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1. List Zarządu ALDA SA 
 

Szanowni Państwo, 

Na ręce Inwestorów, Akcjonariuszy oraz Kontrahentów spółki ALDA S.A. przekazujemy pierwszy 

roczny raport finansowy obejmujący 2011 rok.  

Z dumą możemy powiedzieć, że zrealizowaliśmy wszystkie postawione na tamten okres cele. Ubiegły rok 

stanowi pierwszy etap okresu wytężonej pracy, mającej na celu wzrost wartości Spółki poprzez wzrost 

wartości jej przychodów oraz wyniku netto. 

 

W 2011 roku przekształcona została forma prawna przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną. 

Przeprowadziliśmy prywatną emisję akcji serii C, z której pozyskaliśmy 0,5 mln złotych. Pozyskany kapitał 

pomógł nam w zwiększeniu kapitału obrotowego, co pozwoliło na zmniejszenie udziału kapitału obcego w 

strukturze finansowania działalności operacyjnej Spółki. Zwiększenie stanu zapasów pozwoliło nam na 

rozszerzenie oferty produktowej. Ponadto, pozostałe środki z emisji przeznaczono na rozbudowę parku 

maszynowego. 

 

W dniu 27 grudnia 2011 r. prawa do akcji serii C spółki ALDA S.A. zadebiutowały na rynku 

alternatywnym NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Podczas debiutu kurs praw do akcji wzrósł o 48,31 proc. z 4,45 zł do 6,60 zł. Do obrotu na rynku 

alternatywnym NewConnect wprowadzono: 436 550 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 123 600 akcji 

zwykłych na okaziciela serii  C oraz 123 600 praw do akcji serii C. Debiut był zwieńczeniem projektów 

realizowanych w ubiegłym roku. 

 

Korzystając z okazji, składamy serdecznie podziękowania Pracownikom i Współpracownikom Spółki za 

ich codzienną pracę oraz zaangażowanie. Podziękować chcielibyśmy również naszym Akcjonariuszom oraz 

Inwestorom za okazane zaufanie i wiarę w przyjęty model biznesu. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z niniejszym raportem. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

……………………………………………………… 

Marek Fryc 

Prezes Zarządu ALDA S.A. 

……………………………………………………… 

Karol Maziarz 

Wiceprezes Zarządu ALDA S.A. 
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2. Wybrane dane finansowe 
 

Wybrane dane z rachunku zysków i strat 

Pozycje z rachunku zysków i strat przedstawione w Euro przeliczono według kursu stanowiącego średnią 

arytmetyczną średnich kursów Euro ustalonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni 

dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego. 

1 EUR = 4,0044 zł dla danych z 2010 r. 

1 EUR = 4,1401 zł dla danych z 2011 r. 

 

Tabela 1 – Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat Emitenta 

Wyszczególnienie 

w tys. PLN w tys. EUR 

Okres od 

01.01.2011 r. 

do  

31.12.2011 r.** 

Okres od 

01.01.2010 r. 

do  

31.12.2010 r.* 

Okres od 

01.01.2011r. 

do  

31.12.2011 r.** 

Okres od 

01.01.2010 r. 

do  

31.12.2010 r.* 

Przychody netto ze sprzedaży 10 020 7 364 2 420 1 839 

Amortyzacja 21 35 5 9 

Zysk/strata na sprzedaży 488 128 118 32 

Zysk/strata na działalności 

operacyjnej 
485 84 117 21 

Zysk/strata brutto 301 16 73 4 

Zysk/strata netto 236 14 57 4 

* - dane dla poprzednika prawnego Emitenta, spółki ALDA sp. z o.o. 

** - połączone dane prawnego poprzednika Emitenta, spółki ALDA sp. z o.o. (za okres od 01 stycznia 2011 r. do 27 czerwca 2011 r.) 

 i Emitenta (za okres od 28 czerwca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 

Źródło: Emitent 
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Wybrane dane bilansowe 

Pozycje bilansowe przedstawione w Euro przeliczono według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 

kursu średniego Euro na dany dzień bilansowy:  

 

1 EUR = 3,9603 zł dla danych na dzień 31 grudnia 2010 r. 

1 EUR = 4,4168 zł dla danych na dzień 31 grudnia 2011 r. 

 

Tabela 2 – Wybrane dane finansowe z Bilansu Emitenta 

Wyszczególnienie 

w tys. PLN w tys. EUR 

31 grudnia 

2011 r. 

31 grudnia  

2010 r.* 

31 grudnia 

2011 r. 

31 grudnia 

2010 r.* 

Kapitał własny 462 91 105 23 

Należności długoterminowe 0 0 0 0 

Należności krótkoterminowe 2 073 910 469 230 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 27 2 7 

Zobowiązania długoterminowe 672 28 152 7 

Zobowiązania krótkoterminowe 2 871 1 999 650 505 

 * - dane dla poprzednika prawnego Emitenta, spółki ALDA sp. z o.o. 

Źródło: Emitent 
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I. SPRAWOZDANIE FINANSOWE  

ZA 2011 ROK 
 

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
 

A. Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie 

właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr. 

 

Nazwa Alda S.A. 

Siedziba ul. Melioracyjna 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie 

Podstawowy przedmiot 

działalności 

sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, 

porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku 

domowego;  

sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku 

domowego i osobistego; 

produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw 

sztucznych; 

produkcja wyrobów metalowych; 

działalność związana z pośrednictwem pracy 

 

Organ prowadzący rejestr 
Krajowy Rejestr Sądowy dla Wrocławia Fabrycznej – 

nr KRS 0000390068 

 

 

B. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony. 

 Czas trwania jednostki nie jest ograniczony 

 

C. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem. 

Alda S.A.  prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający  się  01-01-2011 r.  i kończący 

się  31-12-2011 r. 
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D. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą 

wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. 

 

W bieżącym roku obrotowym (okresie sprawozdawczym) w skład jednostki nie wchodziły 

wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania 

finansowego,  jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania 

finansowego. 

 

E. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie 

istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.  

 

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać 

kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym 

zakresie. 

  

F. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 

(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania 

finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. 

  

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 

1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki. 

 Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.  

 W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią 

ekonomiczną.  

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na 

jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, 

współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 

 

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla 

kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z 

tytułu trwałej utraty wartości. 
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W 2011 roku wśród wartości niematerialnych i prawnych jednostka posiadała programy 

komputerowe. 

 

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej 

ekonomicznej użyteczności, według następujących zasad: 

 nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje                                         50 % 

 oprogramowanie komputerów                                                                 50 % 

 pozostałe wartości niematerialne i prawne                                              50 % 

 

Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3,5 tys. zł są 

jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania  do użytkowania . 

 

Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny 

składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy 

aktualizujące ich wartość. 

 

Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 

lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji 

stanowiącej koszty uzyskania przychodów.   

 

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz 

wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar 

kosztów w momencie przekazania do użytkowania.  

 

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu 

przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej 

użyteczności. 

Zastosowane stawki i metody amortyzacji są następujące: 

 budowle i budynki                                                                                    2,5 % 

 urządzenia techniczne i maszyny (z wyłączeniem sprzętu komputerowego)        10-20%, 

 sprzęt komputerowy                                                                                   30%, 

 środki transportu                                                                                        20%,  

 inne środki trwałe                                                                                       20% 
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Środki trwałe w budowie – wycenia się  w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim 

związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości. 

  

Inwestycje długoterminowe  - nie występują. 

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się  w wartości nominalnej. 

  

Zapasy  - koszty materiałów wycenia się wg cen zakupu nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na 

dzień bilansowy. Towary wycenia się według cen zakupu lub cen nabycia nie wyższych od ich cen 

sprzedaży netto na dzień bilansowy. Produkty gotowe wycenia się według cen ewidencyjnych. 

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po 

pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). 

 

Środki pieniężne w walucie obcej  - wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie NBP tabela   

kursów na dzień bilansowy. 

  

            Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej. 

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według 

ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki. 

 

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w 

rejestrze sądowym. 

 

  Rezerwy na zobowiązania  - nie występują. 

Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione 

na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.  

 

G. Omówienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny. 

W bieżącym roku obrotowym firma nie dokonała zmian sposobu sporządzania sprawozdania 

finansowego w stosunku do poprzedniego roku obrotowego , które miałyby wpływ na jej sytuację 

majątkową, finansową oraz rentowność.  

    

H. Wydarzenia po dacie bilansu. 



10 ALDA S.A.          Raport okresowy za 2011 rok 

 

 

Po dacie bilansu do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca znaczące 

zdarzenia wpływające na sytuację materialną i finansową spółki nie uwzględnione w bilansie i w 

rachunku zysków i strat. 

 

I. Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych. 

            Nie dotyczy.      
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2. Rachunek zysków i strat 
 

Tabela 3. Rachunek zysków i strat za okres 1.01.-31.12.2011 r. wraz z danymi porównawczymi za 2010 rok 

(wariant porównawczy) 

 

Okres od 1.01.2010 do 

31.12.2010 r. 

Okres od 1.01.2011 do 

31.12.2011 r. 

A.  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane 

z nimi, w tym: 
7 364 218,19 10 019 986,10 

- od jednostek powiązanych 3 268 317,34 4 433 230,51 

I.  Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 691 058,90 8 064 299,39 

II.  Zmiana stanu produktów  -28 361,42 -31 287,20 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne 

potrzeby jednostki 
101 043,25 141 250,76 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 

materiałów 
600 477,46 1 845 723,15 

B.  Koszty działalności operacyjnej 7 236 529,60 9 532 105,89 

I.   Amortyzacja 35 125,79 20 998,15 

II.   Zużycie materiałów i energii 1 928 684,56 2 846 825,27 

III.  Usługi obce 833 546,04 1 024 493,17 

IV. Podatki i opłaty, w tym: 26 704,90 47 708,00 

- podatek akcyzowy 
  

V.  Wynagrodzenia 3 204 937,31 3 263 120,20 

VI.  Ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia 
631 309,96 639 950,87 

VII.  Pozostałe koszty rodzajowe 70 984,30 155 865,96 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i 

materiałów 
505 236,74 1 533 144,27 

C.  Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 127 688,59 487 880,21 

D.  Pozostałe przychody operacyjne 19 991,52 48 617,56 

I.   Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 

trwałych  
30 894,31 

II.  Dotacje 
  

III. Inne przychody operacyjne 19 991,52 17 723,25 

E.  Pozostałe koszty operacyjne 64 056,12 51 447,93 

I.   Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 
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trwałych 

