulowane na koniec roku i wpływ tych zmian będzie widoczny dopiero w sprawozdaniu 
finansowym za 2018 rok. 

16. Zobowiązania warunkowe oraz zabezpieczenia na majątku 

Zaciągnięte przez Grupę Kapitałową zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, innych instrumentów dłużnych 
oraz z tytułu leasingu finansowego objęte są następującymi zabezpieczeniami spłaty (według stanu na dzień 
bilansowy): 

� hipoteka umowna łączna na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności 
budynków i urządzeń się na nich znajdujących 147 789 tys. PLN (2017 rok: 165.219 tys. PLN), 

� zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach 102 759 tys. PLN (rok 2017: 106 880 tys. PLN), 
� zastaw rejestrowy na zapasach oraz umowy przewłaszczenia zapasów łącznie do kwoty 61 519 tys. 

PLN  (2017 rok: 60.359 tys. PLN), 
� zastaw rejestrowy na akcjach do wysokości 10.000 tys. PLN (2017 rok: 10.000 tys. PLN), 
� klauzula potrącenia wierzytelności, 
� cesja praw z polis ubezpieczenia do kwoty 205 036 tys. PLN  (2017 rok: 253.825 tys. PLN), 
� cesja należności 30.000 tys. PLN, (2017 rok: 30.000 tys. PLN ), 
� weksle z deklaracją wekslową do kwoty 10 197 tys. PLN  (2017 rok: 20.666 tys. PLN), 
� oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc do zawartych kredytów i leasingów, 
� pełnomocnictwo do dysponowania obecnymi i przyszłymi wpływami na rachunek bankowy, 
� poręczenie na zasadach ogólnych do kwoty 12 463 tys. PLN. (2017 rok: 23.686 tys. PLN), 

 
w tym wartość zobowiązań warunkowych według stanu na koniec poszczególnych okresów (w tym dotyczących 
jednostek powiązanych) przedstawia się następująco: 

  30.06.2018 31.12.2017 
Poręczenia spłaty zobowiązań na zasadach ogólnych 12 463 23.686 
Hipoteki 0 0 
Weksle wraz z deklaracja wekslową w tym do gwarancji    
Ubezpieczeniowych 

3 995 3.995 
Gwarancje udzielone - ubezpieczeniowe 532 632 
Zobowiązania warunkowe ogółem 16 990 28 313 

 
Poza ww. zabezpieczeniami GK Alchemia w związku z zawartymi umowami z NCBiR na projekty z 
dofinansowaniem w ramach programów operacyjnych wystawiła weksle wraz z deklaracją wekslową do kwot 
przyznanego dofinansowania.  
 
Gwarancje i poręczenia otrzymane 
 - Spółka dominująca Alchemia S.A. otrzymała w roku 2017 gwarancję od Boryszew S.A. w kwocie  

9 mln Euro – gwarancja stanowi zabezpieczenie zapłaty za zobowiązania Alchemia S.A. za dostawy wyrobów 
stalowych przez ArcelorMittal Poland S.A. Gwarancja jest ważna do 31.12.2018 r. 

-  Huta Bankowa udzieliła poręczenia kredytu w rachunku bieżącym iw PKO BP (umowa z 18 marca 2013) do 
kwoty 10.000.000 zł. Zgodnie z aneksem nr 8 z 30 maja 2018 limit udzielany jest do 31 maja 2019 roku. 
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17. Połączenia jednostek gospodarczych 

W okresie 6 miesięcy  2018 roku nie nastąpiło połączenie jednostek gospodarczych. Połączenie jest planowane w 
II półroczu 2018 r – opis połączenia w pkt 21.1 poniżej. 

