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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ALCHEMIA S.A. 

AKTYWA 
30.06.2019 31.12.2018 

 

Aktywa trwałe 448 455 432 593 

Wartości niematerialne 4 403 

 

3 293 

Rzeczowe aktywa trwałe 209 302 194 126 

Nieruchomości inwestycyjne 146 158 

Należności długoterminowe 467 732 

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe  234 137 234 284 

Aktywa obrotowe 343 777 342 878 

Zapasy 163 852 174 558 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 129 690 133 546 

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 25 923 27 933 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 626 260 

Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 0 0 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 22 686 6 581 

Aktywa razem 792 232 775 471 

PASYWA 30.06.2019 31.12.2018 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej: 

  

Kapitał podstawowy 225 485 260 000 

Kapitał zapasowy – agio 646  646 

Kapitał rezerwowy 0 135 000 

Kapitał zapasowy 150 514 96 688 

Akcje własne (-) 0 -131 778 

Zyski zatrzymane 163 829 159 358 

    Wynik finansowy 4 857 15 418 

Kapitał własny 545 331 535 332 

Zobowiązania długoterminowe 33 959 15 218 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 687 11 682 

Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 1 445  1 431 

Leasing  20 827 2 105 

Kredyty, pożyczki, inne  0 0 

Zobowiązania krótkoterminowe 212 942 224 921 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

133 063 151 576 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0 0 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 71 440 67 642 

Leasing  1 524 956 

Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 2 979 2 950 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 1 850 1 706 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 086 91 

Zobowiązania razem 246 901 240 139 

Pasywa razem 792 232 775 471 
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SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT ALCHEMIA S.A. 

 
od 01.01.2019 

 do 30.06.2019 
od 01.01.2018 

 do 30.06.2018 
II KWARTAŁ 

2019 
II KWARTAŁ 

2018 

Działalność kontynuowana       
Przychody ze sprzedaży  398 923 457 523 173 936 

 
-160 431 

224 176 
 

-206 164 Koszt własny sprzedaży  -376 136 -424 176 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 22 787 33 347 13 505 18 012 

Koszty sprzedaży -10 850 -11 115 -5 125 
 

-3 987 
 

3 232 
313 

-5 820 
 

-4 100 
 

615 
-1 314 

Koszty ogólnego zarządu -8 935 -7 559 

Pozostałe przychody operacyjne 6 854 5 562 

Pozostałe koszty operacyjne -1 435 -5 535 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 421 14 700 7 938 7 393 

Przychody finansowe 1 064 5 221 924 
 

-3 180 

4 821 
 

-9 879 Koszty finansowe -4 586 -10 729 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 899 9 192 5 682 2 335 

Podatek dochodowy -42 1 046 31 1 765 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 4 857 10 238 5 713 4 100 

Działalność zaniechana 
    

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej  
 

  

Zysk (strata) netto 4 857 10 238 5 713 4 100 

 

 

ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ  

 
od 01.01 do 30.06.2019 od 01.01 do 30.06.2018 

z działalności kontynuowanej 

- podstawowy 0,03 0,06 

- rozwodniony 0,03 0,06 

z działalności kontynuowanej i zaniechanej   

- podstawowy 0,03 0,06 

- rozwodniony 0,03 0,06 
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SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ALCHEMIA S.A. 

 
od 01.01 do 
30.06.2019 

od 01.01 do 
30.06.2018 

Zysk (strata) netto 4 857 10 238 

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 4 857 10 238 

Całkowite dochody przypadające:   

- akcjonariuszom podmiotu dominującego 4 857 10 238 

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

Wyszczególnienie 

Kapitały 
Kapitał własny 

razem 
Kapitał 

podstawo
wy 

Akcje 
własne (-) 

Kapitał 
zapasowy -

agio 

Kapitał 
zapasowy 

Kapitał 
rezerwowy 

Zyski 
zatrzymane 

Wynik 
finansowy 

Razem 

Saldo na dzień 01.01.2019 roku 260 000 -131 778 646 96 688 135 000 159 358 15 418 535 332 535 332 

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości          

Korekta błędu           

Saldo po zmianach 260 000 -131 778  646 96 688 135 000 159 358 15 418 535 332 535 332 

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.06.2019 roku 

Emisja akcji          

Umorzenie akcji -34 515   34 515      

Umorzenie akcji  131 778  3 222 -135 000       

Przejęcie spółek zależnych HBT, WRA i RXP    1 444  3 596  5 040 5 040 

Dywidendy          

Przekazanie wyniku finansowego     14 050  1 368 -15 418     

   Rozliczenie  wyniku finansowego spółek przejętych    596  -494  102 102 

Razem transakcje z właścicielami -34 515 131 778 0 53 826 -135 000 4 470 -15 418 5 142 5 142 

Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2019 roku       4 857  4 857 4 857 

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       4 857 4 857 4 857 

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż 
przeszacowanych środków trwałych) 

         

Saldo na dzień 30.06.2019 roku 225 485 0  646 150 514 0 163 829 4 857 545 331 545 331 
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SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ALCHEMIA S.A. 

Wyszczególnienie 

Kapitały 

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 96 208 135 000 153 753 12 235 559 252 559 252 

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości          

Korekta błędu           

Saldo po zmianach 260 000 -98 590 646 96 208 135 000 153 753 12 235 559 252 559 252 

 

Emisja akcji          

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

         

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

Przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa 
 

         

Dywidendy          

Przekazanie wyniku finansowego  
Zmiana przeznaczenia kapitału rezerwowego 

     12 235 -12 235 0 0 

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

         

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 96 208 135 000 165 988 10 238 569 397 569 397 
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SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ALCHEMIA S.A. 

 
od 01.01 do 
30.06.2019 

od 01.01 do 
30.06.2018 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 899 9 192 

Korekty:   

Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe 11 208 13 121 

Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niematerialne 48 

 

38 

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

2 252 
9 152 

Zysk/strata ze sprzedaży środków trwałych -1 038 198 

Zysk (strata) ze sprzedaży aktywów finansowych (innych 
niż instrumenty pochodne) 

0 
0 

Koszty odsetek 1 489 1 439 

Przychody z odsetek i dywidend -230 -149 

Korekty razem 13 729 23 799 

Zmiana stanu zapasów 10 706 -9 524 

Zmiana stanu należności 3 087 -36 158 

Zmiana stanu zobowiązań -19 277 6 235 

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych 817 - 39 

Pozostałe zmiany 1 007 0 

Zmiany w kapitale obrotowym                 - 3 660 - 39 486 

Zapłacony podatek dochodowy -38 0 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 930 - 6 495 

 
od 01.01 do 
30.06.2019 

od 01.01 do 
30.06.2018 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych -1 158 - 442 

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych  -4 958 - 2 708 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych 

1 038 0 

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

0 
0 

0 
850 

Otrzymane dywidendy 1 034 0 

Otrzymane odsetki 0 371 

Inne wypływy inwestycyjne 3 787 0 

Inne wpływy inwestycyjne 0 3 000 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -257 1 071 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 
od 01.01 do 
30.06.2019 

od 01.01 do 
30.06.2018 

Nabycie akcji własnych 
Wpływ ze sprzedaży akcji własnych 

0 
0 

-93 
0 

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 3 797 3 594 

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 

Płatności zobowiązań z tytułu leasingu  - 876 - 281 

Odsetki zapłacone 
Inne wpływy/wydatki finansowe 

-1 291 
- 198 

-1 134 
- 357 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 432 1 729 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich 
Ekwiwalentów 

16 105 - 3 695 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek 
Okresu 

6 581 5 488 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 22 686 1 793 
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU 

Oświadczenie Zarządu 
 
Niniejszym Zarząd ALCHEMIA S.A oświadcza, że według najlepszej wiedzy prezentowane śródroczne skrócone  
sprawozdanie finansowe obejmujące okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku oraz dane porównywalne 
obejmujące okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku i dane dotyczące Sprawozdania z sytuacji finansowej 
Alchemia S.A. na 31.12.2018 sporządzone zostało zgodnie  z MSR 34 przyjętym przez Unię Europejską i 
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową ALCHEMIA oraz jej wynik 
finansowy. Prezentowany raport zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć, a także sytuację ALCHEMIA oraz 
opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.  

1. Informacje ogólne 

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 jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawa - XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 

0000003096. Spółce ALCHEMIA S.A. nadano numer statystyczny REGON 530544669. Siedziba Spółki 

dominującej do dnia 30.06.2019 roku znajdowała się przy ul. Jagiellońskiej 76, 03-301 Warszawa. Od dnia 

01.07.2019 roku siedziba mieści się przy Alejach Jerozolimskich 92,  00-807 Warszawa.  

Strategia Emitenta zakłada  dalsze wzmocnienie pozycji stworzonego wokół Alchemii Polskiego Koncernu 

Rurowego, koncentrując się przede wszystkim na produkcji szerokiej gamy rur oraz innych specjalistycznych 

wyrobów stalowych. Chcemy wykorzystać powiększoną skalę działania do poprawy rentowności przy 

jednoczesnym wykorzystaniu efektów synergii występujących między naszymi spółkami. Celem jest dobre 

zarządzanie i umacnianie pozycji Polskiego Koncernu Stalowego przyjaznego środowisku oraz zwiększanie 

sprzedaży produktów z tzw. wartością dodaną, głównie dla branży energetycznej oraz OCTG (Oil Country 

Tubular Goods). 

