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I. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 
 

Firma Emitenta:  Tilia Spółka Akcyjna 

 

Siedziba:   ul. Piramowicza 11/13, 90-254 Łódź 

Tel/fax:   +48 42 678 70 45 / +48 42 678 79 64 

Strona internetowa: www.tilia.com.pl 

Email:    biuro@tilia.com.pl 

 

NIP:     7251893714 

REGON:   100010886 

KRS:     0000394095, Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia 
w Łodzi, XX Wydział KRS 

 
Kapitał Zakładowy: 100.000,00 PLN 

 
  
 
 

ORGANY SPÓŁKI 

Zarząd: 

 Filip Kenig    – Prezes Zarządu 

 Michał Woźniak   – Członek Zarządu 

 

 

Rada Nadzorcza: 

 Jakub Urbanowicz   – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Katarzyna Kenig  – Członek Rady Nadzorczej 

 Maciej Rzewuski  – Członek Rady Nadzorczej 

 Hubert Bojdo  – Członek Rady Nadzorczej 

     Piotr Woźniak – Członek Rady Nadzorczej 

 
 
 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kapitał zakładowy Emitenta jest opłacony 

w całości i wynosi 100 000,00 zł i dzieli się na 1 000 000 akcji zwykłych na 

okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja. 
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AKCJONARIAT 
 

Na dzień 16 maja 2016 r. struktura akcjonariatu Emitenta, z uwzględnieniem 

akcjonariuszy posiadających powyżej 5% w kapitale zakładowym, przedstawia się 

następująco: 

 

AKCJONARIUSZ 
ILOŚĆ 
AKCJI 

UDZIAŁ W KAPITALE 
ZAKŁADOWYM 

ILOŚĆ 
GŁOSÓW 

UDZIAŁ W 
GŁOSACH 

SNOXELL LIMITED 720 000 72,00 % 720 000 72,00 % 

RUBICON PARTNERS S.A. 178 480 17,85 % 178 480 17,85 % 

 

 

SNOXELL LIMITED 72,00%

RUBICON PARTNERS S.A.
17,85%

POZOSTALI 10,15%

 
 

 

Wykres 1. Struktura Akcjonariatu Emitenta 
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II. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 
 

Stosownie do art. 52 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. 

U. z 2009 r., nr 152 poz. 1223 z poz. zm.), Zarząd Spółki Tilia Spółka Akcyjna, 

jako jednostki dominującej, przedstawia raport Grupy Kapitałowej TILIA S.A za 

okres od 1 stycznia 2016 do 31 marca 2016 roku. 

Zarząd Tilia Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi oświadcza, że wedle najlepszej 

wiedzy Zarządu informacje zaprezentowane w niniejszym raporcie sporządzone 

zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i innymi przepisami 

obowiązującymi Emitenta oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny 

sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej TILIA oraz jej wyniki finansowe. 

Zarząd oświadcza ponadto, że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej TILIA 

S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju osiągnięć oraz sytuacji w Grupie. 

 

 
 
       
 

 Łódź, 16.05.2016 roku 
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III. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJETYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU 

 

Raport za I kwartał 2016 roku został sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 

29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r., nr 152 poz. 1223 z poz. 

zm.) oraz w oparciu o Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na 

rynku New Connect”. 

 

Zasady rachunkowości  

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. 

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich 

treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Spółki 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. 

 

Rachunek zysków i strat 

Przychody  

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze 

sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w 

okresach, których dotyczą. 

 

Koszty  

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów, 

towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane. 

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto: 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w 

zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji 

wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, 

kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn. 

Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze 

zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych 

nad ujemnymi, 

Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości 

inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi. 
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Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie 

związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną. 

 

Opodatkowanie 

Wynik finansowy brutto korygują bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 

od osób prawnych oraz podatek odroczony. 

 

Podatek dochodowy bieżący 

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone 

zgodnie z przepisami podatkowymi. 

 

Podatek odroczony  

Podatek odroczony naliczany jest od różnic przejściowych pomiędzy wynikiem 

finansowym a podstawa opodatkowania. 

 

Bilans 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że 

w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być 

bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych 

i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu 

początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub 

kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie 

odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.  