18. Wartość firmy 

Wartość firmy występująca w aktywach bilansu Grupy Kapitałowej Alchemia dotyczy nabycia udziałów spółki Huta 
Bankowa Sp. z o.o Wartość na początek okresu sprawozdawczego wynosiła 27.081 tys. PLN. Od powyższej 
wartości nie dokonywano odpisów aktualizujących. Wartość firmy podlega corocznym testom na utratę wartości. 
Obliczona i ujęta w sprawozdaniu skonsolidowanym wartość firmy odpowiada aktywom, których nie można już 
osobno zidentyfikować ani osobno ująć, jednakże z tytułu posiadania tych aktywów oczekuje się osiągnięcia 
określonych korzyści. Wartość firmy na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiła 27.081 tys. PLN. 

19. Działalność zaniechana 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła działalność zaniechana. 

20. Transakcje z jednostkami powiązanymi 

Transakcje zawarte pomiędzy spółkami Grupy, które zostały wyeliminowane w procesie konsolidacji, 
prezentowane są w jednostkowych sprawozdaniach finansowych spółek. 
Poniżej zestawiono transakcje z pozostałymi jednostkami powiązanymi, które nie podlegają konsolidacji i zostały 
ujęte w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za pierwsze półrocze 2018 
roku: 
 
 

Wyszczególnienie  od 01.01.2018 
do 30.06.2018 

od 01.01.2017 
do 30.06.2017 

Świadczenia na rzecz personelu kierowniczego     
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 1 237 1 259 
Świadczenia z tyt. rozwiązania stosunku pracy 66 80 
Pozostałe świadczenia 129 129 
Razem 1 432 1 468 

 
 

Wyszczególnienie  

Przychody z działalności 
operacyjnej Należności z tyt. dostaw i usług 

od 01.01.2018 
 do 30.06.2018 

od 01.01.2017 
 do 30.06.2017 30.06.2018 31.12.2017 

Sprzedaż do:       
  
  
  

Jednostki stowarzyszonej 555 672 69 134 
Pozostałych podmiotów 

powiązanych 
378 89 103 96 

Razem 933 761 172 230 
 

 Wyszczególnienie 
Zakup Zobowiązania z tyt. dostaw i 

usług 
od 01.01.2018 

 do 30.06.2018 
od 01.01.2017 

 do 30.06.2017 30.06.2018 31.12.2017 

Zakup od:          
  

Jednostki stowarzyszonej 4 362 3 389 141 1 665 
Pozostałych podmiotów 

powiązanych 
29 393 26 650 951 1 842 

Razem 33 755 30 039 1 092 3 507 
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Wyszczególnienie  
30.06.2018 31.12.2017 

Pozostałe krótkoterminowe 
aktywa finansowe 

Pozostałe krótkoterminowe 
aktywa finansowe 

Jednostki stowarzyszonej 0 0 
Pozostałym podmiotom 

powiązanym 
20 371 32 569 

Razem 20 371 32 569 

 

Wyszczególnienie  

30.06.2018 31.12.2017 
Pozostałe należności (leasing, 
kaucje o inne należności dział. 

pozostałej) 

Pozostałe należności (leasing, 
kaucje o inne należności dział. 

pozostałej) 
Jednostki stowarzyszonej 0 0 
Pozostałym podmiotom 

powiązanym 
26 538 27 744 

Razem 26 538 27 744 

21. Zdarzenia po dniu bilansowym 

1. W dniu 10.07.2018 r. Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany: "Emitentem") 
poinformował, że podjął decyzję o połączeniu Emitenta ze spółką zależną Kuźnią Batory Sp. z o.o.  
Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez przeniesienie 
całego majątku Kuźnia Batory Sp. z o.o. na Spółkę Alchemia S.A. 
Kuźnia Batory Sp. z o o.o. jest spółką w 100% zależną od Emitenta, działającą w branży przetwórstwa 
stali m.in. wysokostopowych i specjalnych. Przedmiotem działalności Spółki przejmowanej jest 
produkcja wyrobów kutych w szerokim asortymencie, w szczególności pręty kute i odkuwki.  
W ocenie Emitenta, w wyniku połączenia nastąpi wzrost efektywności zarządzania oraz uzyskane 
zostaną efekty synergii w obszarze operacyjnym poprzez optymalne wykorzystanie zasobów łączących 
się spółek. 