W 2019 roku Spółka koncentruje  się na podniesieniu konkurencyjności rur na rynku zwłaszcza 

wysokospecjalistycznych głównie na rynki branży energetycznej oraz OCTG. Spółka zamierza w pełni 

wykorzystać szansę jaka otwiera się przed branżą hutniczą, tj. jak wiele innych sektorów gospodarki będzie 

mogła stać się beneficjentem środków pochodzących z Unii Europejskiej.  

Alchemia S.A - Przedmiotem działalności Emitenta jest działalność produkcyjna zlokalizowana w 
wyodrębnionych Oddziałach produkcyjnych w trzech lokalizacjach tj. 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. 
 
Alchemia S.A. Oddział Kuźnia Batory w Chorzowie przejął tradycje hutnicze Spółki Kuźnia Batory w zakresie 
produkcji prętów swobodnie kutych o przekroju okrągłym, płaskim i kwadratowym, a także sześciokątnym o masie 
od 100 kg do 10,5 ton oraz w zakresie przetwórstwa stali wysokojakościowych i specjalnych. 
 
 
Szerszy opis działalności prowadzonej przez ALCHEMIA S.A. został przedstawiony w nocie do śródrocznego 
skróconego sprawozdania finansowego - segmenty operacyjne i geograficzne. 
 
Opis organizacyjny GK Alchemia na dzień 30 czerwca 2019 roku : 
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Nazwa spółki zależnej Siedziba 
Udział Grupy w kapitale: 

30.06.2019 31.12.2018 

Huta Batory Sp. z o.o. (**) (***) 
(****) 

41-506 Chorzów ul. 
Dyrekcyjna 6 

- 100 % 

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

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 % 

Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. 
(**) (****) 

47-120 Zawadzkie ul. 
Lubliniecka 12 

- 100 % 

(*) na dzień 31 grudnia 2018 roku Alchemia posiadała łącznie 100% udziału w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów, przy 

czym bezpośrednio posiada ok. 12,7% udziału w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów tej spółki oraz pośrednio tj. przez 

jednostkę zależną Huta Batory Sp. z o.o., 87,3% udziału w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów. 

(**) brak istotnej działalności operacyjnej 

(***) W dniu 18.10.2018 r. NZW podjęło decyzję o uchyleniu likwidacji Spółki.  
(****) w dniu 01.03.2019 połączenie z Alchemia S.A 

 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki 
dnia 11.09.2019 r. 

 

2. Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości 

2.1. Podstawa sporządzenia 

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ALCHEMIA S.A. obejmuje okres 6 miesięcy, zakończone na 
30.06.2019 roku oraz zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa w 
kształcie zatwierdzonym przez UE.  
Dla pełniejszego zrozumienia sytuacji finansowej oraz majątkowej Emitenta zamieszczono dodatkowo jako dane 
za okresy porównywalne Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonej na dzień 31.12.2018 oraz 
Sprawozdanie z zysków lub strat, Sprawozdanie z całkowitych dochodów, Sprawozdanie ze zmian w kapitale 
własnym, Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2018. 

 
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji, które ujawniane są w rocznym 
sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie 
finansowe należy czytać łącznie ze sprawozdaniem finansowym ALCHEMIA S.A. za rok 2018. 
 
Walutą sprawozdawczą niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a 
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).  
 
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez ALCHEMIA S.A. w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego 
śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego do publikacji nie istnieją okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania działalności. 

2.2. Zasady rachunkowości 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami 
rachunkowości, które zostały zaprezentowane w ostatnim  sprawozdaniu finansowym Alchemia S.A. za rok 
zakończony 31 grudnia 2018 roku wraz ze zmianami zasad rachunkowości obowiązującymi od 01.01.2019 
wynikającymi z MSR prezentowanych poniżej.  
 
Efekt zastosowania nowych standardów rachunkowości i zmian polityki rachunkowości 

Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego jednostkowego skróconego 

sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2019 r. są spójne z tymi, które 

zastosowano przy sporządzeniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 

zakończony 31 grudnia 2018 r., z wyjątkiem zmian opisanych poniżej. 
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▪ Zmiany wynikające ze zmian MSSF 

Od początku roku obrotowego obowiązują następujące nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje wydane 

przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) lub Komitet ds. Interpretacji 

Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej.  

• MSSF 16 Leasing 

Nowy standard został opublikowany w dniu 13 stycznia 2016 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Standard zastępuje dotychczasowe regulacje dotyczące 

leasingu (m.in. MSR 17) i diametralnie zmienia podejście do umów leasingowych o różnym charakterze, 

nakazując leasingobiorcom wykazywanie w bilansach aktywów i zobowiązań z tytułu zawartych umów 

leasingowych, niezależnie od ich rodzaju. 

Umowy leasingu, na mocy której następuje przeniesienie na spółkę zasadniczo całego ryzyka  
i pożytków wynikających z posiadania przedmiotu leasingu, są ujmowane w aktywach oraz zobowiązaniach na 
dzień rozpoczęcia okresu leasingu. Wartość aktywów oraz zobowiązań określana jest na dzień rozpoczęcia 
leasingu według niższej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka trwałego stanowiącego 
przedmiot leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych.  
Minimalne opłaty leasingowe rozdziela się pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu 
leasingu w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek w stosunku do niespłaconego salda 
zobowiązania. Warunkowe opłaty leasingowe są ujmowane w kosztach okresu, w którym je poniesiono. 
Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu są amortyzowane według takich samych zasad jak stosowane 
do własnych aktywów spółki. W sytuacji jednak, gdy brak jest wystarczającej pewności, że spółka uzyska tytuł 
własności przed końcem okresu leasingu wówczas dany składnik jest amortyzowany przez krótszy z dwóch 
okresów: szacowany okres użytkowania środka trwałego lub okres leasingu. 
 
Umowy leasingowe, zgodnie z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki 
wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z 
tytułu leasingu operacyjnego ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres 
trwania leasingu. 
 
Od dnia 01.01.2019 r. spółka na podstawie standardu MSSF 16 dokonała analizy dotychczasowych umów o 
charakterze umów najmu dzierżawy na podstawie których używa składnik majątku oraz posiadane PWUG.  
Umowy leasingu, które w dacie rozpoczęcia miały okres leasingu nie dłuższy niż 12 miesięcy i nie zawierały opcji 

wykupu, zaliczone zostały do umów leasingu krótkoterminowego. W przypadku, gdy wartość nowego składnika 

bazowego nie przekracza 20 tys. zł, jednostka zalicza go umów leasingu na niskocenne aktywa. Spółka ujmuje 

opłaty leasingowe jako koszty w systematyczny sposób (zazwyczaj metodą liniową w trakcie okresu leasingu).  

W odniesieniu do umów leasingu (innych niż umowy leasingu krótkoterminowe oraz umów leasingu na 

niskocenne aktywa), spółka określiła okres leasingu, opłaty leasingowe i stopę procentową dla danej umowy 

leasingu lub portfela zbliżonych umów. Na podstawie wskazanych parametrów grupa określiła wartość bieżącą 

opłat leasingowych pozostających do zapłaty w tej dacie. Opłaty leasingowe dyskontuje się z zastosowaniem 

stopy procentowej leasingu, jeżeli stopę tę można z łatwością ustalić. W przeciwnym razie leasingobiorca stosuje 

krańcową stopę procentową leasingobiorcy. Wraz z określeniem zobowiązania z tyt. leasingu grupa określa 

składnik aktywów z tytułu leasingu w wartości zobowiązania z tyt. leasingu, powiększonej o wszelkie opłaty 

leasingowe zapłacone w dacie rozpoczęcia leasingu lub przed tą datą, pomniejszonej o wszelkie otrzymane 

zachęty leasingowe, powiększonej o wszelkie początkowe koszty bezpośrednie poniesione przez grupę, oraz 

powiększonej o szacunek kosztów, które mają zostać poniesione przez grupę w związku z demontażem i 

usunięciem bazowego składnika aktywów, przeprowadzeniem renowacji miejsca, w którym się znajdował, lub 

przeprowadzeniem renowacji bazowego składnika aktywów do stanu wymaganego przez warunki leasingu, chyba 

że te koszty są ponoszone w celu wytworzenia zapasów.  

Spółka wprowadza do ksiąg aktywa z tyt. praw do użytkowania i zobowiązanie z tyt. leasingu w dacie rozpoczęcia 

leasingu, tj. dacie, w której leasingodawca udostępnił jednostce bazowy składnik aktywów do użytkowania. 

Od daty rozpoczęcia leasingu jednostka amortyzuje składnik aktywów z tytułu praw do użytkowania, jeżeli 

składnik bazowy zaliczany jest do środków trwałych. Amortyzacja liczona jest w okresie leasingu lub w 

oczekiwanym okresie użytkowania składnika bazowego, jeżeli planowany jest jego wykup według rozwiązań 

stosowanych dla środków trwałych. Na każdy dzień bilansowy grupa włącza aktywa z tyt. praw do użytkowania do 

określonych ośrodków generującego przepływy pieniężne ze względu na ewentualne odpisy aktualizujące. W 

przypadku zaliczenia składnika bazowego do innej grupy aktywów (nieruchomości inwestycyjnych), jednostka 

stosuje zasady przewidziane dla takich pozycji. Od daty rozpoczęcia leasingu spółka nalicza koszty finansowe na 

zobowiązaniu finansowym, które wykazywane są w sposób analogiczny jak koszty z tytułu odsetek.  
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Wdrożenie standardu miało następujące skutki dla sprawozdania finansowego.  