 

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości 

przeszacowanej (po aktualizacji wyceny składników majątku), pomniejszonych o 

skumulowane umorzenie a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości. 

Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych zalicza się koszty obsługi 

zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. 

Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nim związane. 

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.  
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Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego 

roku lub 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 lub degresywnej począwszy od 

miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym 

szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. 

 

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.  Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków 

trwałych w budowie zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich 

finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o 

uzyskane przychody z nim związane. 

 

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe 

Aktywa finansowe uznaje się za nabyte, a zobowiązania finansowe za powstałe w 

przypadku zawarcia przez jednostkę kontraktu, który powoduje powstanie aktywów 

finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu 

kapitałowego u drugiej ze stron. 

Aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe, w tym również pochodne instrumenty 

finansowe i zawarte transakcje terminowe, z których wynika zobowiązanie lub prawo do 

nabycia lub sprzedaży w przyszłym terminie ustalonej ilości określonych instrumentów 

finansowych, po ustalonej cenie, wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą 

zawarcia kontraktu.  

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu 

w cenie nabycia, tj. wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w 

zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości 

godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. 

Jednostka klasyfikuje instrumenty finansowe w dniu ich nabycia lub powstania do 

następujących kategorii: 

- pożyczki udzielone i należności własne, 

- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności. 

 

Pożyczki udzielone i należności własne, niezależnie od terminu wymagalności, to 

aktywa finansowe powstałe wskutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu 
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środków pieniężnych oraz obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w 

zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli 

zbywający nie utracił kontroli nad tymi instrumentami. Pożyczki udzielone i należności 

własne, które jednostka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie zalicza się do 

aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu. 

 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności to nie zakwalifikowane 

do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których 

kontrakty określają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz prawo do 

otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych o ile jednostka zamierza i 

może utrzymać te aktywa do czasu gdy staną się one wymagalne.  

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, dla których jest ustalony 

termin wymagalności, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego 

w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy 

procentowej. 

Skutki przeszacowania, to jest odpisy z tytułu dyskonta lub premii, jak również 

pozostałe różnice ustalone na dzień ich wyłączenia z ksiąg rachunkowych, zalicza się 

odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w 

którym nastąpiło przeszacowanie. 

Zobowiązania finansowe, z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych, wycenia się nie później 

niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia. 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o 

charakterze zobowiązań wycenia się w wartości godziwej. 

 

Uznawanie i wycena instrumentów pochodnych w bilansie 

Instrumenty pochodne ujmowane są w księgach, w momencie gdy Spółka staje się 

stroną wiążącej umowy. W przypadku instrumentów nabytych, instrumenty te 

ujmowane są jako aktywa finansowe w wartości początkowej, którą stanowi cena 

nabycia danego instrumentu lub – w przypadku instrumentów wystawionych - w 

zobowiązaniach finansowych, w wysokości ceny sprzedaży danego instrumentu.  

W przypadku opcji wartość początkową stanowi otrzymana lub zapłacona premia, z 

uwzględnieniem kosztów transakcji. 

Na dzień bilansowy instrumenty pochodne wyceniane są w bilansie do wartości 

godziwej. Instrumenty pochodne o wartości godziwej większej od zera są aktywami 

finansowymi i wykazywane są w aktywach finansowych, zaś instrumenty o ujemnej 
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wartości godziwej stanowią zobowiązania finansowe i wykazywane są w 

zobowiązaniach finansowych. 

 

Wartość godziwa 

Oszacowana wartość godziwa odpowiada kwocie możliwej do uzyskania lub koniecznej 

do zapłaty w celu zbycia pozycji otwartych na dzień bilansowy.  

 

Ujęcie skutków zmian wartości godziwej i zysków lub strat z realizacji 

instrumentu 

Ujęcie skutków zmian wartości godziwej bądź zysków i strat z realizacji instrumentów 

pochodnych zależy od ich przeznaczenia. Instrumenty dzielą się na instrumenty 

zabezpieczające oraz instrumenty przeznaczone do obrotu. W grupie instrumentów 

zabezpieczających wyróżniane są instrumenty zabezpieczające wartość godziwą i 

instrumenty zabezpieczające przyszłe przepływy środków pieniężnych. 

 

Rzeczowe aktywa obrotowe 

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub 

kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. 