2. W dniu 19.07.2018 r, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2018 z dnia 10 lipca 2018r. w sprawie 
decyzji o połączeniu Alchemia S.A. (dalej zwany: "Emitentem")  ze spółką zależną Kuźnią Batory Sp. z 
o.o. (Spółka Przejmowana), Zarząd Emitenta informuje, że Emitent oraz Spółka Przejmowana Kuźnia 
Batory Sp. z o.o. uzgodniły oraz podpisały plan połączenia. Plan połączenia wraz z dokumentami, o 
których jest mowa w art. 499 § 2 k.s.h stanowią załączniki do raportu bieżącego. 

3. W dniu 26.07.2018 r. Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany: "Emitentem") 
działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) w związku z art. 402 § 2 KSH 
oraz art. 402 (1) KSH, dokonał pierwszego zawiadamia, o zamiarze połączenia Emitenta (Spółka 
Przejmująca) ze Spółką Kuźnia Batory Sp z o.o. z siedzibą w Chorzowie (Spółka Przejmowana).  

 
Połączenie Emitenta ze Spółką Przejmowaną nastąpi w oparciu o następujące zasady:  

 
a) Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej 

zwany: k.s.h.), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Emitenta, drodze 
sukcesji uniwersalnej.  

b) Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego jak również bez zmiany umowy 
Spółki Przejmującej.  

c) W wyniku połączenia nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się 
Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu,  o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.  

d) W związku z planowanym połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o 
których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.  

e) W związku z faktem, iż Emitent posiada 100 % udziałów w Spółce przejmowanej, na podstawie art. 
516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h nie jest wymagane poddanie Planu połączenia badaniu 
przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzenie przez biegłego stosownej 
opinii.  

f) Na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h sporządzenie sprawozdań zarządów 
każdej z łączących się spółek uzasadniających połączenie, w tym w szczególności stosunek 
wymiany udziałów lub akcji nie jest wymagane.  
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g) W związku z faktem, że Emitent jest spółką publiczną, zgodnie z art. 516 § 1 k.s.h. połączenie 
wymagać będzie podjęcia uchwał o połączeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej i 
Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, o których mowa w art. 506 k.s.h. wyrażających 
zgodę na połączenie i Plan Połączenia. 

 
Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan połączenia 
został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej - 
www.alchemiasa.pl oraz Spółki Przejmowanej - www.kuzniabatory.pl/pl, a ponadto został 
opublikowany w Systemie ESPI jako załącznik do raportu bieżącego nr 37/2018 z dnia 19 lipca 2018 r.  
 
Akcjonariusze (wspólnicy) mogą od dnia 26 lipca 2018 r. zapoznawać się w siedzibie Emitenta przy ul. 
Jagiellońskiej w Warszawie w godzinach: 9:00 – 16:00 z dokumentami określonymi w art. 505 § 1 
KSH,  
O terminie odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane 
będzie podjęcie uchwały o połączeniu Emitenta ze Spółką Przejmowaną, Emitent poinformuje w 
odrębnym raporcie bieżącym zgodnie z obowiązującymi Emitenta przepisami prawa. O terminie 
odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie 
podjęcie uchwały o połączeniu Emitenta ze Spółką Przejmowaną, Emitent poinformuje w odrębnym 
raporcie bieżącym zgodnie z obowiązującymi Emitenta przepisami prawa. 
 

4.  W dniu 10.08.2018 r.  Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany: \"Emitentem\") 
działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) w związku z art. 402 § 2 KSH 
oraz art. 402 (1) KSH, dokonał drugiego zawiadamia, o zamiarze połączenia Emitenta (Spółka 
Przejmująca) ze Spółką Kuźnia Batory Sp z o.o. z siedzibą w Chorzowie (Spółka Przejmowana). 

 

22. Inne znaczące zmiany aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące zmiany aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów.   
 