Ujęcie w księgach zobowiązań dotyczących nabytego prawa wieczystego użytkowania gruntów spowodowało: 

- zwiększenie aktywów trwałych o kwotę 18.351 tys. zł., 
- zwiększenie zobowiązań o kwotę 18.351 tys. zł., 
- obciążenie wyniku z tytułu amortyzacji w kwocie 156 tys. zł., 
- obciążenie wyniku z tytułu odsetek od prawa wieczystego użytkowania gruntów  w kwocie 22 tys. zł. 
- skorygowano koszty ujętej opłaty w kwocie 378 tys. zł.  
 
Spółka dokonała również analizy zawartych umów m.in. umowy najmu, dzierżawy, na usługi i dostawy pod 
względem spełnienia kryteriów umowy leasingowej lub występowania elementów leasingowych zgodnie z nowym 
standardem. Spółka po dokonanej analizie stwierdziła, iż obecnie obowiązujące umowy w przypadku ich 
przekształcenia na umowy leasingowe i ich prezentacja zgodnie z obowiązującym standardem nie ma 
znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe. Zawarte Umowy dzierżawy, najmu są umowami nieistotnymi w 
stosunku do prowadzonej działalności Spółki.  
 

• KIMSF 23 Niepewność w zakresie sposobów ujmowania podatku dochodowego 

Nowa interpretacja została opublikowana w dniu 7 czerwca 2017 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Celem interpretacji jest wskazanie w jaki sposób ująć w 

sprawozdaniach finansowych podatek dochodowy w przypadkach, gdy istniejące przepisy podatkowe mogą 

pozostawiać pole do interpretacji i różnicy zdań pomiędzy jednostką i organami podatkowymi. 

• Zmiana w MSSF 9: Przedpłaty z ujemną rekompensatą 

Zmiana w MSSF 9 została opublikowana w dniu 12 października 2017 roku i ma zastosowanie do okresów 

rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Jej celem jest wskazanie zasad wyceny dla 

aktywów finansowych, które mogą zostać spłacone wcześniej na podstawie warunków umownych i, formalnie, 

mogłyby nie spełniać wymogów testu „płatność wyłącznie kapitału i odsetek”, co wykluczałoby ich wycenę w 

zamortyzowanym koszcie lub w wartości godziwej przez inne całkowite dochody. 

• Zmiana w MSR 28: Długoterminowe udziały w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych 
przedsięwzięciach 

Zmiana w MSR 28 została opublikowana w dniu 12 października 2017 roku i ma zastosowanie do okresów 

rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Jej celem jest wskazanie zasad wyceny dla 

udziałów w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach w sytuacji, gdy nie są one wyceniane 

metodą praw własności. 

• Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej (Annual Improvements 2015-2017) 

W dniu 12 grudnia 2017 roku w wyniku dokonanego przeglądu MSSF wprowadzono drobne poprawki do 

następujących standardów: 

- MSSF 3 Połączenia jednostek, w zakresie doprecyzowania, że w momencie objęcia kontroli jednostka ponownie 

wycenia posiadane udziały we wspólnym działaniu, 

- MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne, w zakresie doprecyzowania, że w momencie objęcia współkontroli 

jednostka nie wycenia ponownie posiadanych udziałów we wspólnym działaniu, 

- MSR 12 Podatek dochodowy, wskazując, że wszelkie podatkowe konsekwencje wypłat dywidend należy 

ujmować w taki sam sposób, 

- MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego, nakazując zaliczać do źródeł finansowania o charakterze ogólnym 

również te kredyty i pożyczki, które pierwotnie służyły finansowaniu powstających aktywów – od momentu, gdy 

aktywa są gotowe do wykorzystania zgodnie z zamierzonym celem (użytkowanie lub sprzedaż). 

Mają one zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 r. lub później. 

• Zmiany w MSR 19: Zmiana, ograniczenie lub rozliczenie programu  

Zmiany w MSR 19 zostały opublikowana w dniu 7 lutego 2018 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Zmiany dotyczą sposobu ponownej wyceny programów 

zdefiniowanych świadczeń w przypadku, gdy ulegają one zmianie. Zmiany w standardzie oznaczają, że w 

przypadku ponownej wyceny aktywa/zobowiązania netto z tytułu danego programu należy zastosować 



14 

 

zaktualizowane założenia w celu określenia bieżącego kosztu zatrudnienia i kosztów odsetek dla okresów po 

zmianie programu. Do tej pory, MSR 19 tego nie wyjaśniał precyzyjnie.  

▪ Zmiany wprowadzone samodzielnie przez Spółkę 

Spółka nie dokonała korekty prezentacyjnej danych porównywalnych na dzień 31 grudnia 2018 r. i za I półrocze 

kończące się 30 czerwca 2019 r. 

Standardy nieobowiązujące (Nowe standardy i interpretacje) 

W niniejszym sprawozdaniu finansowym Spółka nie zdecydowała o wcześniejszym zastosowaniu 

opublikowanych standardów lub interpretacji przed ich datą wejścia w życie. 

Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły 

jeszcze w życie na dzień bilansowy: 

• MSSF 14 Regulatory Deferral Accounts 

Nowy standard został opublikowany w dniu 30 stycznia 2014 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później. Nowy standard ma charakter przejściowy w związku z 

toczącymi się pracami RMSR nad uregulowaniem sposobu rozliczania operacji w warunkach regulacji cen. 

Standard. Standard wprowadza zasady ujmowania aktywów i zobowiązań powstałych w związku z transakcjami o 

cenach regulowanych w przypadku gdy jednostka podejmie decyzję o przejściu na MSSF.  

Spółka zastosuje nowy standard nie wcześniej niż z dniem ustalonym przez Unię Europejską jako data wejścia w 

życie tego standardu. Ze względu na przejściowy charakter standardu Komisja Europejska postanowiła nie 

rozpoczynać formalnej procedury zatwierdzenia standardu i poczekać na docelowy standard. 

• MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe 

Nowy standard został opublikowany w dniu 18 maja 2017 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub później. Dozwolone jest jego wcześniejsze zastosowanie (pod 

warunkiem równoczesnego zastosowania MSSF 15 i MSSF 9). Standard zastępuje dotychczasowe regulacje 

dotyczące umów ubezpieczeniowych (MSSF 4). 

• Zmiany w MSSF 10 i MSR 28: Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką 
stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem 

Zmiany w MSSF 10 i MSR 28 zostały opublikowane w dniu 11 września 2014 roku i mają zastosowanie do 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później (termin wejścia w życie obecnie został 
odroczony bez wskazania daty początkowej). Zmiany doprecyzowują rachunkowość transakcji, w których 
jednostka dominująca traci kontrolę nad jednostką zależną, która nie stanowi „biznesu” zgodnie z definicją 
określoną w MSSF 3 „Połączenia jednostek”, w drodze sprzedaży wszystkich lub części udziałów w tej jednostce 
zależnej do jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia ujmowanego metodą praw własności. 

Spółka zastosuje zmiany w standardach nie wcześniej niż z dniem ustalonym przez Unię Europejską jako data 

wejścia w życie tego standardu. Aktualnie Komisja Europejska postanowiła odroczyć formalną procedurę 

zatwierdzenia zmienionych standardów. 

• Zmiana w MSSF 3 Połączenia jednostek   

Zmiana w MSSF 3 została opublikowana w dniu 22 października 2018 roku i ma zastosowanie do okresów 

rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub później.  

Celem zmiany było doprecyzowanie definicji przedsięwzięcia (ang. business) i łatwiejsze odróżnienie przejęć 

„przedsięwzięć” od grup aktywów dla celów rozliczenia połączeń. 

• Zmiany w MSR 1 i MSR 8: Definicja określenia „istotny” 

Zmiany w MSR 1 i MSR 8 zostały opublikowane w dniu 31 października 2018 roku i mają zastosowanie do 

okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub później.  

Celem zmian było doprecyzowanie definicji „istotności” i ułatwienie jej stosowania w praktyce. 

MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych 

przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów, 
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interpretacji oraz zmian do nich, które na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do 

publikacji nie zostały przyjęte do stosowania przez kraje UE:  

• MSSF 14 Regulatory Deferral Accounts opublikowany w dniu 30 stycznia 2014 roku (wstrzymany proces 
przyjęcia do stosowania przez kraje UE), 

• MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe, opublikowany w dniu 18 maja 2017 roku, 

• Zmiany w MSSF 10 i MSR 28: Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką 
stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem opublikowane w dniu 11 września 2014 roku 
(wstrzymany proces przyjęcia do stosowania przez kraje UE), 

• Zmiana w MSSF 3 Połączenia jednostek  opublikowana w dniu 22 października 2018 roku, 

• Zmiany w MSR 1 i MSR 8: Definicja określenia „istotny” opublikowane w dniu 31 października 2018 
roku. 

Spółka postanowiła nie korzystać z możliwości wcześniejszego zastosowania powyższych nowych standardów 
oraz zmian do istniejących standardów. Według szacunków Spółki wyżej wymienione nowe standardy, zmiany do 
istniejących standardów oraz interpretacja nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli 
zostałyby zastosowane na dzień bilansowy. 