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w 

związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich 

wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji 

w bilansie i zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych. 

Towary wyceniane są w cenie nabycia nie wyższej od ich ceny sprzedaży netto na 

dzień bilansowy. 

 

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady 

ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). 

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie 

średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. 

Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień 

wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych, 

dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do 

kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia 

środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie 

lub zmniejszenie tych kosztów). 
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Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. 

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim 

ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. 

 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty 

poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. 

W tej pozycji ujmowana jest nadwyżka przychodów zarachowanych nad 

zafakturowanymi z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych. 

 

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 spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie 

lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady 

kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału. 

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego 

z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości 

nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana 

jest do kosztów finansowych. 

 

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z 

wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez 

wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty 

finansowe – które wycenia się według wartości godziwej. 

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych 

zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako 

długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe. 

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie 

średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. 

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na 

dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów 

finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach 

odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a 

także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.  
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Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady 

ostrożności, obejmują w szczególności: 

- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu 

świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, 

- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków 

trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli 

stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. 

Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo 

pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub 

umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z 

tych źródeł, 

- ujemną wartość firmy, 

 

Wycena transakcji w walutach obcych 

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach 

rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 

- średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień. 

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych: 

- składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych 

wycenianych metodą praw własności) i pasywów - po obowiązującym na ten dzień 

średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach 

obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w 

walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów finansowych, a w uzasadnionych 

przypadkach – do kosztu wytworzenia produktu lub ceny nabycia towaru, a także ceny 

nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub 

wartości niematerialnych i prawnych. 
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IV. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK 

PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI 

 
Na dzień publikacji raportu TILIA S.A. tworzy grupę kapitałową wraz z: 

 
 
Emitent tworzy sprawozdania skonsolidowane ze wszystkimi wyżej wymienionymi 
spółkami. 
 
TILIA SPORT GRUPA (Chorwacja) 

TILIA SPORT GRUPA zajmuje się instalacjami nawierzchni sportowych wykorzystując 

przy tym produkty z oferty TILIA S.A. 
 

MICROPLUS POLSKA (Polska) 

MICROPLUS POLSKA posiada w swej ofercie nowoczesne oświetlenie diodowe (LED). 

 

TILIA CE s.r.o. (Czechy) 

TILIA CE s.r.o. prowadzi w Czechach podobną działalność jak Tilia S.A. Do głównych 

jej zadań należy sprzedaż i rozwój produktów oferowanych przez TILIA S.A. Spółka jest 

odpowiedzialna za ekspansję na rynek w Bułgarii, Rumunii i Węgier oraz sprzedaż 

nowej grupy produktów – sztucznej trawy krajobrazowej. 

 

EPUFLOOR KAZAKHSTAN (Kazachstan) 

W październiku 2012 r. została założona w Kazachstanie firma EPUFLOOR 

KAZAKHSTAN. TILIA S.A. posiada w tej spółce 60% udziałów. Do głównych zadań 

spółki należy sprzedaż i rozwój produktów, pod markę EPUFLOOR, oferowanych przez 

TILIA S.A. 

 

Lp. 
Nazwa i adres jednostki 

Kapitał 
zakładowy 

Udział TILIA S.A. 
w kapitale 

1 
TILIA SPORT GRUPA d.o.o. 
BOLNICKA CESTA 49A 
10090 ZAGREB, CHORWACJA 

20 000 HRK 100 % 

2 
MICROPLUS POLSKA SP. Z O.O. 
UL. PIRAMOWICZA 11/13 
90-254 ŁÓDŹ, POLSKA 

50 000 PLN 60 % 

3 
TILIA CE s.r.o. 
PANCAVA 360 
76001 Zlin, CZECHY 

500 000 CZK 100 % 

4 
EPUFLOOR KAZAKHSTAN 
SHOSSE KARAGANDA 7, 010000 ASTANA, 
KAZACHSTAN 

184 000 KZT 60 % 

5 
EPUFLOOR GRANULATE SP. Z O.O. 
UL. GOSTYŃSKA 51 
63-100 ŚREM 

50 000 PLN 49 % 
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EPUFLOOR GRANULATE SP. Z O.O. 