II.  Aktualizacja wartości aktywów 

niefinansowych   

III. Inne koszty operacyjne 64 056,12 51 447,93 

F.  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 

(C+D-E) 
83 623,99 485 049,84 

G.  Przychody finansowe 9 424,77 8 665,10 

I.    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 
  

- od jednostek powiązanych 
  

II.   Odsetki, w tym: 1 718,81 8 665,10 

- od jednostek powiązanych 
  

III.  Zysk ze zbycia inwestycji 
  

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 
  

V.  Inne 7 705,96 
 

H.  Koszty finansowe 76 716,41 193 097,42 

I.  Odsetki, w tym: 67 320,74 119 852,67 

- dla jednostek powiązanych 
  

II.  Strata ze zbycia inwestycji 
  

III.  Aktualizacja wartości inwestycji 
  

IV. Inne 9 395,67 73 244,75 

I.  Zysk (strata) z działalności gospodarczej 

(F+G-H) 
16 332,35 300 617,52 

J.  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 
  

I.  Zyski nadzwyczajne 
  

II.  Straty nadzwyczajne 
  

- od jednostek powiązanych 
  

K.  Zysk (strata) brutto (I+J) 16 332,35 300 617,52 

L.  Podatek dochodowy 2 213,00 64 951,00 

M.  Pozostałe obow. zmniejszenie 

zysku/zwiększenie straty   

N.  Zysk (strata) netto (K-L-M) 14 119,35 235 666,52 
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3. Bilans 
 

Tabela 4.  Bilans za okres 1.01.-31.12.2011 r. wraz z danymi porównawczymi za 2010 rok 

AKTYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 

A. Aktywa trwałe 88 971,40 85 051,25 

  I. Wartości niematerialne i prawne 688,35 0 

   1. Inne wartości niematerialne i prawne 688,35 0 

   2. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne   

  II. Rzeczowe aktywa trwałe 66 068,05 46 408,25 

   1. Środki trwałe 64 068,05 44 408,25 

          a) grunty (w tym prawo użytkowania 

wieczystego gruntu) 

  

         b) budynki, lokale i obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 

  

         c) urządzenia techniczne i maszyny 5 262,38 3 341,67 

         d) środki transportu 55 815,02 39 357,64 

         e) inne środki trwałe 2 990,65 1 708,94 

   2. Środki trwałe w budowie   

   3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 2 000 2 000 

  III. Należności długoterminowe    

   1. Od jednostek powiązanych   

   2. Od pozostałych jednostek   

  IV. Inwestycje długoterminowe   

   1. Nieruchomości   

   2. Wartości niematerialne i prawne   

   3. Długoterminowe aktywa finansowe   

   a) w jednostkach powiązanych    

            - udziały lub akcje   

            - inne papiery wartościowe   

            - udzielone pożyczki   

            - inne długoterminowe aktywa 

finansowe 

  

   b) w pozostałych jednostkach    

            - udziały lub akcje   

            - inne papiery wartościowe   
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            - udzielone pożyczki   

            - inne długoterminowe aktywa 

finansowe 

  

   4. Inne inwestycje długoterminowe   

  V. Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 

22 215 38 643 

   1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 

22 215 38 643 

   2. Inne rozliczenia międzyokresowe   

    

B. Aktywa obrotowe 2 117 027,72 3 920 157,79 

  I. Zapasy 1 178 321,13 1 804 390,06 

   1. Materiały 918 363,21 1 223 582,19 

   2. Półprodukty i produkty w toku   

   3. Produkty gotowe 149 081,20 86 159,56 

   4. Towary 110 876,72 494 648,31 

   5. Zaliczki na dostawy   

  II. Należności krótkoterminowe 909 691,23 2 072 844,81 

  1. Od jednostek powiązanych  237 987,91 678 88111 

   a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :  237 987,91 678 881,11 

              - do 12 miesięcy 237 987,91 678 881,11 

              - powyżej 12 miesięcy   

   b) inne    

    2. Należności od pozostałych jednostek 671 703,32 1 393 963,70 

    a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 659 197,30 1 325 603,80 

              - do 12 miesięcy 659 197,30 1 325 603,80 

              - powyżej 12 miesięcy   

    b) z tytułu podat, dotacji, ceł, ubezp. społ. i 

zdrowotnych  

10 652,09 55 264,10 

    c) inne 1 853,93 13 095,80 

    d) dochodzone na drodze sądowej   

  III. Inwestycje krótkoterminowe 26 839,85 9 112,97 

   1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 26 839,85 9 112,97 

          a) w jednostkach powiązanych   

             - udziały lub akcje   
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             - inne papiery wartościowe   

             - udzielone pożyczki   

             - inne krótkoterminowe aktywa 

finansowe 

  

          b) w pozostałych jednostkach   

             - udziały lub akcje   

             - inne papiery wartościowe   

             - udzielone pożyczki   

             - inne krótkoterminowe aktywa 

finansowe 

  

          c) środki pieniężne i inne aktywa 

pieniężne 

26 839,85 9 112,97 

             - środki pieniężne w kasie i na 

rachunkach 

26 839,85 9 112,97 

             - inne środki pieniężne   

             - inne aktywa pieniężne   

   2. Inne inwestycje krótkoterminowe   

  IV. Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 

2 175,51 33 809,95 

Aktywa razem 2 205 999,12 4 005 209,04 

 

 

PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 

A. Kapitał (fundusz) własny 91 306,29 461 962,81 

I.    Kapitał (fundusz) podstawowy 50 000,00 100 000,00 

II.   Należne wpłaty na kap. podst.(wielkość 

ujemna) 

  

III.  Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)   

IV.  Kapitał (fundusz) zapasowy 27 186,94 126 296,29 

V.   Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny   

VI.  Pozostałe kapitały (fundusze) 

rezerwowe 

  

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych   

VIII. Zysk (strata) netto 14 119,35 235 666,52 

IX.   Odpisy z zysku netto w ciągu roku   
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obrotowego 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 114 692,83 3 543 246,23 

I. Rezerwy na zobowiązania  669,00 

1. Rezerwa z tytułu odrocz. podatku 

dochodowego 

 669,00 

2. Rezerwa na świadczenie emerytalne i 

podobne 

  

- długoterminowa   

- krótkoterminowa   

3. Pozostałe rezerwy   

- długoterminowa   

- krótkoterminowa   

II. Zobowiązania długoterminowe 27 809,19 672 000,00 

1. Wobec jednostek powiązanych   

2. Wobec pozostałych jednostek 27 809,19 672 000,00 

a) kredyty i pożyczki  672 000,00 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych 

  

c) inne zobowiązania finansowe 27 809,19  

d) inne   

III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 998 729,89 2 870 577,23 

1. Wobec jednostek powiązanych 286 066,40 646,57 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 

wymagalności: 

286 066,40 646,57 

- do 12 miesięcy 286 066,40 646,57 

- powyżej 12 miesięcy   

b) inne   

2. Wobec pozostałych jednostek 1 712 663,49 2 869 930,66 

a) kredyty i pożyczki 431 151,39 670 277,42 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych 

  

c) inne zobowiązania finansowe   

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie 

wymagalności: 

568 753,86 947 445,50 

- do 12 miesięcy 568 753,86 947 445,50 
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- powyżej 12 miesięcy   

e) zaliczki otrzymane na dostawy  610 538,55 

f) zobowiązania wekslowe   

g) z tytułu podatków, ceł, ubezp. i innych 

świadczeń 

475 222,92 446 797,90 

h) z tytułu wynagrodzeń 215 200,05 176 587,24 

i) inne 22 335,27 18 284,05 

3. Fundusze specjalne   

IV. Rozliczenia międzyokresowe 88 153,75 0,00 

1. Ujemna wartość firmy   

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 88 153,75  

- długoterminowe   

- krótkoterminowe 88 153,75  

Pasywa razem 2 205 999,12 4 005 209,04 
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4. Rachunek przepływów finansowych 
 

Tabela 5. Przepływy finansowe za okres 1.01.-31.12.2011 r. wraz z danymi porównawczymi za 2010 rok 

 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności 

operacyjnej 

  

I. Zysk+ / strata - 14 119,35 235 666,52 

II. Korekty razem 169 009,37 -1 258 335,88 

1. Amortyzacja    

+ 

35 125,79 20 998,15 

2. Różnice kursowe   

 zyski - / straty + 

  

3. Odsetki i udziały w zyskach                

otrzymane - / zapłacone + 

52 844,28 43 608,67 

4.  Wynik z działalności inwestycyjnej                     

 zysk - / strata + 

19 043,86 -30 894,31 

5. Zmiana stanu rezerw                                     

 wzrost + / spadek - 

 669,00 

6. Zmiana stanu zapasów                                  

wzrost - / spadek + 

-255 729,69 -626 068,93 

7. Zmiana stanu należności                               

wzrost - / spadek + 

-161 650,50 -1 163 153,58 

8. Zmiana stanu zobow. krótkoterminowych, z wyj. 

pożyczek i kredytów                                                                

wzrost+ / spadek - 

562 756,09 632 721,31 

9. Zmiana stanu RMK                                        

 wzrost - / spadek + 

-83 380,46 -136 216,19 

10. Inne korekty   

III. Przepł. pieniężne netto z działal. operacyjnej (I+II) 183 128,72 -1 022 669,36 

B. Przepływy środków pieniężnych z działaln. 

inwestycyjnej 

  

I. Wpływy                                                                                                   

+ 

 30 894,31 

1. Zbycie WNP oraz rzeczowych aktywów trwałych  30 894,31 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz WNP   
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3. Z aktywów finansowych,  w tym:   

a) w jednostkach powiązanych   

b) w pozostałych jednostkach   

- zbycie aktywów finansowych   

- dywidendy i udziały w zyskach   

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   

- odsetki   

- inne wpływy z aktywów finansowych   

4. Inne wpływy inwestycyjne   

II. Wydatki                                                                                                  

- 

2 850,00 650,00 

1. Nabycie WNP oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 850,00 650,00 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz w WNP   

3. Na aktywa finansowe, w tym:   

a) w jednostkach powiązanych   

b) w pozostałych jednostkach   

- nabycie aktywów finansowych   

- udzielone pożyczki długoterminowe   

4. Inne wydatki inwestycyjne   

III. Przepł. pieniężne netto z działal. inwestycyjnej  

(I-II) 

-2 850,00 30 244,31 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności 

finansowej 

    

   I. Wpływy                                                                                           

+    

 1 046 116,03 

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 

instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

 134 990,00 

2. Kredyty i pożyczki  911 126,03 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych   

4. Inne wpływy finansowe   

 II. Wydatki                                                                                            

- 

157 929,61 71 417,86 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych   

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu   
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podziału zysku 

4. Spłaty kredytów i pożyczek 67 997,34  

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych   

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych   

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 

finansowego 

37 087,99 27 809,19 

8. Odsetki 52 844,28 43 608,67 

9. Inne wydatki finansowe   

   III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

(I-II) 

-157 929,61 974 698,17 

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III) 22 349,11 -17 726,88 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 22 349,11   -17 726,88 

  -  zmiana stanu śr.pien. z tyt. różnic kursowych   

F. Środki pieniężne na początek okresu 4 490,74 26 839,85 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym 26 839,85 9 112,97 

  -  o ograniczonej możliwości dysponowania   
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5. Zestawienie zmian w kapitale własnym 
 

Tabela 6. Zmiany w kapitale własnym w okresie 1.01.-31.12.2011 r. wraz z danymi porównawczymi za 