2.3. Korekty błędów oraz zmiana zasad rachunkowości 

 W pierwszym półroczu 2019 roku nie wystąpiły korekty błędów oraz zmiany zasad rachunkowości.   

3. Znaczące zdarzenia i transakcje 

3.1. W dniu 01 marca 2019 r na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. nastąpiło połączenie przez przejęcie spółki 
Walcownia Rur Andrzej sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem, Rurexpol sp. z o.o. z siedzibą w 
Częstochowie  oraz Huty Batory sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (Spółki Przejmowane) poprzez 
przeniesienie całego majątku ww. Spółek na Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca). 
Połączenia zostały dokonane na podstawie przepisów k.s.h. regulujących uproszczoną procedurę łączenia 
spółek tj. na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h. z zachowaniem ograniczeń 
przewidzianych dla spółek publicznych. W związku z zastosowaniem uproszczonej metody połączenia 
wynikającej  z art. 516 § 6 k.s.h. oraz na podstawie art. 515 § 1 k.s.h. połączenia nastąpiły bez 
podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz bez zmiany statutu spółki przejmującej. 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, jak również nie jest wymagane sporządzenie przez zarządy łączących się Spółek pisemnego 
sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz 
stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h. Zgodnie z art. 500 § 1 pkt 
1 k.s.h. Plany połączenia zostały zgłoszone do sądów rejestrowych łączących się Spółek. 

 
3.2. W dniu 1 kwietnia 2019 r. Zarząd spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) powziął 

wiadomość (na podstawie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego) o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd Rejestrowy”) Krajowego Rejestru Sądowego 
w dniu 29 marca 2019 r. zmian wynikających z: (i) uchwały nr 5/2019 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału 
zakładowego, (ii) uchwały nr 6/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lutego 2019 r. w 
sprawie zmiany oznaczenia serii akcji oraz (iii) uchwały nr 7/2019 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki (razem jako „Uchwały”). 
Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 260.000tys. zł do kwoty 
225.485.tys.zł, tj. o kwotę 34.515.tys.zł poprzez umorzenie 26.550.000 akcji własnych Spółki, 
uprawniających do 26.550.000 głosów, o wartości nominalnej 1,30 zł każda akcja, zdematerializowanych i 
oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLGRBRN00012.   
Po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego, kapitał zakładowy Spółki wynosi 225.485.000 zł i składa się 
z 173.450.000 akcji serii A, uprawniających łącznie do 173.450.000 głosów, o wartości nominalnej 1,30 zł 
każda akcja i łącznej wartości nominalnej 225.485.000 zł. Ogólna liczba głosów wynikających ze 
wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 173.450.000.  
Jednocześnie Sąd Rejestrowy dokonał także rejestracji zmiany oznaczenie istniejących akcji Alchemia 
S.A. zgodnie z uchwałą nr 6/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lutego 2019 r. w 
sprawie zmiany oznaczenia serii akcji, z zastrzeżeniem, że w ocenie Spółki przedmiotowa zmiana 
oznaczenia akcji nie została przez Sąd Rejestrowy dokonana względem akcji serii D, co Spółka zamierza 
skorygować poprzez złożenie odpowiedniego wniosku o sprostowanie wpisu w tym zakresie. 
W związku z rejestracją Uchwał przez Sąd Rejestrowy, doszło do zmiany Statutu Spółki, w ten sposób że: 
1. uchylono dotychczasową treść art. 9 ust. 1 Statutu oraz nadano mu się następujące brzmienie: „Kapitał 
akcyjny Spółki wynosi 225.485.000,00 zł i dzieli się na 173.450.000) akcji serii „A”, o wartości nominalnej 
1,30 złote każda”, a ponadto 
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zmieniono § 7 Statutu w ten sposób, że po pkt 143 dodano pkt 144 i 145 o następującym brzmieniu: „144) 

Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (25.50.Z), 145) Produkcja 

narzędzi (25.73.Z)”. 

3.3.  W dniu 11 kwietnia 2019 r. Zarząd Spółki powziął wiadomość, iż Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał na wniosek Spółki 

sprostowania wpisu w Dziale I w Rubryce 9 w punkcie 4 w polu 2 w zakresie liczby akcji serii D Spółki, w 

ten sposób, że dotychczasowa liczba akcji serii S, tj. 44.996.800 została wykreślona. Powyższa zmiana 

wynika ze zmiany oznaczenia istniejących akcji Alchemia S.A. zgodnie z Uchwałą nr 6/2019 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji, 

o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r 

3.4.     W dniu 29 maja 2019 r. do Spółki wpłynęła obustronnie podpisana z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, 

występującym w roli tzw. instytucji pośredniczącej (NCBiR), umowa na dofinansowanie projektu ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pn: „Innowacyjna technologia walcowania rur bezszwowych ze 

stali stopowych o projektowanych parametrach jakościowych przeznaczonych dla przemysłu energetycznego i 

wydobywczego” realizowanego w ramach działania 1.1 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 118,56 mln zł, co odpowiada kwocie wydatków kwalifikowalnych 

tego projektu. Zgodnie z zawartą Umową dofinansowanie ww. projektu wyniesie nie więcej niż 48,15 mln zł, co 

stanowi ok. 40,6% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach tego projektu. 

Okres kwalifikowalności kosztów dla ww. projektu rozpoczyna się z początkiem października 2019 r. i kończy się 

w dniu złożenia wniosku o płatność końcową, tj. z końcem września 2022 r. Dofinansowanie w ramach Umowy 

zostanie wypłacone po ustanowieniu i wniesieniu przez Spółkę zabezpieczenia należytego wykonania 

zobowiązań wynikających z Umowy, przy czym zasadniczą formą zabezpieczenia będzie weksel własny in 

blanco. W pozostałym zakresie postanowienia Umowy (w tym w szczególności w zakresie jej rozwiązania czy 

warunków ewentualnego zwrotu udzielonego dofinansowania) nie odbiegają od warunków powszechnie 

stosowanych dla tego typu umów. W ocenie Zarządu Spółki, realizacja ww. projektu wpłynie pozytywie na rozwój 

oraz innowacyjność Spółki i tym samym projekt ten wpisuje się w strategię Grupy Kapitałowej Alchemia. 

3.5.    W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 30 maja 2018 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 2019 r. zawarty został aneks (Aneks) do umowy 

kredytu w  rachunku bieżącym  w kwocie 30 mln zł udzielonego Emitentowi przez Bank, na mocy którego okres 

kredytowania  ww. kredytu został przedłużony do 31 maja 2020 roku. W pozostałym zakresie Aneks nie 

wprowadził istotnych zmian do postanowień ww. umowy. 

3.6.  W dniu 31 maja 2019 r. za pośrednictwem raportu bieżącego ESPI nr 23/2019 opublikowanego przez 

Impexmetal  S.A z siedzibą w Warszawie, Zarząd Spółki poinformował, że Impexmetal S.A („Impexmetal”) po 

osiągnięciu łącznie ze stronami zawartego porozumienia akcjonariuszy („Porozumienie Akcjonariuszy"), w 

skład którego wchodzą, oprócz Impexmetal następujące podmioty: Roman Karkosik, Grażyna Wanda 

Karkosik, Boryszew S.A. oraz Eastside-Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie 98,49% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu  Spółki, zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 623) („Ustawa") ogłosił 

żądanie przymusowego wykupu akcji Alchemia („Przymusowy Wykup") należących do wszystkich pozostałych 

akcjonariuszy Alchemia niebędących stroną Porozumienia Akcjonariuszy („Akcjonariusze Mniejszościowi"). 

Podmiotem wykupującym akcje w ramach Przymusowego Wykupu będzie Impexmetal .Przedmiotem 

Przymusowego Wykupu są wszystkie akcje Alchemia należące do Akcjonariuszy Mniejszościowych („Akcje"), 

tj.2.618.926 (dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na 

okaziciela, o wartości nominalnej 1,30 PLN (jeden złoty trzydzieści groszy) każda akcja, uprawniających łącznie 

ich posiadaczy do wykonywania 1,51% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Alchemia. Akcje są 

wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów 

Wartościowych S.A. („KDPW"), oznaczone przez KDPW kodem ISIN: PLGRBRN00012. Dzień wykupu został 

ustalony na 5 czerwca 2019 roku, a cena wykupu jednej Akcji wynosi 4,80 PLN (cztery złote osiemdziesiąt 

groszy). W dniu wykupu Akcjonariusze Mniejszościowi objęci wykupem zostaną pozbawieni praw z Akcji. 

3.7.   W dniu 31 maja 2019 r. Zarząd Alchemia S.A. powziął informację o uchwale Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. [GPW] nr 466/2019 w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW 

akcji Spółki [Uchwała]. Zgodnie z Uchwałą w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia 
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przymusowego wykupu akcji Spółki, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Giełdy 

zawiesił obrót akcjami Spółki, oznaczonymi kodem „PLGRBRN00012” - od dnia 31 maja 2019 r. 