Przedmiotem działalności Spółki jest dystrybucja wszystkich produktów pochodzących 

z zakładu recyklingu, należącego do ATB TRUCK zlokalizowanego w Śremie, przy 

wykorzystaniu relacji handlowych posiadanych przez Tilia oraz ATB TRUCK. 



 

V. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

 

 RCHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
01.01.2016 
31.03.2016 

01.01.2015 
31.03.2015 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 1 006 373,91 2 444 067,35 

  - od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej 0,00 0,00 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 65 527,37 284 467,65 

II. Zmiana stanu produktów  0,00 0,00 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 

III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 940 846,54 2 159 599,70 

B. Koszty działalności operacyjnej 1 277 283,99 2 487 476,22 

I. Amortyzacja 62 277,15 73 953,00 

II. Zużycie materiałów i energii 20 752,56 174 316,45 

III. Usługi obce 239 287,19 359 834,89 

IV. Podatki i opłaty 1 136,77 1 685,03 

  - podatek akcyzowy 0,00 0,00 

V. Wynagrodzenia 132 112,95 231 382,16 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 16 929,75 29 203,26 

 -emerytalne 3 821,59 11 424,91 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 15 661,53 123 578,22 

VIII.  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 789 126,08 1 493 523,22 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -270 910,08 -43 408,87 

D. Pozostałe przychody operacyjne 270 986,86 470 913,90 

I. Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 200 170,96 8 174,75 

II. Dotacje 390,25 390,25 

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 22 943,92 145 373,19 

IV. Inne przychody operacyjne 47 481,73 316 975,71 
 

E. Pozostałe koszty operacyjne 19 768,12 330 123,59 

I. Strata z tyt. rozch. niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 

III. Inne koszty operacyjne 19 768,12 330 123,59 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) -19 691,34 97 381,44 
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G. Przychody finansowe 515 887,21 157 324,60 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 

A. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 

  a) od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00 

  - w których jedn.posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 

  b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00 

  - w których jedn.posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 

II. Odsetki, w tym: 4,18 7 551,63 

  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

III. Zysk z tyt.rozchodu sktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 

  - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 

V. Inne 515 883,03 149 772,97 

H. Koszty finansowe 24 154,74 32 546,85 

I. Odsetki, w tym: 10 800,65 13 780,75 

  - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 

II. Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 

  - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 

IV. Inne 13 354,09 18 766,10 

 I Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych  0,00 0,00 

J Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I) 472 041,13 222 159,19 

K Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.) 0,00 0,00 

I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 

II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 

L. Odpis wartości firmy 0,00 0,00 

I. Odpis wartości firmy  - jednostki zależne 0,00 0,00 

II. Odpis wartości firmy  - jednostki współzależne 0,00 0,00 

III. Odpis wartości firmy  - jednostki stowarzyszone 0,00 0,00 

M. Odpis ujemnej wartości firmy  0,00 0,00 

I. Odpis ujemnej wartości firmy  - jednostki zależne 0,00 0,00 

II. Odpis ujemnej wartości firmy  - jednostki współzależne 0,00 0,00 
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N. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00 

O. Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M) 472 041,13 222 159,19 

P. Podatek dochodowy 0,00 0,00 

Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 

  Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności -29 899,70 -2 171,82 

R. Zyski (straty) mniejszości 0,00 23 648,32 

S. Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R) 472 041,13 196 339,05 

 
 



 

  BILANS  31.03.2016  31.03.2015 

A. AKTYWA TRWAŁE 716 952,95 1 937 302,48 

I. Wartości niematerialne i prawne 1 753,89 889 788,22 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 427 346,84 747 804,11 

III. Należności długoterminowe 37 647,83 40 344,64 

IV.  Inwestycje długoterminowe 0,00 74 742,00 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 250 204,39 184 623,51 

B. AKTYWA OBROTOWE 3 219 955,85 7 219 766,33 

I. Zapasy 452 393,38 1 424 179,76 

II. Należności krótkoterminowe 2 568 735,65 5 079 358,80 

III. Inwestycje krótkoterminowe 170 102,94 649 105,93 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 28 723,89 67 121,84 

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 

D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 

  AKTYWA RAZEM 3 963 908,80 9 157 068,81 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY -4 290 523,22 -2 327 104,84 