2010 rok 

T r e ś ć 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 

I.  Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 77 186,94 91 306,29 

- korekty błędów podstawowych (znak plus lub minus) 
  

I.a. Kapitał (fundusz) wł. na pocz. okresu (BO), po 

korektach 
77 186,94 91 306,29 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50 000,00 50 000,00 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 
 

50 000,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 
 

50 000,00 

- podwyższenia kapitału zakładowego 
 

50 000,00 

- emisja akcji serii C 
  

- emisja akcji serii D 
  

b) zmniejszenie (z tytułu) 
  

1.2. . Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50 000,00 100 000,00 

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na pocz. 

okresu   

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 
  

a) zwiększenie (z tytułu) 
  

b) zmniejszenie (z tytułu) 
  

2.2. . Należne wpłaty na kapitał podstawowy na 

koniec okresu   

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 
  

a) zwiększenie 
  

b) zmniejszenie 
  

3.1. . Udziały (akcje) własne na koniec okresu 
  

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 23 521,19 27 186,94 

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3 665,75 99 109,35 

a) zwiększenie (z tytułu) 3 665,75 99 109,35 

-  z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo min. 

wartość) 
3 665,75 14 119,35 

- agio - emisja serii C 
  

- agio - emisja serii D 
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- nadwyżka wpłat za udziały nad wartością nominalną  
 

84 990,00 

- konwersji na kapitał własny 
  

b) zmniejszenie (z tytułu) konwersji na kapitał własny 
  

4.2. . Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec 

okresu 
27 186,94 126 296,29 

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocz. 

okresu   

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 
  

a) zwiększenie z tytułu wyceny nier. inwest i dłterm. pap. 

wart.   

b) zmniejszenie z tytułu wyceny dłuterm. akcji obcych 
  

5.2. . Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec 

okresu   

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocz. 

okresu   

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) 

rezerwowych   

a) zwiększenie (z tytułu) 
  

b) zmniejszenie (z tytułu) 
  

6.2. . Pozostałe kapit. (fundusze) rezerwowe na koniec 

okresu   

7. Zysk (strata )z lat ubiegłych na początek okresu 3 665,75 14 119,35 

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początku okresu  3 665,75 14 119,35 

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości    

- korekty błędów   

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po 

korektach 
3 665,75 14 119,35 

a) zwiększenie (z tytułu) 
  

b) zmniejszenie (z tytułu) 3 665,75 14 119,35 

-  zasilenie kapitału zapasowego 3 665,75 14 119,35 

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 

7.4. Strata z lat ubiegł. na począt. okresu (wpisać ze 

znakiem"-")   

- korekty błędów podstawowych (znak plus lub minus) 
  

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 
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korektach 

a) zwiększenie (wpisać ze znakiem "-") (z tytułu) 
  

b) zmniejszenie (wpisać ze znakiem "+")(z tytułu) 
  

7.6. . Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 
  

7.7. . Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 

8. . Wynik netto 14 119,35 235 666,52 

a) zysk netto 14 119,35 235 666,52 

b) strata netto 
  

c) odpisy z zysku 
  

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 91 306,29 461 962,81 

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 

proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 
91 306,29 461 962,81 

 

6. DODATKOWE  INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 
 

 INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 

1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 

inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i 

zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku 

amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. 

 

Dane dotyczące zmian w środkach trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także w ich amortyzacji 

umieszczono w tabelach 1 i 1A oraz 2 i 2A . 

Spółka nie posiada innych aktywów trwałych. 

 

 

Tabela ruchu środków trwałych za 2011r. 

Tabela 1 

Nazwa grupy   Wartość nabycia / koszt wytworzenia   

składników majątku stan na pierwszy     stan na ostatni 

trwałego dzień roku aktualizacja przychody przemieszczenia rozchody dzień roku 

 obrotowego   ( plus, minus )  obrotowego 

1 2 3 4 5 6 7 

MASZYNY I 

URZADZENIA 
17 723,50  650,00  0,00 18 373,50 
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ŚRODKI 

TRANSPORTU 
86 136,89  0,00  850,00 85 286,89 

INNE SRODKI 

TRWAŁE 
6 408,54  0,00  0,00 6 408,54 

RAZEM 110 268,93 0,00 650,00 0,00 850,00 110 068,93 

 

Tabela 1A - zmiany w amortyzacji środków trwałych w 2011 r.  

  Umorzenie / amortyzacja   Wartość netto 

stan na      stan na stan na stan na ostatni 

pierwszy dzień aktua- amortyzacja 
przemieszczeni

a 
inne  ostatni dzień pierwszy dzień dzień roku 

roku 

obrotowego 
lizacja za rok ( plus, minus ) zwiększenia zmniejszenia 

roku 

obrotowego 

roku 

obrotowego 
obrotowego 

         

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

12 461,12  2 570,71   0,00 15 031,83 5 262,38 3 341,67 

         

30 321,87  16 457,38   850,00 
45 929,45 

 
55 815,02 39 357,64 

         

3 417,89  1 281,71   0,00 4 696,60 2 990,65 1 708,94 

         

46 200,88  20 309,80   850,00 65 660,68 64 068,05 44 408,25 

         

 

 

 

 

 

 

Tabela ruchu wartości niematerialnych i prawnych za 2011r. 

 Tabela 2 

Nazwa grupy     

 Wartość nabycia / koszt 

wytworzenia     

składników majątku stan na pierwszy         stan na ostatni 

trwałego dzień roku aktualizacja przychody przemieszczenia  rozchody dzień roku 

  obrotowego      ( plus, minus )   obrotowego 

1 2 3 4 5 6 7 

OPROGRAMOWANIE 

KOMPUTERÓW 
33 563,11   0,00   0,00 33 563,11 

RAZEM 33 563,11 0,00 0,00 0,00 0,00 33 563,11 
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Zmiany w amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych za 2011r. 

Tabela 2A 

  
Umorzenie / 

amortyzacja 
    Wartość netto  

stan na      stan na stan na stan na ostatni 

pierwszy dzień aktua- amortyzacja Przemiesz. amortyzacja zmniej ostatni dzień pierwszy dzień dzień roku 

roku 

obrotowego 
lizacja za rok 

( plus, minus 

) 
jednorazowa szenia 

roku 

obrotowego 

roku 

obrotowego 
obrotowego 

         

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

         

32 874,76  688,35   0,00 33 563,11 688,35 0,00 

32 874,76 0,00 688,35 0,00 0,00 0,00 33 563,11 688,35 0,00 

 

 

  

 2/   Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.  

Gruntów takich w okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała. 

 

 

 3/ Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie 

umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. 

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej jednostce nie występuje. 

 

 

  4/ Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności 

budynków i budowli. 

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu 

terytorialnego z powyższych tytułów. 

 

 

  5/ Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w 

tym uprzywilejowanych: 
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zwykłe
uprzywilejo-

wane
inne

MAREK FRYC 58 275 281 725     0,10 34

KAROL MAZIARZ 58 275 281 725     0,10 34

MIK sp.z o.o. 145 000 0,10 14,5

WDM Capital S.A. 175 000 0,10 17,5

436 550 563 450     100

Procentowy udział 

posiadanych przez 

akcjonariusza 

(udziałowca)akcji 

(udziałó) w kapitale 

akcyjnym 

(udziałowym)spółki

Nazwa 

akcjonariusza/udziałowca

Liczba akcji(udziałów) danego rodzaju

Wartość 

nominalna 

akcji/udziałów

 

 

 

  6/ Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów / funduszy / 

zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym. 

  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
zapasowy 

1. Stan kapitału (funduszu) na początek 

okresu 
27 186,94 

a) zwiększenia: 99 109,35 

- z zysku (ustawowo) 14 119,35 

- dopłaty 84 990,00 

b) zmniejszenia: 0,00 

- pokrycie straty  

- dywidendy  

2. Stan kapitału (funduszu) na koniec 

okresu 
126 296,29 

zmiana 99 109,35 

 

 

  7/ Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 
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Wyszczególnienie Kwota

1. Wynik finansowy netto 235 666,52

2. Proponowany podział: 235 666,52

a) wypłata dywidendy 0,00

b) zwiększenie kapitału zapasowego 235 666,52

c) zwiększenie kapitału rezerwowego 0,00

d) nagrody, premie

e) zasilenie funduszy specjalnych

f) inne 0,00

3. Wynik finansowy niepodzielony  
 

   8/ Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, 

rozwiązaniu i stanie końcowym. 

 

LP WYSZCZEGÓLNIENIE REZERWY STAN POCZĄTKOWY ZWIĘKSZENIA ZMNIEJSZENIA STAN KOŃCOWY 

1 2 3 4 5 6 

      

1  Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 

DOCHODOWEGO 

0,00 669,00 0,00 

 

669,00 

2 POZOSTAŁE       0,00 

  - długoterminowe    0,00 

  -krótkoterminowe    0,00 

x RAZEM 0,00 669,00 0,00 669,00 

 

 

 

  9/ Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, 

zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego. 

 

Pozycja nie wystąpiła. 

 

10/ Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym 

umową okresie spłaty: 

      a/ do 1 roku, 

      b/ od 1 roku do 3 lat, 

      c/ powyżej 3 lat do 5 lat, 

      d/ powyżej 5 lat. 
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Dane zawiera tabela  nr 4. 

 

STRUKTURA ZOBOWIAZAŃ  ZA 2011R. 

Tabela 4 

Zobowiązania 

Okres wymagalności 

Razem 
do 1 roku powyżej 1 roku do 3 lat 

stan na 

początek roku koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku 

1. Wobec jednostek 

powiązanych: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) z tytułu dostaw i 

usług 
    0,00 0,00 

b) inne     0,00 0,00 

2. Wobec pozostałych 

jednostek: 
1 998 729,89 2 870 577,23 0,00 0,00 1 998 729,89 2 870 577,23 

a) kredyty i pożyczki 431 151,39 670 277,42 0,00 672 000,00 431 151,39 1 342 277,42 

b) z tytułu emisji 

dłużnych papierów 

wartościowych 

    0,00 0,00 

c) inne zobowiązania 

finansowe 
  27 809,19 0,00 27 809,19 0,00 

d) z tytułu dostaw i 

usług 
854 820,26 948 092,07   854 820,26 948 092,07 

e) zaliczki otrzymane na 

dostawy 
0,00 610 538,55   0,00 610 538,55 

f) zobowiązania 

wekslowe 
    0,00 0,00 

g) z tytułu podatków, 

ceł, ubezpieczeń i 

innych świadczeń 

475 222,92 446 797,90   475 222,92 446 797,90 

h) z tytułu wynagrodzeń 215 200,05 176 587,24   215 200,05 176 587,24 

i) inne 22 335,27 18 284,05  0,00 22 335,27 18 284,05 

RAZEM 1 998 729,89 2 870 577,23 27 809,19 0,00 2 026 539,08 3 542 577,23 
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 11/ Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.  