23. Inne informacje wymagane przepisami (wybrane dane finansowe przeliczone na euro) 

W okresach objętych śródrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych 
finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez 
Narodowy Bank Polski: 

� kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 29.06.2018 4,3616 PLN/EUR,  
29.12.2017 4,1709 PLN/EUR,   

� średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień 
każdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 30.06.2018  4,2395 PLN/EUR, 01.01 - 30.06.2017 -   
4,2474 PLN/EUR 

Podstawowe pozycje skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego 
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych dla Grupy 
Kapitałowej ALCHEMIA, przeliczone na EUR, przedstawia tabela: 
 

Wyszczególnienie  
od 01.01.2018 

 do 30.06.2018 
od 01.01.2017 

 do 30.06.2017 
od 01.01.2018 

 do 30.06.2018 
od 01.01.2017 

 do 30.06.2017 

 tys. PLN tys. EUR 

Rachunek zysków i strat     
Przychody ze sprzedaży 586.182 469 630 138 268 110 569 
Zysk (strata) z działalności 
Operacyjnej 

38 496 -4 603 9 080 -1 084 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 29 611 1 406 6985 331 
Zysk (strata) netto  
Zysk (strata) netto przypadający 

jednostki dominującej 

26 046 
26 046 

-530 
-530 

6 144 
6 144 

-125 
-125 

Zysk na akcję (PLN; EUR) 0,14 0,00 0,03 0,00 
     
Rachunek przepływów 

pieniężnych 
    

Środki pieniężne netto z działalności 
Operacyjnej 

6 821 -12 389 1 609 -2 917 

Środki pieniężne netto z działalności 
Inwestycyjnej 

-24 461 24 116 -5 770 5 678 
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Środki pieniężne netto z działalności 
Finansowej 

4 358 -5 748 1 028 -1 353 

Zmiana netto stanu środków 
pieniężnych i ich ekwiwalentów 

-13 282 5 979 -3 133 1 408 

  30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017 

Wyszczególnienie  tys. PLN tys. EUR 

Bilans     
Aktywa 905 150 862 299 207 527 206 742 
Zobowiązania długoterminowe 44 525 39 744 10 208 9 529 
Zobowiązania krótkoterminowe 305 110 292 993 69 954 70 247 
Kapitał własny 555 515 529 562 127 365 126 966 
Kapitał własny przypadający 
akcjonariuszom jednostki 

dominującej 

555 515 529 562 127 365 126 966 

 
 
 
 
Podstawowe pozycje  bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz  rachunku 
przepływów pieniężnych spółki dominującej, przeliczone na EUR, przedstawia tabela: 
 

Wyszczególnienie  
od 01.01.2018 

 do 30.06.2018 
od 01.01.2017 

 do 30.06.2017 
od 01.01.2018 

 do 30.06.2018 
od 01.01.2017 

 do 30.06.2017 

 tys. PLN tys. EUR 

Rachunek zysków i strat     

Przychody ze sprzedaży 457 523 354 103 107 920 83 369 
Zysk (strata) z działalności 
Operacyjnej 

14 700 -4 150 3 467 -977 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 9 192 13 105 2 168 3 085 
Zysk (strata) netto  
Zysk (strata) netto przypadający 

jednostce dominującej 

10 238 
10 238 

10 764 
10 764 

2 415 
2 415 

2 534 
2 534 

Zysk na akcję (PLN; EUR) 0,06 0,06 0,01 0,01 
Rachunek przepływów 

pieniężnych 
    

Środki pieniężne netto z działalności 
Operacyjnej 

-6 495 -16 140 -1 532 -3 800 

Środki pieniężne netto z działalności 
Inwestycyjnej 

1 071 27 123 253 6 386 

Środki pieniężne netto z działalności 
Finansowej 

1 729 -8 913 408 -2 098 

Zmiana netto stanu środków 
pieniężnych i ich ekwiwalentów 

-3 695 2 070 -872 487 

  30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017 

Wyszczególnienie  tys. PLN tys. EUR 

Bilans     
Aktywa 796 089 774 529 182 522 185 698 
Zobowiązania długoterminowe 16 131 15 264 3,698 3 660 
Zobowiązania krótkoterminowe 210 561 200 013 48 276 47 954 
Kapitał własny 569 397 559 252 130 548 134 084 
Kapitał własny przypadający 
akcjonariuszom jednostki 

dominującej 

569 397 559 252 130 548 134 084 
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24. Instrumenty Finansowe 