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

II. Kapitał (fundusz) zapasowy 10 560 902,83 10 560 902,83 

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 

V. Różnice kursowe z przeliczenia 3 311,78 111 207,89 

VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych  -15 372 778,96 -13 241 554,61 

VII. Zysk (strata) netto 472 041,13 196 339,05 

VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-) 0,00 0,00 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 8 222 709,89 11 458 948,01 

I. Rezerwy na zobowiązania 196 282,07 174 378,04 

II. Zobowiązania długoterminowe 694 937,00 1 312 189,73 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 7 330 227,13 9 969 555,57 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 263,69 2 824,67 

  PASYWA RAZEM 3 963 908,80 9 157 068,81 

 
 
 
 
 



 

 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 
01.01.2016 
31.03.2016 

01.01.2015 
31.03.2015 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -4 724 046,53 -2 525 197,18 

I.a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -4 724 046,53 -2 525 197,18 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -4 290 523,22 -2 327 104,84 

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)  -4 290 523,22 -2 327 104,84 

 
 

 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIEŻNYCH (metoda pośrednia) 
01.01.2016 
31.03.2016 

01.01.2015 
31.03.2015 

 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej   

I. Zysk / Strata netto 472 041,13 196 339,05 

II. Korekty razem  -1 204 563,38 253 881,73 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) -732 522,25 450 220,78 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej     

I. Wpływy 379 300,84 0,00 

II. Wydatki 405,82 537 185,50 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 378 895,02 -537 185,50 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej    

I. Wpływy 0,00 24 329,03 

II. Wydatki 130 208,74 29 187,57 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej   (I-II) -130 208,74 -4 858,54 

D. Przepływy pieniężne netto razem -483 835,97 -91 823,26 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym -483 835,97 -91 823,26 

F. Środki pieniężne na początek okresu 653 938,91 415 608,93 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) 170 102,94 323 785,67 

 
 
 



 

VI. ISTOTNE DOKONANIA LUB NIEPOWODZENIA EMITENTA WRAZ Z OPISEM 

NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O 

NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 

 

W okresie od 1 stycznia 2016 do 31 marca 2016 r. Grupa Kapitałowa TILIA S.A. 

odnotowała zysk netto w wysokości 472 041,13 zł wobec zysku netto w I kwartale 2015 

r. w wysokości 166 798,53 zł. 

Przychody ze sprzedaży za I kwartał 2016 roku wyniosły 1 006 373,91 zł i były niższe o 

58,8 % niż w analogicznym okresie 2015 roku - 2 444 067,35 zł. 

Strata ze sprzedaży w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 marca 2016 r. wyniosła 

270 910,08 zł, wobec straty w analogicznym okresie 2015 roku 43 408,87 zł. 

Wynik ten spowodowany jest sezonowością branży w jakiej działa Emitent oraz ilością 

przetargów ogłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Należności krótkoterminowe wynoszą 2 568 735,65 zł. W głównej mierze na wysokość 

tej pozycji składają się należności z tytułu dostaw i usług 2 428 799,34 zł. Zobowiązania 

krótkoterminowe 7 330 227,13 zł to przede wszystkim zobowiązania z tytułu dostaw i 

usług – 6 279 150,58 zł i zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów – 315 000,00 zł. 

W I kwartale 2016 roku przychody Grupy Kapitałowej TILIA S.A. zostały wygenerowane 

w 100% z działalności handlowej. Grupa dostarczyła materiały do budownictwa 

sportowego do klientów krajowych i zagranicznych m.in. dostarczyła granulat EPDM do 

Tajlandii (wartość dostawy 76 000 USD). 

 

VII. STANOWISKO DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ 

 

Emitent nie publikował prognoz finansowych. 

 

 

VIII. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ 

HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI 

 

Nie dotyczy. 

 

 

IX. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE INICJATYW 

NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W 

PRZEDSIĘBIORSTWIE W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ 

DZIAŁALNOŚCI 

 
W okresie objętym niniejszym raportem, Spółka nie podejmowała działań w obszarze 

rozwiązań innowacyjnych. 
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X. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ 

EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY 

 

Na dzień 31.03.2016 w Grupie Kapitałowej TILIA S.A. zatrudnionych było 9 osób (6 x 

cały etat, 2 x 1/5 etatu, 1 x 1/16 etatu). 