 

Tytuły 

Stan na 

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego 

1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 2 175,51 33 809,95 

Koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i 

osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze 
2 175,51 4 730,52 

Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne 0,00 29 079,43 

 

 

 12/ Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ( ze wskazaniem jego rodzaju.  

Zobowiązania kredytowe zostały zabezpieczone majątkiem akcjonariusza MIK sp. z o.o. 

Stan na koniec okresu:  31-12-2011 

 

 

trwałych obrotowych

500 000,00           Hipotecznie 800 000,00 0,00 0,00

400 000,00           Hipotecznie 640 000,00   

500 000,00           Zastawem 725 418,08 725 418,08

1 400 000,00        RAZEM 2 165 418,08 725 418,08 0,00

Kwota zobowiązania 

Rodzaj 

zabezpieczenia

Kwota 

zabezpieczenia

W tym na aktywach

 

 

13/ Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe. 

Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w jednostce w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły. 

 

 

 INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 

 

  1/ Struktura rzeczowa / rodzaje działalności / i terytorialną / kraj, export / przychodów netto ze sprzedaży produktów, 

towarów i materiałów. 

 

Przychody netto ze sprzedaży 

Sprzedaż ogółem za W tym na eksport za 

poprzedni rok 

obrotowy 

bieżący rok 

obrotowy 

poprzedni rok 

obrotowy 

bieżący rok 

obrotowy 

Wyrobów: 3 948 291,93 4 947 493,74 832 836,00 1 105 777,72 

Usług, w tym: 2 742 766,97 3 116 805,65 15 900,00 102 077,97 
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-  usługi produkcji 0,00 0,00 
  

-  usługi pozostałe 2 742 766,97 3 116 805,65 15 900,00 102 077,97 

- czynsze 0,00 0,00 
  

Towarów i materiałów w tym: 600 477,46 1 845 723,15 0,00 0,00 

- hurt 600 477,46 1 845 723,15 0,00 0,00 

- detal 0,00 0,00 
  

RAZEM 7 291 536,36 9 910 022,54 848 736,00 1 207 855,69 

  

 

2/ Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe. 

Planowe odpisy umorzeniowe w 2011r. wyniosły 20 309,80 zł. W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała 

odpisów aktualizujących wartość środków trwałych. 

 

 

 3/ Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. 

Brak takiej pozycji w rachunku zysków i strat za bieżący rok obrotowy. 

 

 

  4/ Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do 

zaniechania w roku następnym. 

Nie występują . 

 

 

 5/ Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od 

wyniku finansowego (zysku, straty) brutto. 

Dane zawiera tabela nr 5  

 

Pozycje różniące podstawę opodatkowania od zysku / straty brutto 

LP Nazwa Dane za rok bieżący 

1 Zysk /strata/ brutto 300 617,52 

2. Różnice pomiędzy zyskiem /stratą/ brutto a podstawą opodatkowania 146 094,19 

  
a/ przychody, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie są zaliczane do dochodu do 

opodatkowania /zmniejszenie dochodu do opodatkowania/: 
3 522,87 
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   - wycena różnic kursowych 267,69 

  - odsetki naliczone  2 955,18 

   - inne  

  
b/ koszty i straty nie uznawane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania przychodu 

/zwiększenie dochodu do opodatkowania/, 
295 493,72 

  - wycena różnic kursowych 52 833,14 

  - odsetki budżetowe 18 946,26 

  - darowizny 0,00 

  - reprezentacja nskup 2 560,83 

   - wynagrodzenia bezosobowe 18 186,00 

   - ubezpieczenia społeczne za 10, 11 i 12/2011 131 974,83 

   - aktualizacja należności VAT NKUP  

   - odpisanie wierzytelności przedawnionych 0,00 

   - zapłacone kary 61,60 

  - składki PFRON 41 244,00 

   - pozostała amortyzacja NKUP 15 057,38 

   - odsetki od rat leasingowych 1 583,90 

  - pozostałe koszty NKUP 13 045,78 

  
c/ inne zwiększenia /zmniejszenia/ dochodu do opodatkowania przewidziane przepisami 

podatkowymi. 
145 876,66 

   - koszty podatkowe statystyczne 145 876,66 

  - przychody statystyczne 0,00 

3. Zysk /strata/ brutto po korektach z tytułu trwałych różnic. 446 711,71 

4 Odliczenia od dochodu: 21922,17 

  a/ darowizny, 0,00 

  b/ część straty podatkowej lat ubiegłych  21 922,17 

5 Podstawa opodatkowania 424 789,54 

6 Podatek dochodowy 64 951,00 

7 Zysk / strata netto 235 666,52 
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 6/ W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach 

wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych. 

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. 

 

 

  7/ Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby. 

Pozycja nie występuje . 

 

  

  8/ Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy 

wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska. 

W 2011 r. spółka poniosła łączne nakłady  na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych  na 

wartość  4 482,73  zł . 

 

 

  9/ Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.  

Wyniki nadzwyczajne w roku obrotowym w spółce nie wystąpiły. 

 

 

10/ Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych 

 W roku obrotowym nie wystąpił podatek z tego tytułu. 

 

 

 

 INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 

 

        1/   Struktura inwestycji krótkoterminowych w rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01-31.12.2011r                                    

 

Inwestycje krótkoterminowe BO  01-01-2011 BZ 31-12-2011 zmiana 

kasa 5 753,17 398,45 -5 354,72

rachunki bankowe 21 086,68 8 714,52 -12 372,16

razem 26 839,85 9 112,97 -17 726,88  

 

  

 INFORMACJE  O SPRAWACH OSOBOWYCH 

 

   Informacje o: 
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1/ charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie 

niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuacje majątkową , finansową i wynik finansowy jednostki. 

W 2011r. spółka nie zanotowała tego typu umów. 

 

 

 2/ istotne transakcje ( wraz z ich kwotami ) zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami 

powiązanymi. 

W 2011r. spółka nie zawarła takich transakcji. 

 

 

 3/ przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na  grupy zawodowe. 

Wyszczególnienie
Przeciętne 

zatrudnienie w roku

Pracownicy umysłowi 14

Pracownicy na stanowiskach robotniczych 118

OGÓŁEM 132  

 

 

 4/ wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład 

organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno). 

  

 

 

  5/ pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów 

zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków 

oprocentowania i terminów spłaty. 

Pozycja powyższa w jednostce nie występuje. 

 

Członkowie 

organów 

 

Stan na koniec roku 

 

wynagrodzenia obciążające 

koszty zysk (tantiemy) 

Zarządzających 33 264,00 

 

 

 

Nadzorujących 
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6/ wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

Wynagrodzenie biegłego rewidenta zgodnie z zawartą umową wyniesie 7000 zł netto. 

    

 

 ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W 

SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 

  

   1/ Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku 

obrotowego. 

W roku obrotowym takie zdarzenia nie wystąpiły. 

 

 

 2/ Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu 

finansowym. 

W roku obrotowym takie zdarzenia nie wystąpiły. 

 

 

 3/ Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz 

zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, 

finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian 

w kapitale (funduszu) własnym. 

W roku obrotowym takie zdarzenia nie wystąpiły.   

 

 

4/ Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze 

sprawozdaniem za rok obrotowy. 

Porównywalność zapewniona.   

  

 

 

 

 OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ   

 

1/ informacje o wspólnych przedsięwzięciach , które nie podlegają konsolidacji 

W 2011r. spółka nie prowadziła takich przedsięwzięć. 
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2/ informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi 

 Dane o transakcjach z jednostkami powiązanymi zawarte są i wyodrębnione w  bilansie i rachunku zysków i strat za 

2011r.  

 

 

3/ wykaz spółek ( nazwa , siedziba ) , w których spółka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie 

głosów w organie stanowiącym spółki 

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach. 

 

  

4/ informacje uzasadniające możliwość skorzystania ze zwolnienia lub wyłączenia w sporządzaniu skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego . 

 Nie wystąpił obowiązek sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego. 

 

 

5/  informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym 

szczeblu grupy kapitałowej  

Nie sporządzano sprawozdania skonsolidowanego     

 

 

 

 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES, W CIĄGU 

KTÓREGO NASTĄPIŁO POŁĄCZENIE  

  W 2011r. spółka nie uczestniczyła w przedsięwzięciu dotyczącym łączenia spółek. 

 

 

 WYSTĘPOWANIE NIEPEWNOŚCI CO DO MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI  

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia , które mogłyby zagrażać kontynuowaniu 

przez Spółkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie. 

                            

 

 INNE INFORMACJE NIE WYMIENIONE POWYŻEJ MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ SYTUACJI 

MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ LUB WYNIK FINANSOWY 

Brak . 
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II. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU  

Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU 
 

Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania z działalności jednostki 

Niniejsze Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki ALDA S.A. w 2011 r. zostało sporządzone na podstawie 

art. 49 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.). 

 

Podstawowe informacje o spółce ALDA S.A. 

Spółka ALDA S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) została utworzona na mocy uchwały o przekształceniu Spółki 

ALDA sp. z o.o. w ALDA S.A. z dnia 14 czerwca 2011 r. Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym 

nastąpiła w dniu 27 czerwca 2011 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej 

we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Emitent powstał na podstawie Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. Nr 94, 

poz. 1037 z późn. zm.) i działa zgodnie z jej zapisami. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek 

Handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także na podstawie Statutu i 

wewnętrznie uchwalonych regulaminów. 

 

Tabela 1 – Podstawowe dane Emitenta 

Firma: ALDA Spółka Akcyjna 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Siedziba Ząbkowice Śląskie 

Adres ul. Melioracyjna 6,  

57-200 Ząbkowice Śląskie 

Telefon: +48 74 816 41 74 

Faks: +48 74 816 41 76 

Adres poczty elektronicznej: biuro@alda.com.pl 

Adres strony internetowej: www.alda.com.pl 

NIP: 887-17-627-57 

REGON: 020660880 

KRS: 0000390068 

Źródło: Emitent 
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Tabela 2 – Zarząd Spółki 

Imię i nazwisko Stanowisko 
Kadencja 

Od Do 

Marek Fryc Prezes Zarządu 27.06.2011 r. 27.06.2014 r. 

Karol Maziarz Wiceprezes Zarządu 27.06.2011 r. 27.06.2014 r. 

Źródło: Emitent 

 

Tabela 3 – Rada Nadzorcza Emitenta 

Imię i nazwisko Stanowisko 
Kadencja 

Od Do 

Danuta Fryc Członek Rady Nadzorczej 27.06.2011 r. 27.06.2016 r. 

Jadwiga Maziarz Członek Rady Nadzorczej 27.06.2011 r. 27.06.2016 r. 

Teresa Maziarz Członek Rady Nadzorczej 27.06.2011 r. 27.06.2016 r. 

Monika Świderska Członek Rady Nadzorczej 27.06.2011 r. 27.06.2016 r. 

Elżbieta Urbańska Członek Rady Nadzorczej 27.06.2011 r. 27.06.2016 r. 

Źródło: Emitent 

 

 

Pracownicy 

Na koniec 2011 roku spółka ALDA S.A. zatrudniała 132 pracowników.  