24.1 Wartość godziwa instrumentów finansowych 

Poniżej przedstawiono szczegóły dotyczące wartości godziwych instrumentów finansowych, dla których jest 
możliwe ich oszacowanie: 

- Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, krótkoterminowe depozyty bankowe oraz krótkoterminowe kredyty bankowe . 
Wartość wyżej wymienionych instrumentów jest zbliżona do ich wartości godziwej z uwagi na szybką 
zapadalność tych instrumentów 

 
-należności handlowe, pozostałe należności, zobowiązania handlowe. Wartość bilansowa wyżej wymienionych 
instrumentów jest zbliżona do ich wartości godziwych z uwagi na ich krótkoterminowy charakter. 
 
- otrzymane pożyczki i kredyty bankowe. Wartość bilansowa wyżej wymienionych instrumentów finansowych jest 
zbliżona do ich wartości godziwej z uwagi na zmienny, oparty na stopach rynkowych charakter ich 
oprocentowania 
 
- instrumenty kapitałowe dostępne do sprzedaży. Są to udziały i akcje  prezentowane w wartości godziwej bez 
uwzględniania kosztów transakcyjnych, biorąc pod uwagę ich wartość rynkową na dzień bilansowy. Udziały  
i akcje nie notowane na rynkach finansowych , dla których nie ma żadnych alternatywnych sposobów weryfikacji 
ich wartości godziwej, prezentowane są w cenie nabycia skorygowanej o odpisy z tytułu utraty wartości 
 
- inwestycje w funduszach inwestycyjnych. Wartość bilansowa jest równa wartości godziwej wynikającej z wyceny 
dokonanej w oparciu o kwotowania rynkowe.  
 
Dla płatności z tytułu koncesji nie jest możliwe oszacowanie wartości godziwej ze względu na brak aktywnego 
rynku podobnych instrumentów finansowych. 

24.2 Hierarchia instrumentów finansowych 

Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej można zakwalifikować do następujących modeli wyceny: 

Poziom 1: ceny kwotowane (nieskorygowane) na aktywnych rynkach dla takich samych aktywów i zobowiązań, 

Poziom 2: dane wejściowe, inne niż ceny kwotowane użyte w poziomie 1, które są obserwowalne dla danych 
aktywów i zobowiązań, zarówno bezpośrednio (np. jako ceny) lub pośrednio (np. są pochodną rezerw), 

Poziom 3: dane wejściowe niebazujące na obserwowalnych cenach rynkowych (dane wejściowe 
nieobserwowalne). 

Do wyceny aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu wycenionych w wartości godziwej w kwocie  
20 371 tys. PLN dotyczących akcji spółki Boryszew S.A. (na 31 grudnia 2017 roku 29.523 tys. PLN) na dzień 30 
czerwca 2018 r. zastosowano poziom 1 wyceny. 
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Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd 
Spółki dominującej dnia 22 sierpnia 2018 roku. 
 
 
 Imię i Nazwisko Funkcja  

 

 Karina Wściubiak-Hankò Prezes Zarządu 

 

 

………………………………………. 

 Marek Misiakiewicz Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

……………………………………….. 

 

 

  Janusz Siemieniec Wiceprezes Zarządu 

 

 

………………………………………. 

 

 

Podpisy osoby odpowiedzialnej za sporządzenie  sprawozdania finansowego 

 Imię i Nazwisko Funkcja  

 Agnieszka Ociepa Główny Księgowy ………………………………
. 
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