3.8.   W dniu 5 czerwca 2019 roku  za pośrednictwem raportu bieżącego ESPI nr 25/2019 opublikowanego przez 

Impexmetal S.A. [„Impexmetal”], Zarząd Alchemia S.A. powziął informację że w dniu 5 czerwca 2019 r. 

nastąpiło rozliczenie przymusowego wykupu akcji Spółki należących do wszystkich akcjonariuszy Spółki 

niebędących stroną porozumienia akcjonariuszy, w skład którego wchodzą, Impexmetal, Roman Krzysztof 

Karkosik, Grażyna Wanda Karkosik, Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Eastside-Bis 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie [„Porozumienie Akcjonariuszy”] 

[„Przymusowy Wykup”’]. Przedmiotem Przymusowego Wykupu były wszystkie akcje Alchemia należące do 

wszystkich pozostałych akcjonariuszy Alchemia niebędących stroną Porozumienia Akcjonariuszy, tj.2.618.926 

akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,30 PLN każda, stanowiących, po zaokrągleniu, 1,51% 

udziału w kapitale zakładowym Alchemia oraz uprawniających łącznie ich posiadaczy do wykonywania 

2.618.926 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 1,51% ogólnej liczby 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia. Wszystkie akcje objęte żądaniem Przymusowego Wykupu zostały 

nabyte przez Impexmetal. 

3.9.   W dniu 6 czerwca 2019 r. do Spółki wpłynęły datowane na ten sam dzień łącznie cztery zawiadomienia od 

odpowiednio Boryszew S.A., Impexmetal S.A., oraz od Pana Romana Krzysztofa Karkosika sporządzone 

zgodnie z art. 69 i nast. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 512 z późn. zm.) („Ustawa o Ofercie”) dotyczące zmiany dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w związku z nabyciem akcji Spółki w drodze przeprowadzonego 

przymusowego wykupu. 

3.10.   W dniu 27 czerwca 2019 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie zmiany od dnia 1 lipca 2019 roku adresu 
siedziby Spółki.  Nowy adres siedziby oraz adres korespondencyjny Spółki:  
Alchemia S.A.  
Aleje Jerozolimskie 92 
00-807 Warszawa. 

4. Zysk na akcję 

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

Wyszczególnienie  od 01.01 do 30.06.2019 od 01.01 do 30.06.2018 

Działalność kontynuowana     

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu 
Dominującego 

4 857  10 238  

Średnia ważona liczba akcji zwykłych  szt. 173 450 000 
 

180 381 132 
 

Podstawowy zysk (strata) na akcję z działalności kontynuowanej (PLN) 0,03 0,06 

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 

4 857 10 238 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych szt. 173 450 000 180 381 132 

Podstawowy zysk (strata) na akcję z działalności ogółem (PLN) 0,03 0,06 

 

5. Sezonowość działalności 

W Alchemia S.A. zjawisko sezonowości sprzedaży jest nieznaczne, ze względu na fakt, że spółka realizuje swoje 

przychody głównie poprzez konkretne zamówienia składane przez odbiorców. Obserwuje się iż w okresie 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 są miesiące luty-czerwiec oraz 

wrzesień-październik, zarówno na rynku krajowym, europejskim jak i światowym. 
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6. Segmenty operacyjne 

Przy wyodrębnianiu segmentów operacyjnych Zarząd kieruje się liniami produktowymi, które reprezentują główne 
usługi oraz wyroby dostarczane przez Spółkę. 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.  
 
Alchemia S.A. dzieli działalność na następujące segmenty operacyjne: 

▪ Rury i wlewki stalowe, 
▪ Półwyroby ze stali , 
▪ Wyroby kute, 
▪ Usługi przetwórstwa stali, 
▪ Pozostałe (m.in. dzierżawa, usługi transportowe, usługi telekomunikacyjne i inne) , 

 
Segmenty operacyjne, które nie przekroczyły progów ilościowych, prezentowane są w kategorii „Pozostałe” i 
obejmują następujące rodzaje działalności będące źródłem przychodów spółki: 

▪ Odpady produkcyjne, 
▪ Refakturowanie usług dzierżawy, usług transportowych i telekomunikacyjnych, 
▪ Inne. 

 
 
Zgodnie z MSSF 8 wyniki segmentów operacyjnych wynikają z wewnętrznych raportów weryfikowanych 
okresowo przez Zarząd Spółki. Zarząd Spółki 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 sprawozdania 
finansowego. 
 
 
 
Aktywa Spółki, których nie można bezpośrednio przypisać do działalności danego segmentu operacyjnego,  są 
alokowane do kategorii  „Wartości nieprzypisane do segmentów operacyjnych”.  
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SEGMENTY OPERACYJNE 

WYSZCZEGÓLNIENIE SEGMENTY Wartości 
nieprzypisane do 
segmentów 
operacyjnych 

Razem 

Rury i wlewki 
stalowe 

Wyroby kute Usługi 
przetwórstwa 
stali 

Półwyroby ze 
stali 

Pozostałe 

Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku 

Przychody ogółem              292 620                11 730                   206                   84 891                     9 476                        6 854                     405 777 

Sprzedaż na zewnątrz              292 620                11 730                   206                   84 891                     9 476                       398 923 

Sprzedaż między segmentami                                           0 

Pozostałe przychody operacyjne                                  6 854                         6 854 

Koszty segmentu             -277 568               -10 723                 -242                  -80 328                    -7 275                     -376 136 

Pozostałe koszty operacyjne                                 -1 435                       -1 435 

Wynik segmentu                15 052                  1 007                   -36                     4 563                     2 201                        5 419                      28 206 

Przychody nieprzypisane                                           0 

Koszty nieprzypisane                               -19 786                     -19 786 

Strata netto na działalności zaniechanej                                           0 

Zysk/strata z działalności operacyjnej                                     8 420 

Przychody finansowe                                  1 064                         1 064 

Koszty finansowe                                 -4 585                       -4 585 

Zysk/strata przed opodatkowaniem                                     4 899 

Podatek dochodowy                                     -42                            -42 

Zysk/strata netto                                     4 857 

Pozostałe informacje dotyczące segmentów operacyjnych za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku 

Amortyzacja rzeczowych aktywów 
trwałych 

               10 746                     462                               11 208 

Amortyzacja wartości niematerialnych                       32                       16                                      48 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty 
wartości 

                          7                                       7 

Alchemia S.A. dla potrzeb sprawozdania finansowego nie dokonuje alokacji aktywów i zobowiązań spółki do poszczególnych segmentów. 
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SEGMENTY OPERACYJNE 

WYSZCZEGÓLNIENIE SEGMENTY Wartości 
nieprzypisane do 
segmentów 
operacyjnych 

Razem 

Rury i wlewki 
stalowe 

Wyroby kute Usługi 
przetwórstwa 
stali 

Półwyroby ze 
stali 

Pozostałe 

Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od  01.01.2018 do 30.06.2018 roku 

Przychody ogółem              342 603                     107 502                     7 418                        5 562                     463 085 

Sprzedaż na zewnątrz              342 603                     107 502                     7 418                       457 523 

Sprzedaż między segmentami                                           0 

Pozostałe przychody operacyjne                                  5 562                         5 562 

Koszty segmentu             -313 671                    -104 534                    -5 971                     -424 176 

Pozostałe koszty operacyjne                                 -5 535                       -5 535 

Wynik segmentu                28 932                         2 968                     1 447                             27                       33 374 

Przychody nieprzypisane                                            0 

Koszty nieprzypisane                               -18 674                     -18 674 

Strata netto na działalności zaniechanej                                            0 

Zysk/strata z działalności operacyjnej                                   14 700 

Przychody finansowe                                  5 221                         5 221 

Koszty finansowe                               -10 729                     -10 729 

Zysk/strata przed opodatkowaniem                                     9 192 

Podatek dochodowy                                  1 046                         1 046 

Zysk/strata netto                                   10 238 

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

Amortyzacja rzeczowych aktywów 
trwałych 

               13 121                                 13 121 

Amortyzacja wartości niematerialnych                       38                                        38 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty 
wartości 

              

Alchemia S.A. dla potrzeb sprawozdania finansowego nie dokonuje alokacji aktywów i zobowiązań spółki do poszczególnych segmentów. 
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SEGMENTY GEOGRAFICZNE 

WYSZCZEGÓLNIENIE SEGMENTY Wartości 
nieprzypisane do 
segmentów 

Razem 

Kraj Kraje Unii 
Europejskiej 

Pozostałe 
kraje 

    

Wyniki finansowe segmentów geograficznych za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku 

Przychody ogółem              235 320              159 787                3 816                            6 854             405 777 

Sprzedaż na zewnątrz              235 320              159 787                3 816                   398 923 

Sprzedaż między segmentami                                   0 

Pozostałe przychody operacyjne                                  6 854                 6 854 

Koszty segmentu             -221 966             -150 930              -3 240                  -376 136 

Pozostałe koszty operacyjne                                 -1 435                -1 435 

Wynik segmentu                13 354                  8 857                   576                            5 419               28 206 

Przychody nieprzypisane                                    0 

Koszty nieprzypisane                                -19 786              -19 786 

Strata netto na działalności zaniechanej                                    0 

Zysk/strata z działalności operacyjnej                             8 420 

Przychody finansowe                                  1 064                 1 064 

Koszty finansowe                                 -4 585                -4 585 

Zysk/strata przed opodatkowaniem                             4 899 

Podatek dochodowy                                      -42                     -42 

Zysk/strata netto                             4 857 

Pozostałe informacje dotyczące segmentów geograficznych za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku 