 

Tabela 4 – Pracownicy zatrudnieni przez Emitenta w 2011 roku 

Wyszczególnienie 
Przeciętne zatrudnienie w 

roku 

Pracownicy umysłowi 14 

Pracownicy na stanowiskach robotniczych 118 

Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych lub 

bezpłatnych  

OGÓŁEM 132 

Źródło: Emitent 
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1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki 

 

Przekształcenie formy prawnej 

W związku z zamiarem pozyskania kapitału od inwestorów zewnętrznych celem dalszego intensywnego 

rozwoju działalności operacyjnej oraz zamiarem stania się spółką publiczną notowaną na rynku 

alternatywnym NewConnect, zgromadzenie wspólników prawnego poprzednika Emitenta podjęło uchwałę 

w sprawie przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstwa ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 

spółkę akcyjną. Rejestracja przekształcenia formy prawnej w KRS nastąpiła w dniu 27 czerwca 2011 r. 

 

Oferta prywatna akcji serii C oraz debiut Spółki na rynku NewConnect 

 

Oferta prywatna akcji serii C  

W 2011 r. Emitent przeprowadził emisję akcji serii C, z której pozyskał łącznie ok. 0,5 mln zł, które w 

głównej mierze zostały przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego w celu sfinansowania 

dynamicznego wzrostu sprzedaży. Dzięki zwiększeniu kapitału obrotowego Emitent zmniejszył udział 

kapitałów obcych w strukturze finansowania działalności operacyjnej. Spółka mogła zwiększyć stan 

zapasów gotowych produktów, co wpłynie na możliwość rozszerzenia oferty produktowej Spółki oraz 

rozwój kanałów dystrybucji. 

Pozostałą część środków pozyskanych z emisji akcji serii C Emitent przeznaczył na inwestycje we 

własną infrastrukturę techniczną, w tym na rozbudowę parku maszynowego głównie poprzez 

inwestycję w linię do produkcji stojaków choinkowych) oraz na zwiększenie powierzchni magazynowej. 

  

 

Debiut na rynku NewConnect 

W dniu 27 grudnia 2011 r. prawa do akcji serii C zadebiutowały na rynku alternatywnym NewConnect 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podczas debiutu kurs praw 

do akcji wzrósł o 48,31 proc. z 4,45 zł do 6,60 zł. Do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect 

wprowadzono: 436 550 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 123 600 akcji zwykłych na okaziciela serii  C 

oraz 123 600 praw do akcji serii C. 

 

Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C 

Na podstawie Uchwały nr 5 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26.10.2011 r. 

podwyższony został kapitał zakładowy ALDA S.A. z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 112.360,00 zł. 

Podwyższenie zostało zrealizowane poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 
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nominalnej 0,10 zł, które w całości zostały pokryte wkładami pieniężnymi wniesionymi przed 

zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. 

Rejestracja podwyższenia nastąpiła w dniu 17 stycznia 2012 r., o czym Emitent poinformował raportem 

bieżącym w systemie EBI nr 2/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku. 

 

Rozwój działalności 

W 2011 roku Spółka wygenerowała 10,02 mln zł przychodów ze sprzedaży. Struktura osiągniętych 

przychodów przedstawia się następująco: 

 

Tabela 5 Struktura przychodów w 2011 roku [w tys. zł] 

 2011 Wzrost względem 2010 roku 

usługi 3 116 13% 

produkcja 5 058 26% 

sprzedaż towarów i materiałów 1 846 200% 

Źródło: Emitent 

 

Istotny wzrost zamówień na wyroby Spółki zanotowano w IV kwartale 2011 roku. W tym okresie Spółka 

zrealizowała zwiększoną ilość zleceń na stojaki choinkowe oraz pozyskała zamówienia na kosze z funkcją 

popielnicy z nadrukiem reklamowym, wykonanym technologią opracowaną przez Spółkę – Alda-term. 

Dodatkowo zrealizowano także zlecenie na pełną gamę żaroodpornych naczyń szklanych z podgrzewaczem. 

 

Poniżej informacja dot. grup produktów, których sprzedaż w 2011 roku wzrosła najbardziej. 

 Stojaki choinkowe   +159% 

 Kosze na śmieci    +226% 

 Kosze z funkcją popielnicy  +156% 

 

   

Nowe produkty wprowadzane do oferty w 2012 

W 2011 roku Spółka opracowała 4 nowe typy produktów z grupy koszy na śmieci. Są to kosze „Swing”, 

koszopopielnice „Mirage”, „Square” oraz „Sandy”. Ich sprzedaż rozpoczęła się w 2012 roku.   

Obecnie Spółka prowadzi prace nad wdrożeniem do produkcji kosza pedałowego z wkładem metalowym. 

Produkt będzie dedykowany najbardziej wymagającym klientom z branży HoReCa. 
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2. Przewidywany rozwój jednostki 

 

Głównymi celami Emitenta na najbliższe lata jest ciągłe dążenie do powiększania wartości Spółki poprzez 

zwiększanie wartości sprzedaży oraz rozwój Spółki pod względem technicznym i organizacyjnym 

pozwalający na uzyskanie pozytywnego efektu poprzez maksymalizowanie wyniku finansowego jej pracy. 

 

Cele te Emitent chce osiągnąć poprzez: 

 Umocnienie pozycji producenta nieelektrycznych artykułów gospodarstwa domowego poprzez: 

 rozszerzanie oferty produktowej poprzez wprowadzenie do sprzedaży nowych produktów - 

artykułów gospodarstwa domowego (zarówno produkowanych przez Spółkę jak i pochodzących z 

importu), 

 aktywne rozszerzanie krajowych kanałów dystrybucji i zwiększanie liczby punktów handlowych 

produktów AGD, co przełoży się na dalszą dywersyfikację struktury odbiorców, 

 rozszerzanie swojej działalności oraz kanałów dystrybucji na rynki zewnętrzne , w szczególności na 

rynki Europy Wschodniej. 

 Rozszerzenie produkcji i sprzedaży w grupie „koszy na śmieci” poprzez rozwój produkcji dla rynku HoReCa 

(hotele, restauracje, catering) oraz koszopopielnic na specjalne zamówienie Klientów, 

  Inwestycje w linię do produkcji stojaków choinkowych „Easy Fix” w celu zwiększenia możliwości 

produkcyjnych stojaków choinkowych, 

 Pozyskiwanie nowych kontrahentów kooperacyjnych w zakresie realizacji przez Spółkę opracowania 

dokumentacji technicznej oraz produkcji zleconej na mało oraz średniogabarytowe wyroby stalowe lub 

aluminiowe, 

  Inwestycje we własny park maszynowy – modernizacja i rozbudowana parku maszynowego głównie w celu 

zwiększania możliwości technologicznych i innowacyjnych Spółki. 

  Inwestycje we własne zaplecze magazynowo-produkcyjne dla zapewnienia możliwości dalszego rozwoju. 

 

 

3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 

 

W roku obrotowym 2011 Emitent nie prowadził prac badawczych lub rozwojowych. 
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4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Emitenta 

 

Analiza wyników finansowych Emitenta osiągniętych w 2011 r. 

W 2011 roku ALDA S.A. zanotowała 10,02 mln zł przychodów ze sprzedaży, co w porównaniu do 2010 roku 

stanowi wzrost o 36,14 proc. Zysk netto za 2011 r. wyniósł 236 tys. zł i w odniesieniu do roku 

wcześniejszego był wyższy o 1586 proc. 

 

Wykres 1 - Przychody ze sprzedaży oraz zysk netto Emitenta w latach 2010-2011 (w tys. zł) 

 

Źródło: Emitent 

Struktura przychodów ze sprzedaży krajowej oraz eksportowej 

Tabela 6 Struktura przychodów Emitenta w ujęciu sprzedaży eksportowej [w zł] 

Przychody netto ze 

sprzedaży 

Sprzedaż ogółem za W tym na eksport za 

2010 rok 2011 rok 2010 rok 2011 rok 

Wyrobów: 3 948 291,93 4 947 493,74 832 836,00 1 105 777,72 

Usług, w tym: 2 742 766,97 3 116 805,65 15 900,00 102 077,97 

-  usługi produkcji 0,00 0,00 
  

-  usługi pozostałe 2 742 766,97 3 116 805,65 15 900,00 102 077,97 

- czynsze 0,00 0,00 
  

Towarów i materiałów w 

tym: 
600 477,46 1 845 723,15 0,00 0,00 

- hurt 600 477,46 1 845 723,15 0,00 0,00 

- detal 0,00 0,00 
  

RAZEM 7 291 536,36 9 910 022,54 848 736,00 1 207 855,69 

Źródło: Emitent 
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Analiza wskaźnikowa wyników finansowych Spółki 

Poniżej Emitent prezentuje analizę podstawowych wskaźników finansowych dla danych osiągniętych w 

2011 r. i 2010 r. 

 

Tabela 7 – Wskaźniki płynności 

 2010 2011 

Płynność bieżąca 1,1 1,4 

Płynność szybka 0,5 0,7 

Źródło: Emitent 

 

Płynność bieżąca = aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 

Płynność szybka = (aktywa obrotowe - zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe 

 

Wskaźnik płynności bieżącej informuje o stopniu pokrycia zobowiązań Spółki jej płynnymi aktywami. W 

przypadku Emitenta wskaźnik ten utrzymuje się na modelowym poziomie (przedział 1,2-2,0). Oznacza to, iż 

Spółka jest w stanie spłacać bieżące zobowiązania. 

 

Wskaźnik płynności szybkiej wskazuje na stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami o 

dużym stopniu płynności. Wskaźnik ten jest bardzo dokładny. W Spółce widać trend wzrastający, który 

świadczy o stopniowej poprawie sytuacji. 

 

Tabela 8 – Wskaźniki rentowności Emitenta 

 2010 2011 

ROS 0,2% 2,4% 

ROA 0,6% 5,9% 

ROE 15,5% 51,0% 

Marża EBIT 1,1% 4,8% 

Marża EBITDA 1,6% 5,1% 

Źródło: Emitent 

ROS = zysk netto/ sprzedaż netto 

ROA = zysk netto/aktywa ogółem 

ROE = zysk netto/kapitał własny 

Marża EBIT = Zysk z działalności operacyjnej / Przychody ze sprzedaży 

Marża EBITDA = (EBIT + Amortyzacja)/ Przychody ze sprzedaży 
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Wskaźnik rentowności sprzedaży netto (ROS) informuje o marży, jaką przynosi określona wielkość 

sprzedaży. W przypadku Emitenta niska wartość wskaźnika wynika z charakteru produkcji. Jednocześnie 

wartość ta wzrosła o 2,2 punkty procentowe r-d-r. 

 

Wskaźnik rentowności aktywów netto (ROA) określa zdolność aktywów przedsiębiorstwa do generowania 

zysku. W przypadku Spółki obserwuje się jego dynamiczny wzrost o 5,3 punkty procentowe r-d-r. Wskazuje 

to na coraz efektywniejsze zarządzanie aktywami Spółki. 