Amortyzacja rzeczowych aktywów 
trwałych 

               11 208                          11 208 

Amortyzacja wartości niematerialnych                       48                                 48 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty 
wartości 

                        7                                  7 

Alchemia S.A. dla potrzeb sprawozdania finansowego nie dokonuje alokacji aktywów i zobowiązań spółki do poszczególnych segmentów. 
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Alchemia S.A. dla potrzeb sprawozdania finansowego nie dokonuje alokacji aktywów i zobowiązań spółki do poszczególnych segmentów 

SEGMENTY GEOGRAFICZNE 

WYSZCZEGÓLNIENIE SEGMENTY 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              277 342              160 486              19 695                            5 562             463 085 

Sprzedaż na zewnątrz              277 342              160 486              19 695                   457 523 

Sprzedaż między segmentami                                   0 

Pozostałe przychody operacyjne                                  5 562                 5 562 

Koszty segmentu             -259 924             -147 851            -16 401                  -424 176 

Pozostałe koszty operacyjne                                 -5 535                -5 535 

Wynik segmentu                17 418                12 635                3 294                                 27               33 374 

Przychody nieprzypisane                                   0 

Koszty nieprzypisane                               -18 674              -18 674 

Strata netto na działalności zaniechanej                                     0 

Zysk/strata z działalności operacyjnej                           14 700 

Przychody finansowe                                  5 221                 5 221 

Koszty finansowe                               -10 729              -10 729 

Zysk/strata przed opodatkowaniem                             9 192 

Podatek dochodowy                                  1 046                 1 046 

Zysk/strata netto                           10 238 

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

Amortyzacja rzeczowych aktywów 
trwałych 

               13 121                         13 121 

Amortyzacja wartości niematerialnych                       38                                38 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty 
wartości 
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7. Rzeczowe aktywa trwałe 

Poniższa tabela nr 1 - przedstawia nabycia i zbycia oraz odpisy aktualizujące i amortyzację wartość rzeczowych aktywów trwałych: 

Wyszczególnienie 
Grunty 

Budynki i   
budowle, PWUG 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Rzeczowe 
aktywa trwałe 

w trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 30.06.2019 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2018 roku  103 964 83 155 627  2 931 3 449 194 126 

Ujęcie równowartości zobowiązań  dot. PWUG zgodnie z 
MSSF 16 i innych praw do użytkowania aktywów 

18 351     18 351 

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2019 roku w 
tym prawo do używania aktywów 

122 315 83 155 627  2 931 3 449 194 126 

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych  166  311  477 

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 170 1 671 382 1 793 3 621 7 637 

Sprzedaż spółki zależnej (-)       

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) -70 -5 0 0  -75 

Zmniejszenie (przyjęcie do użytkowania)       

Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)       

Amortyzacja (-) -2 209 -8 657 -86 -256  -11 208 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)  -7    -7 

Odwrócenie odpisów aktualizujących       

Pozostałe zmiany (+/-)       

Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2019 roku w 
tym prawo do używania aktywów  

120 206 76 323 924 4 779 7 070 209 302 

   za okres od 01.01 do 31.12.2018 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2018 roku 97 863 96 056 460 448 1 929 196 756 
Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych 8 866 4 481 39 40  13 426 

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 407 3 404 245 197 1 520 5 773 

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) -206 -135 -4 -18  -363 

Zmniejszenie (przyjęcie do użytkowania) 
Leasing 

   2 660  2 660 

Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)       

Amortyzacja (-) -2 966 -20 645 -113 -396  -24 120 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)       

Pozostałe zmiany (+/-)  -6    -6 

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2018 roku 103 964 83 155 627 2 931 3 449 194 126 
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 za okres od 01.01 do 30.06.2018 roku 
            

  
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2018 roku 97 863 96 057 460 448 1 928 196 756 

 
Nabycie zorganizowanych części przedsiębiorstw       

 
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 397 1 077 0 2 790 27 4 291 

 
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) -170 -120 -4 -13  -307 

 
Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)       

 
Amortyzacja (-) -2 200 -10 696 -52 -172  -13 120 

 
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)       

 
Odwrócenie odpisów aktualizujących       

 
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)       

 
Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2018 95 890 86 318 404 3 053 1 955 187 620 

 
 
Prawo do używania aktywów trwałych na podstawie umów leasingu, najmu dzierżawy ujęte w Tabeli nr 1  (MSSF 16) 

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 30.06.2019 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2019 roku 12 977 852 0 2 420  16 249 

Ujęcie równowartość zobowiązań prawa do używania 
aktywów 

18 351      18 351 

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2019 roku 31 328 852 0 2 420  34 600 

Zwiększenie – leasing,     336 1 723  2 059 

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)       

Zmniejszenie (przyjęcie do użytkowania)       

Amortyzacja (-) -156 -59 -18 -168  -401 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)       

Odwrócenie odpisów aktualizujących       

Pozostałe zmiany (+/-)       

Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2019 roku 31 172  793 318 3 975  36 258 
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Poniżej zaprezentowano poczynione przez Spółkę zobowiązania na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych: 

Wyszczególnienie 30.06.2019 30.06.2018 

       

Modernizacja urządzeń technicznych i maszyn 3 999 473 

Komponenty   

Pozostałe 1 755 417 

Zobowiązania razem 5 754 890 

 

8. Wartości niematerialne 

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

 Wartość firmy 
Koszty 
prac 

rozwojowych 

Pozostałe 
wartości 

niematerialne 

Wartości 
niematerialne w 

trakcie 
wytwarzania  

Razem 

 za okres od 01.01 do 30.06.2019 roku             

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2019 roku 0 0 1 525 1 768 3 293 

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych      

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)   1 1 157 1 158 

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)      

Amortyzacja (-)   -48  -48 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)      

Pozostałe zmiany      

Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2019 roku 0 0 1 478 2 925 4 403 

 za okres od 01.01 do 31.12.2018 roku             

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2018 roku 0 0 1 549 385 1 934 

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych   13  13 

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)   47 1 383 1 430 

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)      

Amortyzacja (-)  0 -84  -84 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)      

Pozostałe zmiany      

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2018 roku 0 0 1 525 1 768 3 293 

 za okres od 01.01 do 30.06.2018 roku             
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2018 roku 0 0 1 549 385 1 934  

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych       

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)   3 438 441  
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Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)         

Amortyzacja (-)   -38  -38  

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)       

Pozostałe zmiany       

Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2018 roku 0 0 1 514 823 2 337  
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9. Odpisy aktualizujące wartość aktywów 

Odpisy aktualizujące wartość zapasów: 

 Wyszczególnienie 
od 01.01.2019 
do 30.06.2019 

od 01.01.2018 
do 30.06.2018 

Odpisy ujęte jako koszt w okresie -6 831 -768 

Odpisy odwrócone, ujęte jako przychód w okresie 10 935 4 923 

Wpływ na wynik finansowy 4 104 4 155 

 
Odpisy aktualizujące wartość należności  

Wyszczególnienie  
od 01.01.2019 
do 30.06.2019 

od 01.01.2018 
do 30.06.2018 

Odpisy ujęte jako koszt w okresie -11 -118 

Odpisy odwrócone w okresie ujęte jako przychód w okresie 14 0 

Wpływ na wynik finansowy 3 -118 

 
Aktualizacja wartości inwestycji krótkoterminowych i długoterminowych 

 Wyszczególnienie 
od 01.01.2019 
do 30.06.2019 

od 01.01.2018 
do 30.06.2018 

Wycena ujęta jako koszt w okresie -2 240 -9 152 

Wycena ujęta jako przychód w okresie  0 0 

Wpływ na wynik finansowy -2 240 -9 152 

 
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych 

 Wyszczególnienie 
od 01.01.2019 
do 30.06.2019 

od 01.01.2018 
do 30.06.2018 

Odpisy ujęte jako koszt w okresie 0 0 

Odpisy odwrócone w okresie jako przychód w okresie 4 0 

Wpływ na wynik finansowy 4 0 

10. Kapitał podstawowy 

Kapitał podstawowy na dzień 30.06.2019 r.  

 Wyszczególnienie 30.06.2019 31.12.2018 

Liczba akcji szt. 173.450.000 200.000.000 

Wartość nominalna akcji (PLN)  1,30   1,30  

Kapitał podstawowy PLN 225.485.000,00 260.000.000,00 

 
W związku z rejestracją w dniu 29 marca 2019 r. obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie akcji 

własnych Alchemia S.A. w ilości 26.550.000 sztuk, kapitał zakładowy ALCHEMIA S.A. wynosi 225 485 000,00 zł, 

na który składa się 173 450 000 sztuk akcji serii A o wartości nominalnej 1,30 zł każda. 

Struktura ilościowa i wartościowa kapitału akcyjnego - za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco: 
 

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

 
Wartość  

1. 173.450.000 A 1,30 zł. 225 485 000,00 zł. 

 173.450.000                         1,30 zł. 225 485 000,00 zł. 

 
 
11. Programy płatności akcjami 

W ALCHEMIA S.A. nie występują płatności akcjami. 
 

12. Dywidendy 
W okresie sprawozdawczym Alchemia S.A. nie dokonywała wypłaty dywidendy. 
 
13. Emisja i wykup papierów dłużnych Grupy  
        W okresie 6 miesięcy 2019 roku ALCHEMIA S.A. nie  emitowała i nie dokonywała wykupu dłużnych 
papierów wartościowych. 

14. Naruszenie postanowień umów (kredyty, pożyczki) 

Nie wystąpiły naruszenia postanowień umów kredytowych i innych znaczących umów.  
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15. Rezerwy 

W okresie sprawozdawczym ALCHEMIA S.A. : 
- zmniejszyła rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 197 tys. zł 
- zmniejszyła aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 201  tys. zł 
- zwiększyła pozostałe rezerwy o 144 tys. zł.  

- nie aktualizowała stanu rezerw na świadczenia emerytalne i podobne – spółka odstąpiła od  wyceny aktuarialnej 
w związku z nieistotnymi zmianami parametrów rynkowych i danych wsadowych.    Rezerwy te będą kalkulowane 
przez aktuariusza na koniec roku i wpływ tych zmian będzie widoczny dopiero w sprawozdaniu finansowym za 
2019 rok. 

- nie aktualizowała stanu rezerw z tytułu niewykorzystanych urlopów, wpływ kalkulacji rezerw jest nieistotny. 
Rezerwy te będą kalkulowane na koniec roku i wpływ tych zmian będzie widoczny dopiero w sprawozdaniu 
finansowym za 2019 rok. 

16. Zobowiązania warunkowe oraz zabezpieczenia na majątku 

Zaciągnięte przez Alchemia S.A.  zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, innych instrumentów dłużnych oraz 
z tytułu leasingu 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 59.000 tys. PLN (2018 rok: 59.000 tys. PLN), 

▪ zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach 51.700 tys. PLN (rok 2018: 37.000 tys. PLN), 
▪ zastaw rejestrowy na zapasach oraz umowy przewłaszczenia zapasów łącznie do kwoty 22.000 tys. 

PLN  (2018 rok:  15.000 tys. PLN), 
▪ zastaw rejestrowy na akcjach do wysokości 0 tys. PLN (2018 rok: 10.000 tys. PLN) 
▪ klauzula potrącenia wierzytelności, 
▪ cesja praw z polis ubezpieczenia do kwoty 132.700 tys. PLN  (2018 rok: 88.000 tys. PLN), 
▪ cesja należności 30.000 tys. PLN, (2018 rok: 30.000 tys. PLN ), 
▪ oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc do zawartych kredytów,  
▪ pełnomocnictwo do dysponowania obecnymi i przyszłymi wpływami na rachunek bankowy, 

 
Poza ww. zabezpieczeniami Alchemia S.A 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. 
 
Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na koniec poszczególnych okresów (w tym dotyczących 
jednostek powiązanych) przedstawia się następująco: 

  30.06.2019 31.12.2018 

Poręczenia spłaty zobowiązań na zasadach ogólnych 1 794 2 133 

Gwarancje udzielone - ubezpieczeniowe 665 665 

Zobowiązania warunkowe ogółem 2 459 2 798 

 
Na 30.06.2019 następujące aktywa Spółki stanowiły maksymalne zabezpieczenie spłaty zobowiązań: 

 

  30.06.2019 31.12.2018 

Wartości niematerialne 0 0 

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym w leasingu 110.700 96.000 

Aktywa finansowe (inne niż należności) 0 10.000 

Zapasy 22.000 15.000 

Należności z tytułu dostaw i usług i inne 30.000 30.000 

Środki pieniężne (weksle) 10.958 9.235 

Wartość bilansowa aktywów stanowiących zabezpieczenie 
razem 

173.658 160.235 
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Gwarancje/ poręczenia otrzymane: 
 
Alchemia S.A. otrzymała w roku 2018 gwarancję od Boryszew S.A. w kwocie 5 mln Euro – gwarancja stanowi 
zabezpieczenie zapłaty za zobowiązania Alchemia S.A. za dostawy wyrobów stalowych przez ArcelorMittal 
Poland S.A. Gwarancja jest ważna do 31.12.2019 r. 
 

17. Połączenia jednostek gospodarczych 

W dniu 01 marca 2019 r na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH nastąpiło połączenie przez przejęcie Spółki 
Walcownia Rur Andrzej sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem, Rurexpol sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie oraz 
Huty Batory sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (Spółki Przejmowane) poprzez przeniesienie całego majątku ww. 
Spółek na Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca). 
 
Dla rozliczenia połączenia jednostek znajdujących się pod wspólną kontrolą właściwym jest zastosowanie metody 
łączenia udziałów. U podstaw tej metody leży założenie, że podmioty łączące się były zarówno przed jak i po 
transakcji kontrolowane przez tego samego akcjonariusza i w związku z tym sprawozdanie finansowe 
odzwierciedla fakt ciągłości wspólnej kontroli. Zatem sprawozdanie przygotowywane jest tak, jakby łączące się 
podmioty były ze sobą połączone na początku okresu porównywalnego. Generalna zasada zastosowania metody 
łączenia udziałów polega na sumowaniu poszczególnych pozycji odpowiednich aktywów i pasywów oraz 
przychodów i kosztów połączonych spółek, według stanu na dzień połączenia, po uprzednim doprowadzeniu ich 
wartości do jednolitych metod wyceny i dokonaniu wzajemnych wyłączeń. Różnice pomiędzy wartością 
wnoszonych aktywów netto oraz wartością wyemitowanych kapitałów przez spółkę przejmującą zostały ujęte 
bezpośrednio w kapitałach spółki przejmującej. Sprawozdanie finansowe Spółki, na którą przechodzi majątek 
przejętych spółek, zawiera dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy, określone w taki sposób, jakby 
połączenie miało miejsce na początek poprzedniego okresu sprawozdawczego.  
 
W związku z powyższym poniżej przedstawiono przekształcenie danych porównawczych sprawozdania z sytuacji 
finansowej, w taki sposób jakby połączenie miało miejsce na początek poprzedniego rocznego okresu 
sprawozdawczego tj. na 31.12.2018 r..  
 
Przychody ze sprzedaży spółek przejmowanych w okresie 01.01.2018 do 30.06.2018 wynosiły 2.074 tys. PLN. 
Obroty pomiędzy łączonymi spółkami wynosiły łącznie 2.320 tys. PLN.  
Przychody ze sprzedaży Alchemia S.A z uwzględnieniem przychodów spółek przejmowanych na 30.06.2018 r. po 
wyłączeniu wzajemnych obrotów wyniosły 457.277 tys. PLN. i były niższe o 246 tys. PLN od przychodów 
wykazanych w sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2018. Wynik netto spółek przejmowanych za ww. okres 
wynosił 598 tys. PLN.  
 
Z uwagi na nieistotność wpływu na sprawozdanie jednostkowe Alchemia S,A w notach stanowiących informacje 
dodatkowa nie uwzględniano danych spółek przejmowanych. Stan porównawczy roku 2018 zawiera tylko  
i wyłącznie dane spółki Alchemia S.A. bez przekształcenia po połączeniu z jednostkami zależnymi.   
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AKTYWA 

Alchemia 

S.A 

31.12.2018 

Huta 

Batory       

sp. z o.o. 

31.12.2018 

Rurexpol 

sp. z o.o. 

31.12.2018  

Walcownia 

Rur 

Andrzej sp. 

Z o.o 

31.12.2018 

Wyłączenia 

- korekty 

Dane po 

połączeniu 

na 

31.12.2018 

Aktywa trwałe           

Wartość firmy         
Wartości niematerialne 3 293,00 0 0 0 0 3 293 

Rzeczowe aktywa trwałe 194 126,00 0 98 362 0 194 586 

Nieruchomości inwestycyjne 158,00 0 0 0 0 158 

Pozostałe długoterminowe aktywa 

finansowe 

234 284,00 700 0 1 -848 234 137 

Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 

     8 -8 0 

Należności długoterminowe 732,00 0 0 0   732 

Aktywa trwałe 432 593 700 98 371 -856 432 906 

Aktywa obrotowe         

Zapasy 174 558 0 0    174 558 
Należności z tytułu dostaw i usług 

oraz poz.nal.                                  

pozostałe należności 

133 546 1 448 1360 -1 823 133 532 

Pozostałe krótkoterminowe 

aktywa finansowe 

27933   0    27 933 

Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 

260 6 6 0   272 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6 581 753 1832 763   9 929 

Aktywa obrotowe 342 878 760 2 286 2 123 -1 823 346 224 

Aktywa razem 775 471 1 460 2 384 2 494 -2 679 779 130 

       

PASYWA       

Kapitał własny           

Kapitał podstawowy 260 000 6 1 610 3 103 -4 719 260 000 
Akcje własne (-) -131 778       -131 778 

Kapitał ze sprzedaży akcji 

powyżej ich wartości 

646         646 

nominalnej       0 

Kapitał zapasowy 96 688 1 444     98 132 

Kapitał rezerwowy 135 000       135 000 

Zyski zatrzymane 159 358    -1 263 3 871 161 966 

    Zysk/strata przypadające 

akcjonariuszom jednostki 

dominującej 

15 418 -1 596 494 0 16 507 

Kapitał własny 535 332 1 449 2 206 2 334 -848 540 473 

Zobowiązania długoterminowe         

Kredyty, pożyczki, inne 

instrumenty dłużne 

        0 
Leasing  2 105       2 105 

Pochodne instrumenty finansowe           

Pozostałe zobowiązania            

Rezerwa z tyt. pod. odroczonego 11 682 0 10  -8 11 684 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu           

świadczeń pracowniczych 1 431 0 5    1 436 

Zobowiązania długoterminowe 15 218 0 15 0 -8 15 225 

Zobowiązania krótkoterminowe         

Zobowiązania z tytułu dostaw i 

usług oraz 

151 576 11 136 148 -1 823 150 048 
pozostałe zobowiązania         

Zobowiązania z tytułu bieżącego 

podatku 

        

dochodowego     

Kredyty, pożyczki, inne 

instrumenty dłużne 

67 642 0 0 0 0 67 642 

Leasing  956       956 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu         0 

świadczeń pracowniczych 2 950 0 27 12 0 2 989 

Pozostałe rezerwy 

krótkoterminowe 

1 706      1 706 

Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 

91       91 

Zobowiązania krótkoterminowe 224 921 11 163 160 -1 823 223 432 

Zobowiązania razem 240 139 11 178 160 -1 831 238 657 

Pasywa razem 775 471 1 460 2 384 2 494 -2 679 779 130 
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18. Wartość firmy 
 
Nie dotyczy. 