 

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wskazuje, jaki zysk generuje zaangażowany kapitał własny 

spółki. Wyższa efektywność kapitału własnego stwarza szanse wyższej dywidendy i dalszego dynamicznego 

rozwoju przedsiębiorstwa. W przypadku Emitenta nastąpił intensywny wzrost wskaźnika, który w 2011 

wyniósł 51 proc. 

 

 

Tabela 9 – Wskaźniki zadłużenia Emitenta 

 2010 2011 

Współczynnik ogólnego zadłużenia 

aktywów 
95,9% 88,5% 

Współczynnik zadłużenia kapitału 

własnego 
2316,0% 767,0% 

Źródło: Emitent 

 

Współczynnik ogólnego zadłużenia aktywów  = zobowiązania ogółem/ aktywa ogółem 

Współczynnik zadłużenia kapitału własnego = zobowiązania ogółem/ kapitał własny 

 

Współczynnik ogólnego zadłużenia aktywów określa, jaki jest udział kapitałów obcych w finansowaniu 

aktywów spółki. Im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższe zadłużenie firmy, a w konsekwencji najczęściej 

wyższe koszty obsługi długu. Spółka w 2011 r. istotnie zredukowała ten wskaźnik, co jest znakiem 

racjonalnej polityki zarządzania zewnętrznymi źródłami finansowania. 

 

Współczynnik zadłużenia kapitału własnego określa stopień zaangażowania kapitału obcego w stosunku do 

kapitału własnego. Spółka w 2011 r. istotnie zwiększyła poziom kapitałów własnych przez co zmniejszył się 

również istotnie wskaźnik zadłużenia kapitału własnego. 
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Wykres 1 – Przepływy finansowe Emitenta (w tys. zł) 

 

Źródło: Emitent 

 

Tabela 10 Model przepływów finansowych 

Przepływy z: 2011 

dz. operacyjnej - 

dz. Inwestycyjnej + 

dz. finansowej + 

 

Powyższa analiza cash flow wskazuje na to, iż Emitent znajduje się w fazie rozwoju, która charakteryzuje się 

potrzebą kapitału zewnętrznego. W 2012 na rachunek Spółki wpłynęły środki pozyskane z emisji akcji serii 

C, które umożliwią realizację celów strategicznych. 

 

Czynniki istotnie wpływające na wyniki finansowe Emitenta w 2011 r. oraz do dnia sporządzenia 

sprawozdania 

Istotny wzrost jaki odnotowała Spółka poprzez  osiągnięte w 2011 roku wyniki finansowe, związany jest 

przede wszystkim z rozszerzeniem oferty produktowej Emitenta. W ubiegłym roku, Spółka wprowadziła do 

sprzedaży szeroką gamę żaroodpornych naczyń szklanych z podgrzewaczem oraz nowe modele 

tradycyjnych czajników z gwizdkiem. Jednocześnie opracowano autorską metodę trwałego oraz 

estetycznego nanoszenia logotypów na produkowane wyroby. Od momentu wdrożenia tej technologii 

nastąpił wzrost zamówień na produkty z grupy koszy na śmieci. W 2011 roku do sprzedaży wprowadzono 

także nowy, ulepszony model stojaka choinkowego marki Easy Fix Junior. Przy czym odnotowany został 

wzrost sprzedaży dotychczasowego modelu Easy Fix. 
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Debiut na rynku NewConnect 

Pod koniec 2011 r. Emitent poniósł istotne koszty związane z przygotowaniem Spółki do debiutu na rynku 

NewConnect, które w znaczącej części zostały poniesione ze środków pozyskanych w ramach oferty 

prywatnej akcji serii C.  

W opinii Zarządu Emitenta debiut na rynku NewConnect przyniesie profity w dłuższym okresie m.in. dzięki 

większej transparentności przedsiębiorstwa, zwiększeniu poziomu wiarygodności dla potencjalnych 

kontrahentów oraz możliwości łatwiejszego i tańszego pozyskania kapitału na dalszy rozwój działalności. 

W 2012 roku Spółka będzie ponosić jedynie stałe koszty obecności na rynku NewConnect, które będą 

istotnie niższe niż te poniesione w 2011 roku.  

 

 

5. Nabycie udziałów (akcji) własnych 

W 2011 roku oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie nabywała akcji własnych. Na 

dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie posiada akcji własnych. 

 

 

6. Posiadane przez Emitenta oddziały (zakłady) 

Centrala Spółki znajduje się w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Melioracyjnej 6.  Spółka posiada także oddział 

produkcyjno-handlowy  zlokalizowany w Sławkowie przy ul. Dębowa Góra 27(woj. Śląskie). 

 

 

7. Informacje o instrumentach finansowych w zakresie związanego z nimi ryzyka 

 Ryzyko związane z celami strategicznymi 

Emitent w swojej strategii rozwoju zakłada stałe dążenie do powiększania wartości Spółki, głównie poprzez 

zwiększanie oferty produktowej oraz rozbudowę sieci sprzedaży. Realizacja strategii Emitenta uzależniona 

jest od zdolności Spółki do adaptacji do zmiennych warunków otoczenia, w ramach którego Spółka 

prowadzi działalność. Działania Spółki, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia bądź 

nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia, mogą mieć istotny negatywny 

wpływ na działalność, sytuację finansowo-majątkową oraz na wyniki Emitenta. Istnieje zatem ryzyko 

nieosiągnięcia części lub wszystkich założonych celów strategicznych. W związku z tym przychody i zyski 

osiągane w przyszłości przez Emitenta zależą od jego zdolności do skutecznej realizacji opracowanej 

długoterminowej strategii. W celu ograniczenia niniejszego ryzyka Zarząd na bieżąco analizuje czynniki 
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mogące mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na działalność i wyniki Spółki, a w razie potrzeby podejmuje 

niezbędne decyzje i działania. 

 

 Ryzyko odejścia kluczowych członków kierownictwa i trudności związane z pozyskaniem nowej 

wykwalifikowanej kadry zarządzającej 

Na działalność Emitenta duży wpływ wywiera doświadczenie, umiejętności oraz jakość pracy Zarządu Spółki. 

Emitent nie może zapewnić, że ewentualna utrata którejkolwiek z osób zarządzających o istotnym wpływie 

na działalność Spółki nie będzie mieć negatywnych konsekwencji na strategię, sytuację finansową i wyniki 

operacyjne Spółki. Wraz z odejściem którejkolwiek z osób zarządzających, Emitent mógłby zostać 

pozbawiony personelu posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania i działalności 

operacyjnej. 

Przedmiotowe ryzyko jest w znacznym stopniu minimalizowane poprzez fakt, iż Pan Marek Fryc będący 

Prezesem Zarządu Emitenta i Pan Karol Maziarz będący Wiceprezesem Zarządu są jednocześnie znaczącymi 

akcjonariuszami Emitenta.  

 

 Ryzyko związane z uzależnieniem Emitenta od podmiotu powiązanego MiK Sp. z o.o. 

Emitent nie posiada własnej linii produkcyjnej oraz parku maszynowego, które umożliwiałyby mu 

wytwarzanie gotowych produktów. Ok. 95% maszyn produkcyjnych jest użytkowanych przez Spółkę na 

podstawie umów dzierżawy zawartych z MiK Sp. z o.o. Umowy te zostały zawarte na czas nieokreślony. 

Istnieje ryzyko, że w przypadku wypowiedzenia umów dzierżawy przez MiK Sp. z o.o. Emitent mógłby zostać 

pozbawiony podstawowych czynników do produkcji swoich wyrobów, przez co działalność produkcyjna 

mogłaby zostać istotnie ograniczona. Realizacja przedmiotowego ryzyka mogłaby się wiązać z koniecznością 

poniesienia przez Emitenta istotnych nakładów inwestycyjnych na maszyny produkcyjne oraz istotnie 

wpłynąć na osiągane wyniki finansowe. Zamiarem Emitenta jest minimalizowanie przedmiotowego ryzyko 

poprzez stopniowe własne inwestycje w maszyny produkcyjne. 

 

 Ryzyko cen surowców 

Ceny surowców wykorzystywane do produkcji wyrobów Spółki (głównie stali, stali nierdzewnej oraz 

aluminium) są kształtowane na zasadzie mechanizmów rynkowych. Z tego też względu ceny tych surowców 

podlegają ciągłym wahaniom, przez co Spółka jest narażona na ryzyko wzrostu cen wykorzystywanych 

czynników produkcji. W przypadku znaczącego wzrostu cen surowców, spowodowanych m.in. 

zwiększaniem popytu ze strony branży przemysłowej, które to surowce są wykorzystywane podczas 

procesu produkcji, istnieje ryzyko istotnego wzrostu kosztów prowadzonej przez Spółkę działalności. W 

przypadku, gdy wraz ze wzrostem cen surowców, wzrost cen produktów oferowanych przez Spółkę będzie 
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proporcjonalnie mniejszy, może to istotnie wpłynąć na spadek marży i rentowności osiąganej przez 

Emitenta, a w konsekwencji na pogorszenie osiąganych wyników finansowych. W celu zabezpieczenia przed 

powyższym ryzykiem Emitent prowadzi kalkulację produkcji oraz cen produktów w oparciu o aktualne i 

prognozowane ceny surowców. Dodatkowo Zarząd Emitenta dba aby wielkość zaopatrzenia od 

poszczególnego dostawcy surowców nie stanowiła istotnego udziału w ogólnej wartości dostaw, co 

dodatkowo wpływa na redukowanie kosztów. 

 

 Ryzyko związane z uzależnieniem od odbiorcy stojaków choinkowych 

Spółka wytwarza stojaki choinkowe w systemie EasyFix głównie na zamówienie jednego kontrahenta 

niemieckiego, który jest właścicielem patentu. Istnieje ryzyko, że w przypadku zaprzestania współpracy z 

tym kontrahentem Emitent zaprzestanie produkcji i sprzedaży stojaków choinkowych, co mogłoby wpłynąć 

negatywnie na zmniejszenie wartości przychodów ze sprzedaży oraz na osiągane wyniki finansowe. W opinii 

Zarządu Emitenta przedmiotowe ryzyko jest utrzymywane na minimalnym poziomie dzięki dotychczasowej, 

bezkonfliktowej współpracy z tym kontrahentem. Ponadto w 2011 roku Emitent wprowadził do sprzedaży 

nowy model tego urządzenia. 

 

 Ryzyko związane z utratą zaufania odbiorców produktów AGD 

Emitent posiada szeroką i dobrze zdywersyfikowaną gamę odbiorców na oferowane artykuły gospodarstwa 

domowego, gdzie udział żadnego odbiorcy w 2011 r. nie przekroczył 20% udziału w strukturze przychodów. 

Odbiorcami produktów AGD są zarówno dystrybutorzy produktów gospodarstwa domowego, hurtownie 

AGD, jak i mniejsze sklepy posiadające w swojej ofercie produkty AGD. W związku z dobrze 

zdywersyfikowaną strukturą odbiorców Emitent nie jest uzależniony od pojedynczego odbiorcy. Jednakże w 

przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń lub zawinienia ze strony Spółki skutkującego 

nieterminowymi dostawami lub dostarczeniem wadliwych produktów, Emitent jest narażony na ryzyko 

utraty zaufania swoich odbiorców. Utrata zaufania części odbiorców może wiązać się z zaprzestaniem 

współpracy z tymi podmiotami oraz istotnym ograniczeniem zamówień na produkty oraz usługi Spółki, co z 

kolei może przełożyć się w istotny sposób na zmniejszenie wartości generowanych przychodów i osiąganych 

wyników finansowych. Powyższe ryzyko Emitent minimalizuje poprzez utrzymywanie dobrych relacji z 

kontrahentami oraz dbaniem o wysoką jakość dostarczanych produktów. Jednocześnie, Spółka rozwija 

swoją sieć dystrybucji wchodząc na rynki zagraniczne. 

 

 Ryzyko zmiany kursów walutowych 

Emitent importuje z krajów azjatyckich zarówno komponenty do produkcji własnych wyrobów, jak i gotowe 

produkty. Transakcje importowe są rozliczane w walutach obcych (głównie w USD). W związku z tym 
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istnieje ryzyko, że w przypadku niekorzystnej zmiany kursu USD względem PLN (deprecjacja złotego), Spółka 

będzie zmuszona do poniesienia wydatków w wysokości odbiegającej od pierwotnie zakładanej w budżecie 

finansowym, co w rezultacie wpłynie na zwiększenie wysokości kosztów zaopatrzenia. Emitent nie stosuje 

zabezpieczeń przed ryzykiem kursów walutowych opartych na instrumentach pochodnych, jednakże 

przedmiotowe ryzyko jest w znacznym stopniu ograniczane dzięki rozliczaniu blisko 80% kosztów 

związanych z dostawami w walucie polskiej (PLN). Ryzyku kursu walutowego nie odnosi się natomiast do 

sprzedaży eksportowej, ponieważ transakcje z głównym odbiorcą produktów eksportowych - stojaków 

choinkowych rozliczane są w walucie polskiej. 

 

 Ryzyko związane z finansowaniem działalności kapitałem obcym 

Na dzień 31 grudnia 2011 r. dominującym źródłem finansowania działalności Spółki był kapitał obcy, który 

stanowił 88,47 % sumy pasywów Emitenta. Na wartość obcych źródeł finansowania majątku Spółki składają 

się zobowiązania krótko i długoterminowe wynikające głównie z zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz 

otrzymanych zaliczek (43,97% wartości wszystkich zobowiązań) oraz z zobowiązań wynikających z 

zawartych umów kredytowych (37,88% wartości wszystkich zobowiązań). W związku z istotnym udziałem 

kapitału obcego w strukturze finansowania działalności Spółki istnieje ryzyko, że w przypadku chwilowego 

spadku wartości osiąganych przychodów ze sprzedaży, Spółka będzie mogła mieć trudności z bieżącym 

regulowaniem swoich zobowiązań, co w efekcie może przełożyć się na utratę płynności finansowej. 

Zdaniem Zarządu Emitenta przedmiotowe ryzyko jest minimalizowane dzięki posiadaniu zdywersyfikowanej 

struktury odbiorców. Ponadto Emitent z emisji akcji serii C pozyskał środki pieniężne w kwocie ok. 550 tys. 

zł brutto (na dzień bilansowy 31.12.2011r. środki te nie zostały jeszcze ujęte w kapitale własnym Spółki), 

które zasilą kapitał własny Spółki, przez co zwiększy się procentowy udział kapitałów własnych w strukturze 

finansowania działalności Emitenta. 

 

 Ryzyko związane z procesami produkcyjnymi 

Z prowadzoną przez Emitenta działalnością produkcyjną związane jest ryzyko z zakłóceniami procesu 

produkcyjnego, które może być spowodowane m.in. błędami ludzkimi, wadliwym działaniem urządzeń czy 

też awarią wykluczającą na dłuższy czas kluczowe dla produkcji maszyny lub gniazda produkcyjne. W 

przypadku istotnych zakłóceń w procesie produkcji Emitent mógłby zostać narażony na ryzyko związane z 

brakiem możliwości zapewnienia swoim odbiorcom realizacji odpowiednich ilości dostaw gotowych 

produktów, co w konsekwencji mogłoby negatywnie wpłynąć na wielkość sprzedaży i osiągane wyniki 

finansowe. Ryzyko zakłóceń procesu produkcyjnego spowodowanego m.in. błędami ludzkimi, czy też 

wadliwym działaniem urządzeń jest minimalizowane dzięki liniowemu systemowi produkcji (następna 

operacja sprawdza poprzednią), który pozwala wykryć błąd na wczesnym etapie i szybko go wyeliminować. 
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 Ryzyko związane z niespłacalnością należności od odbiorców 

Działalność Spółki jest obarczona ryzykiem związanym z niespłacalnością należności od odbiorców. Średni 

odsetek zaległych należności Emitenta oscyluje na niewielkim poziomie, dzięki przeprowadzaniu przez 

Spółkę analizy wiarygodności partnerów handlowych i dążeniu do współpracy jedynie z tymi 

kontrahentami, którzy nieposiadaną problemów z bieżącym regulowaniem swoich zobowiązań. Emitent 

dodatkowo w sposób ciągły monitoruje bieżące należności. Jednakże istnieje ryzyko, że w przyszłości 

wartość nie spłacanych należności od odbiorców może wzrosnąć, co mogłoby negatywnie wpłynąć na 

wyniki finansowe Spółki poprzez konieczność tworzenia odpisów aktualizacyjnych, a także mogłoby 

negatywnie wpłynąć na płynność Spółki i jej zdolność do regulowania bieżących zobowiązań. 

 

 Ryzyko stóp procentowych 

W celu finansowania bieżącej działalności Emitent posiłkuje się kapitałem obcym pozyskanym od banku w 

formie kredytów : w rachunku bieżącym oraz kredytów obrotowych, dla których oprocentowanie zostało 

ustalone według stałej stopy procentowej. Jednakże zawarte umowy kredytowe przewidują możliwość 

zmiany przez bank oprocentowania kredytu m.in. w przypadku wzrostu stóp procentowych ustalanych 

przez NBP, czy zmiany stawki WIBOR. W związku z powyższym istnieje ryzyko, iż znaczący wzrost stóp 

procentowych, ustalanych przez NBP przełoży się na wzrost stawki WIBOR, co następnie może przełożyć się 

na wzrost kosztów finansowych Spółki związanych ze spłatą rat zaciągniętych zobowiązań. 

 

 Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży w branży AGD 

W branży AGD istnieje zauważalna sezonowość sprzedaży. Zwiększony popyt na artykuły gospodarstwa 

domowego pojawia się w II połowie roku kalendarzowego, co jest związane z powakacyjnym okresem 

remontów i nabywania nowego wyposażenia do gospodarstw domowych. W związku z tym Emitent w II 

półroczu każdego roku kalendarzowego odnotowuje wzrost osiąganych przychodów ze sprzedaży (o ok. 6-

15%.). Skutkiem sezonowości sprzedaży są słabsze wyniki finansowe Emitenta osiągane w I i II kwartale 

danego roku. W celu zwiększenia sprzedaży w I półroczu Spółka podejmuje działania w zakresie poszerzania 

asortymentu artykułów AGD, cechujących się mniejszą sezonowością sprzedaży (np. w IV kw. 2010 r. 

wprowadzono do sprzedaży partię naczyń żaroodpornych). Jednocześnie, w tym okresie Spółka skupia 

swoją działalność na pozyskiwaniu nowych zleceń oraz Kontrahentów poprzez obecność na targach 

branżowych, które odbywają się właśnie w I połowie roku. 
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 Ryzyko koniunktury w branży 

Branża AGD w Polsce, w której działa Emitent odczuła spadek koniunktury w latach 2008-2010, przez co 

wyhamowana została dynamika wzrostu. Rok 2011 przyniósł stabilizację w branży. W dłuższej perspektywie 

nie można jednak wykluczyć pogorszenia się sytuacji w branży AGD, co może przełożyć się na pogorszenie 

wyników sprzedaży i rentowności Spółki. Ryzyko pogorszenia się sytuacji w branży AGD jest w pewnym 

stopniu minimalizowane poprzez specyfikę oferty produktowej Spółki - produktów z segmentu małego 

AGD, których sprzedaż jest mniej wrażliwa na koniunkturę w branży niż w przypadku produktów z 

segmentu dużego AGD. Ponadto Spółka minimalizuje przedmiotowe ryzyko poprzez budowanie oferty dla 

różnych odbiorców: gospodarstw domowych, hoteli, lokali gastronomicznych czy też kontrahentów 

kooperacyjnych w zakresie realizacji przez Spółkę produkcji zleconej na mało oraz średniogabarytowe 

wyroby stalowe lub aluminiowe. 

 

 Ryzyko związane z konkurencją 

Krajowy rynek artykułów gospodarstwa domowego, w obszarze którego działa Emitent, jest stosunkowo 

rozproszony z dużą ilością podmiotów oferujących swoje produkty, w tym zarówno firm krajowych jak i 

zagranicznych. Na rynku tym konkuruje się zarówno jakością oferowanych produktów jak i ich ceną. 

Konkurencja jakościowa oraz technologiczna dotyczy głównie artykułów producentów krajowych i z Europy 

Zachodniej. Konkurencja cenowa dotyczy głównie produktów importowanych z krajów azjatyckich. Istnieje 

ryzyko, że w przypadku ewentualnego nasilenia konkurencji w branży lub podejmowania agresywnych 

działań rynkowych przez konkurentów Spółki, Emitent może być zmuszony do podjęcia kroków w celu 

zapewnienia odpowiedniego poziomu sprzedaży, poprzez np. obniżenie cen sprzedawanych produktów. 

Działania tego typu mogłyby wpłynąć niekorzystnie na rentowność sprzedaży i w konsekwencji na 

pogorszenie wyników finansowych Spółki. Emitent nie zamierza brać udziału w rywalizacji z konkurentami 

poprzez obniżanie cen poniżej poziomów rentowności. Strategia Spółki koncentruje się na zdobywaniu 

korzystniejszej pozycji rynkowej głównie poprzez oferowanie produktów cechujących się atrakcyjnym 

stosunkiem ceny do jakości. Jest to możliwe poprzez optymalizację kosztów produkcji, m.in. dzięki 

importowi z krajów azjatyckich części podzespołów wykorzystywanych przy produkcji wyrobów Spółki. 