19. Działalność zaniechana 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła działalność zaniechana. 

20. Transakcje z jednostkami powiązanymi 

Poniżej zestawiono transakcje z jednostkami powiązanymi: 
 

Wyszczególnienie  
od 01.01.2019 
do 30.06.2019 

od 01.01.2018 
do 30.06.2018 

Świadczenia na rzecz personelu kierowniczego     

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 641 641 

Świadczenia z tyt. rozwiązania stosunku pracy 0 0 

Pozostałe świadczenia 81 81 

Razem 722 722 

 

Wyszczególnienie  

Przychody z działalności 
operacyjnej 

Należności z tyt. dostaw i usług 

od 01.01.2019 
 do 30.06.2019 

od 01.01.2018 
 do 30.06.2018 

30.06.2019 31.12.2018 

Sprzedaż do:       
  
  
  

Jednostki zależne 86 189 119 056 38 771 42 911 

Pozostałych podmiotów powiązanych 33 378 6 12 

Razem 86 222 119 434 38 777 42 923 

 
 

 Wyszczególnienie 

Zakup 
Zobowiązania z tyt. dostaw i 

usług 

od 
01.01.2019 

 do 
30.06.2019 

od 01.01.2018 
 do 30.06.2018 

30.06.2019 31.12.2018 

Zakup od:         
  
  

Jednostki zależne 4 438 11 092 935 3 053 

Pozostałych podmiotów powiązanych 24 417 20 777 511 515 

Razem 28 855 31 869 1 446 3 568 

 
 

Wyszczególnienie  

30.06.2019 31.12.2018 

Pozostałe krótkoterminowe 
aktywa finansowe 

Pozostałe krótkoterminowe 
aktywa finansowe 

Jednostki zależne 0 0 

Pozostałym podmiotom powiązanym  25 923 27 933 

Razem 25 923 27 933 

 

Wyszczególnienie  

30.06.2019 31.12.2018 

Pozostałe należności (leasing, 
kaucje i inne należności dział. 

pozostałej) 

Pozostałe należności (leasing, 
kaucje i inne należności dział. 

pozostałej) 

Jednostki zależne 1 825 3 678 

Pozostałym podmiotom 
powiązanym 

                                                  3 012 3 703 

Razem 4 837 7 381 
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21. Zdarzenia po dniu bilansowym 

 
W dniu 29 sierpnia 2019 r. Zarząd Spółki Alchemia S.A. (dalej "Spółka") otrzymał informację od akcjonariuszy 
posiadających łącznie akcje reprezentujące 100% kapitału zakładowego Spółki, tj. Boryszew S.A. z siedzibą w 
Warszawie, Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, Eastside-Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pani 
Grażyny Karkosik oraz Pana Romana Karkosika, o odbyciu w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia (dalej zwane "NWZ") Spółki w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych tj. bez formalnego 
zwołania. 
 
Na NZW została podjęta m.in. Uchwała nr 3 w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Alchemia S.A. oraz ich 
wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. 
Za podjęciem w/w uchwały oddano 173.450.000 ważnych głosów z 173.450.000 akcji, co stanowiło 100% 
kapitału zakładowego, przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.  
 
Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu był reprezentowany cały kapitał zakładowy Spółki, tj. 173.450.000 
akcji, dających łącznie prawo do 173.450.000 głosów, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na NWZ.  
 
Pełna treść uchwał podjętych przez w/w NZW stanowi załącznik do raportu bieżącego nr 42/2019 r. 
opublikowanego przez Spółkę w dniu 29 sierpnia 2019 r.  
 
Po dniu bilansowym nie nastąpiły inne niż ww. istotne zdarzenia mające wpływ na sprawozdania finansowe 
Grupy.  

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

W okresie sprawozdawczym w wyniku zmiany dotyczącej MSSF 16 Spółka ujęła w księgach rachunkowych 
prawo do używania aktywa i zobowiązanie wynikające z posiadanego PWUG w wartości 18.351 tys. zł.  
Poza ww. w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne 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: 28.06.2019 4,2520 PLN/EUR,  
31.12.2018  4,3 PLN/EUR,   

▪ średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień 
każdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 30.06.2019  4,2880 PLN/EUR, 01.01 - 30.06.2018 -   
4,2395 PLN/EUR 

 
Podstawowe pozycje  sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z zysków lub strat, sprawozdania z 
całkowitych dochodów oraz  sprawozdania z przepływów pieniężnych dla Emitenta, przeliczone na EUR, 
przedstawia tabela: 
 
 

Wyszczególnienie  

od 
01.01.2019 

 do 
30.06.2019 

od 01.01.2018 
 do 30.06.2018 

od 01.01.2019 
 do 30.06.2019 

od 01.01.2018 
 do 30.06.2018 

 tys. PLN tys. EUR 

Sprawozdanie z zysków lub strat     

Przychody ze sprzedaży 398 923 457 523 93 032 107 920 

Zysk (strata) z działalności 
Operacyjnej 

8 420 14 700 1 964 3 467 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 899 9 192 1 142 2 168 

Zysk (strata) netto  
Zysk (strata) netto przypadający 

jednostce dominującej 

4 857 
4 857 

10 238 
10 238 

1 133 
1 133 

2 415 
2 415 

Zysk na akcję (PLN; EUR) 0,03 0,06 0,01 0,01 

Sprawozdanie z przepływów 
pieniężnych 
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Środki pieniężne netto z działalności 
Operacyjnej 

14 930 -6 495 3 482 -1 532 

Środki pieniężne netto z działalności 
Inwestycyjnej 

-257 1 071 -60 253 

Środki pieniężne netto z działalności 
Finansowej 

1 432 1 729 334 408 

Zmiana netto stanu środków 
pieniężnych i ich ekwiwalentów 

16 105 -3 695 3 756 -872 

  
30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018 

Wyszczególnienie  tys. PLN tys. EUR 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej     

Aktywa 792 232 775 471 186 320 180 342 

Zobowiązania długoterminowe 33 959 15 218 7 987 3 539 

Zobowiązania krótkoterminowe 212 942 224 921 50 080 52 307 

Kapitał własny 545 331 535 332 128 253 124 496 

     

24. Instrumenty Finansowe 

24.1.Wartość godziwa instrumentów finansowych 

Metody wyceny do wartości godziwej nie zmieniły się w stosunku do poprzedniego okresu. Opis metod wyceny 
zostały ujęte w sprawozdaniu rocznym za 2018 r.  

Przychody Spółki uzyskiwane od klientów zewnętrznych są wykazane w nocie 6 – segmenty operacyjne i 
geograficzne.  
 
Sprzedaż do żadnego z odbiorców zewnętrznych nie przekracza 10% przychodów ze sprzedaży. Sprzedaż przez 

Alchemia S.A kęsisk do Huty Bankowa sp. z o.o. – segment półwyroby ze stali - przekracza 10% przychodów ze 

sprzedaży i wynosi 21,3% przychodów jednostkowych Spółki Alchemia S.A. Huta Bankowa sp. z o.o jest spółka w 

100 % zależna od Alchemia S.A.  

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. Należności 
handlowe, zakwalifikowane są jako wyceniane wg zamortyzowanego kosztu i podlegają odpisowi z tytułu utraty 
wartości. Zastosowanie MSSF 9 wpłynęło na zmianę kalkulacji odpisu z tytułu utraty wartości z modelu strat 
poniesionych na straty oczekiwane. Należności spółki nie zawierają istotnego elementu finansowania, w związku 
z tym odpis z tytułu utraty wartości jest wyliczany na podstawie oczekiwanych strat kredytowych w całym okresie 
życia należność. 
 
- 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.  
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- 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  
12 819 tys. PLN dotyczących akcji spółki Boryszew S.A. (na 31 grudnia 2018 roku 15.059 tys. PLN) na dzień 30 
czerwca 2019 r. zastosowano poziom 1 wyceny. 

 
 
 Imię i Nazwisko Funkcja  

 

 

 

 

 Karina Wściubiak-Hankò Prezes Zarządu 

 

 

…………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marek Misiakiewicz Wiceprezes Zarządu 
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 Janusz Siemieniec Wiceprezes Zarządu 
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Podpisy osoby odpowiedzialnej za sporządzenie  sprawozdania finansowego 

 

 

 

 

 

 

 

Data Imię i Nazwisko Funkcja  

 
11.09.2019 r Agnieszka Ociepa Główny Księgowy …………………………… 
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