 

 Ryzyko zdarzeń losowych 

ALDA S.A., tak jak każda inna firma działająca na rynku, narażona jest na zajście nieprzewidzianych zdarzeń, 

tzw. zdarzeń losowych (powódź, kradzież, włamanie). Przedmiotowe zdarzenia mogą spowodować 

zniszczenie zapasów produktów, a także maszyn lub urządzeń, z których Emitent korzysta w ramach swojej 

podstawowej działalności. Utrata, kradzież, bądź uszkodzenie najistotniejszych czynników produkcji 

wykorzystywanych przez Emitenta mogłoby negatywnie wpłynąć na jego zdolności produkcyjne i częściową 
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dezorganizację jego działalności. W związku z powyższym Emitent w celu zminimalizowania powyższych 

ryzyk posiada niezbędne w tym zakresie zabezpieczenia m.in. podstawowe zabezpieczenia 

przeciwpożarowe, a także ubezpieczenia majątkowe od zdarzeń losowych. 

 

 Ryzyko związane z regulacjami prawnymi (polskimi i unijnymi) 

Regulacje prawne w Polsce ulegają nieustannym zmianom. Konsekwencją zmian jest konieczność 

ponoszenia kosztów monitorowania zmian legislacyjnych oraz kosztów dostosowywania do zmieniających 

się przepisów. W przypadku niejasnych sformułowań w przepisach istnieje również ryzyko rozbieżności w 

interpretacji przepisów pomiędzy Emitentem a innymi podmiotami, takimi jak kontrahenci czy organy 

administracyjne. Niejednoznaczność przepisów może rodzić ryzyko nałożenia kar administracyjnych lub 

finansowych w przypadku przyjęcia niewłaściwej wykładni prawnej. Na dzień sporządzenia Dokumentu 

Informacyjnego nie są Spółce znane zmiany w prawie, który mogłyby w istotny sposób wpłynąć na 

funkcjonowanie Spółki lub też spowodować poniesienie dodatkowych kosztów z tego tytułu. 

Spółka w ostatnim czasie nie prowadziła też żadnych spraw sądowych i administracyjnych wynikających z 

rozbieżności interpretacji przepisów prawa lub z powodu zmieniających się przepisów. Nie były też 

nakładane na Spółkę żadne kary finansowe przez organ publiczny. 

 

 Ryzyko związane z interpretacją przepisów podatkowych 

Emitent, podobnie jak wszystkie podmioty gospodarcze, jest narażony na nieprecyzyjne zapisy w 

uregulowaniach prawno-podatkowych, które mogą spowodować powstanie rozbieżności interpretacyjnych, 

w szczególności w odniesieniu do operacji związanych z podatkiem dochodowym, podatkiem od czynności 

cywilnoprawnych i podatkiem VAT w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności. W związku z 

powyższym istnieje ryzyko, iż mimo stosowania przez Emitenta aktualnych standardów rachunkowości, 

interpretacja Urzędu Skarbowego odpowiedniego dla Emitenta może różnić się od przyjętej przez Spółkę, 

co w konsekwencji może wpłynąć na nałożenie na Emitenta kary finansowej, która może mieć istotny 

negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. W dotychczasowej działalności Emitenta nie zostały na 

niego nałożone żadne kary finansowe przez organ publiczny.  

 

 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną 

Działalność i rozwój Emitenta jest ściśle uzależniony od fazy cyklu koniunkturalnego gospodarki polskiej. 

Rynek polski jest jednocześnie głównym rejonem aktywności gospodarczej kontrahentów Emitenta oraz 

końcowych odbiorców produktów Spółki. Jednym z podstawowych czynników determinujących popyt na 

artykuły AGD są dochody osiągane przez gospodarstwa domowe. Ponadto do czynników o charakterze 

ogólnogospodarczym, wpływających na działalność Emitenta, można zaliczyć także poziom PKB, poziom 



52 ALDA S.A.          Raport okresowy za 2011 rok 

 

 

inflacji, poziom inwestycji podmiotów gospodarczych, czy stopień zadłużenia gospodarstw domowych. 

Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, stagnacja lub spadek poziomu średniego 

wynagrodzenia brutto mogą mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Spółki, poprzez 

obniżenie popytu na produkty i usługi oferowane przez Emitenta, co w konsekwencji może przełożyć się na 

pogorszenie wyników finansowych Spółki. 

 

 

8. Przyjęte przez jednostkę cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z 

metodami zabezpieczania istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których 

stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń. 

W roku obrotowym 2011 Spółka nie zawierała kontraktów dotyczących instrumentów finansowych, ani nie 

zaciągała zobowiązań denominowanych w walucie obcej. W związku z powyższym nie stosowano 

rachunkowości zabezpieczeń. 

 

 

9. Stosowanie ładu korporacyjnego w przypadku jednostek, których papiery 

wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

Papiery wartościowe Emitenta nie zostały dopuszczone do obrotu na żadnym z rynków regulowanych Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, w związku z powyższym Emitent nie jest zobowiązany do stosowania zasad ładu 

korporacyjnego przeznaczonych dla tych przedsiębiorstw. 
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I. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 
 

 

Zarząd spółki ALDA S.A. (dalej: „Emitent”) oświadcza, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne 

sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi 

Emitenta oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową 

Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz 

sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

 

 

……………………………………………………… 

Marek Fryc 

Prezes Zarządu ALDA S.A. 

……………………………………………………… 

Karol Maziarz 

Wiceprezes Zarządu ALDA S.A. 

 

 

 

Zarząd spółki ALDA  S.A. (dalej: „Emitent”) oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań 

finansowych, tj. Kancelaria Biegłego Rewidenta „PROFIN” K. Szewczyk  z siedzibą w Brzegu, ul. Konopnickiej 

114,  dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Emitenta, został wybrany zgodnie z 

przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, 

spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami 

prawa krajowego. 

 

 

 

……………………………………………………… 

Marek Fryc 

Prezes Zarządu ALDA S.A. 

……………………………………………………… 

Karol Maziarz 

Wiceprezes Zarządu ALDA S.A. 
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II. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO 

REWIDENTA 
 

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy od 01 

stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu rocznego.  

 

 

 

III. INFORMACJA NA TEMAT 

STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA 

ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO  

W 2011 r. 
 

Zgodnie z Oświadczeniem opublikowanym raportem bieżącym nr 6/2012  z dnia 9 marca 2012 roku, Spółka 

przestrzegała w 2011 r. zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 

31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 

293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie 

zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” za wyjątkiem wskazanych poniżej 

zasad: 

 

 Punkt 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z 

wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi 

komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. 

Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z 

inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji 

internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, 

rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. 

 

UZASADNIENIE: 



55 ALDA S.A.          Raport okresowy za 2011 rok 

 

 

Emitent stosuje tę praktykę z zamiarem pominięcia rejestrowania, transmisji i upubliczniania obrad WZ, gdyż 

w opinii Spółki stosowanie powyższej praktyki nie przyniesie wymiernych korzyści w porównaniu do 

przewidywanych kosztów takiego postępowania. W 2011 r. Emitent nie przeprowadzał Walnego 

Zgromadzenia w sposób właściwy dla spółek publicznych. 

 

 Punkt 3.3  Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej opis rynku, na którym 

działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku. 

 

UZASADNIENIE: 

Emitent prowadzi analizę rynków na których działa jedynie na potrzeby Zarządu i planowania strategicznego. 

W związku z tym, że Spółka działa na kilku rynkach, na których sytuacja podlega ciągłym zmianom, Emitent 

nie stosuje danej dobrej praktyki. 

 

 Punkt 3.10. Dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz 

kontakty z mediami 

 

UZASADNIENIE: 

 Emitent zamieścił na swojej stronie internetowej adres e-mail oraz telefon kontaktowy do osób zajmujących 

się relacjami inwestorskimi oraz kontaktem z mediami, jednakże bez wskazania konkretnych osób. 

 

 Punkt 3.13  Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej kalendarz 

zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także 

spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych. 

 

UZASADNIENIE: 

Emitent na swojej stronie internetowej zamieszcza raporty bieżące, w których został opublikowany kalendarz 

dat publikacji raportów okresowych na bieżący rok. W przyszłości Spółka będzie zamieszczać również na 

swojej stronie internetowej ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w sposób właściwy dla spółek 

publicznych. 

Obecnie na stronie internetowej Spółki znajduje się również zakładka pt. Kalendarium, gdzie zostały 

umieszczone daty publikacji raportów okresowych.  

 

 

 Punkt 3.16 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej pytania akcjonariuszy 

dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z 

odpowiedziami na zadawane pytania. 
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UZASADNIENIE:  

Emitent nie prowadzi szczegółowego zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia. Jego Uczestnicy mają 

prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączone do protokołów. 

Emitent nie przewiduje w przyszłości bardziej szczegółowego opisu przebiegu walnego zgromadzenia, w tym 

także szczegółowego zapisu i publikacji pytań i odpowiedzi na nim zadawanych. 

W przypadku gdy pytania zadane przez akcjonariuszy na walnych zgromadzeniach będą istotne i spełniały 

kryteria zawarte w przepisach ogólno obowiązujących (w szczególności w związku z § 428-429 KSH), Emitent 

będzie dokonywał publikacji przedmiotowych pytań i odpowiedzi akcjonariuszy. 

 

 Punkt 5 Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 

inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać 

indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl. 

 

UZASADNIENIE: 

Emitent nie wykorzystuje indywidualnej sekcji relacji inwestorski znajdującej się na stronie 

www.GPWInfoStrefa.pl, gdyż sekcja relacji inwestorskich wraz z informacjami o Spółce oraz dokumentami 

korporacyjnymi znajduje się na stronie internetowej Spółki: www.alda.com.pl 

 

 Punkt 9.2 Emitent przekazuje w raporcie rocznym informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego 

Doradcy otrzymywanego od Emitenta z tytułu świadczenia wobec Emitenta usług w każdym zakresie. 

 

UZASADNIENIE:  

Zgodnie z zawartym w umowie z Autoryzowanym Doradcą zobowiązaniem do zachowania poufności jej treści. 

W związku z powyższym Emitent nie informacji stosował przedmiotowej praktyki w 2011 r. oraz nie zamierza 

stosować przedmiotowej praktyki w sposób ciągły. 

 

 Punkt 11 Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien 

organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. 

 

UZASADNIENIE:  

Na pytania ze strony inwestorów i mediów spółka udziela odpowiedzi na bieżąco drogą telefoniczną i 

mailową. W 2011 r. Emitent nie organizował publicznie dostępnych spotkań z inwestorami, analitykami i 

mediami, ze względu na znaczące koszty organizacji takich spotkań oraz stosunkowo niewielkie 

zainteresowanie nimi ze strony potencjalnych odbiorców. 

Emitent nie wyklucza organizacji tego rodzaju spotkań w przyszłości. Będą one organizowane w przypadku 

zgłaszanego Spółce istotnego zainteresowania ze strony akcjonariuszy, analityków lub przedstawicieli 

mediów. 

http://www.gpwinfostrefa.pl/
http://www.alda.com.pl/
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 Punkt 16 Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. […] 

 

UZASADNIENIE: 

Emitent uważa, że należyte wykonywanie obowiązków informacyjnych (przekazywanie raportów bieżących i 

okresowych – kwartalnych oraz rocznych) jest wystarczające i nie jest konieczne sporządzanie comiesięcznych 

raportów powielających w większości już opublikowane informacje. 


