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1. Podstawowe informacje o Emitencie 

Nazwa (firma): K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Wieliczka 

Adres siedziby: Ul. Limanowskiego 1A/8, 32-020 Wieliczka 

Numer KRS: 0000399586 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział 
Gospodarczy KRS 

Kapitał zakładowy 740 571,80 zł 

REGON: 120921780 

NIP: 675-141-46-04 

Telefon: +48 12 251 48 14 

Fax: +48 12 289 05 29 

Poczta e-mail: biuro@kkpoland.pl 

Strona www: www.kkpoland.pl 

Zarząd: Krzysztof Miłaszewski – Prezes Zarządu 

Rada Nadzorcza Jacek Grzyb - Przewodniczący RN 

Irena Miłaszewska - Z-ca Przewodniczącego RN 

Krzysztof Sienicki - Członek RN 

Bogdan Lizak - Członek RN 

Sylwia Błasiak - Członek RN 
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2. Pismo Zarządu 

 

Szanowni Akcjonariusze! 

 

Z przyjemnością przekazujemy Państwu kolejny Roczny Raport K&K Herbal Poland S.A. za 2017 rok. Był to 

rok intensywnej pracy, pozyskiwania nowych kontrahentów i mimo spadku sprzedaży Spółka osiągnęła 

dodatni wynik finansowy brutto.  

 

W minionym roku Spółka prowadziła intensywne działania marketingowe we wszystkich kanałach sprzedaży 

oraz prowadziła działania mające na celu poprawienie wskaźników finansowych, a w szczególności 

zmniejszenia wskaźników zobowiązań krótkoterminowych i należności krótkoterminowych. 

 

Pragniemy jak co roku, podziękować naszym pracownikom, współpracownikom, członkom Rady Nadzorczej 

oraz partnerom biznesowym za wspólną pracę i zaangażowanie w osiągnięciu celów. Pragniemy także 

podziękować naszym Akcjonariuszom za zaufanie, którym nasza Spółka została obdarzona. 

 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z dalszymi fragmentami niniejszego raportu, które w sposób 

pełniejszy opisują działalność Spółki i jej dokonania w 2017 r. 

 

 

Z poważaniem 

Prezes Zarządu  

Krzysztof Miłaszewski 
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3. Oświadczenie Zarządu 

 
 Zarząd K&K Herbal Poland S.A. („Emitent") oświadcza, że wedle jego najlepszej 

wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały 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. 

  

          Prezes Zarządu  

   Krzysztof Miłaszewski 

 

 

 

 Zarząd K&K Herbal Poland S.A. („Emitent") oświadcza, że podmiot uprawniony do 

badania sprawozdań finansowych, tj. „In Plus” Biuro Audytorsko – Księgowe Lucyna Zych z 

siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 15C, p. 12, dokonujący badania rocznego 

sprawozdania finansowego, 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. 

 

Prezes Zarządu  

   Krzysztof Miłaszewski 
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4. Wybrane dane finansowe 

 

Kwoty prezentowane w PLN przeliczone zostały na Euro wg następujących zasad: 

Przeliczenia kursu 2017 2016 

Kurs euro na dzień bilansowy a 4,1709 4,4240 

Średni kurs euro w okresie b 4,2447 4,3757  

 
 

a. poszczególne pozycje bilansu wg stanu przeliczono po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego na 
dany dzień bilansowy.  

b. poszczególne   pozycje   rachunku  zysków  i  strat oraz wybrane dane finansowe Rachunek Przepływów 
Pieniężnych przeliczono wg kursu ustalonego poprzez obliczenie średniej arytmetycznej z średnich 
kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca. 
 

 

Bilans 

 

PLN EUR 

Wg stanu na 
dzień  

31-12-2017 r. 

Wg stanu na 
dzień 

31-12-2016 r. 

Wg stanu na 
dzień                 

31-12-2017 r. 

Wg stanu na dzień  
31-12-2016 r. 

Kapitał własny 1 435 607,13 1 104 613,42 344 196,01 249 686,58 

Należności 
długoterminowe 

82 620,00 - 19 808,67 - 

Należności 
krótkoterminowe 

642 747,00 806 064,64 154 102,71 182 202,68 

Środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne 

300 187,92 239 750,73 71 971,98 54 193,20 

Zobowiązania 
długoterminowe 

- - - - 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

149 287,18 225 517,44 35 792,56 50 975,91 

Aktywa trwałe 239 578,52 55 120,62 57 440,49 12 407,85 

Aktywa obrotowe 1 346 016,29 1 275 118,24 322 716,03 288 227,45 

Aktywa/Pasywa razem 1 585 594,81 1 330 238,86 380 156,52 300 686,90 

 
 
 
 
 
 



7  

 

Rachunek Zysków i Strat PLN EUR 

od 
01.01.2017 r. 

do 
31.12.2017 r. 

od 
01.01.2016 r. 

do 
31.12.2016 r. 

od 
01.01.2017 r. 

do 
31.12.2017 r. 

od 
01.01.2016 r. 

do 
31.12.2016 r. 

Przychody netto ze sprzedaży 1 529 480,59 1 776 554,17 360 327,14 406 004,56 

Zysk (strata) na sprzedaży  37 075,50 -30 412,75 8 734,54 -6 950,37 

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

38 589,77 -19 197,86 9 091,28 -4 387,38 

Amortyzacja 13 460,31 10 376,10 3 171,09 2 371,30 

Zysk (strata) brutto 1 907,71 -28 600,05 449,43 -6 536,11 

Zysk (strata) netto -4 583,29 -28 293,05 -1 079,77 -6 465,95 

 

 

Wybrane dane finansowe 
Rachunek Przepływów 

Pieniężnych 

Okres  
od 01.01.2017  
do 31.12.2017 

PLN 

Okres  
od 01.01.2017  
do 31.12.2017 

EUR 

Okres  
od 01.01.2016  
do 31.12.2016 

PLN 

Okres  
od 01.01.2016  
do 31.12.2016 

EUR 

Przepływy pieniężne netto 
z działalności operacyjnej  

-163 594,04 -38 540,78 -145 665,50 -34 317,03 

Przepływy pieniężne netto 
z działalności inwestycyjnej  

-117 925,20 -27 781,75 -44 902,58 -10 578,50 

Przepływy pieniężne netto 
z działalności finansowej 

341 956,43 80 560,80 -3  309,88 -779,77 

Przepływy pieniężne netto razem  60 437,19 14 238,27 -193 877,96 -45 675,30 

 

5. Sprawozdanie finansowe Emitenta za 2017 rok 

5.1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

 

 

WPROWADZENIE  

DO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

ZA OKRES OD 01.01.2017  DO 31.12.2017  R. 
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I 

 

1. Nazwa i siedziba jednostki : K&K Herbal Poland S.A., ul. Limanowskiego 1A/8 32-020 

Wieliczka. 

2. Podstawowy przedmiot działalności jednostki: sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, 

sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, sprzedaż prowadzona 

w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów 

tytoniowych, sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów 

toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 

3. Sąd rejestrowy lub inny organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla Krakowa -

Śródmieścia  w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000399586 

 

II 

 

1. Czas trwania działalności jednostki: Czas trwania spółki jest nieograniczony. 

 

III 

 

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 

 Roczne sprawozdanie finansowe sporządzane jest  za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. 

 

IV 

 

1. Dane łączne sprawozdania finansowego: 

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych gdyż, w skład jednostki nie wchodzą 

jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. 

 

V 

 

1. Informacja o kontynuacji działalności: 

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 

przez spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, 

które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez spółkę 

działalności. 

 

VI 

 

1. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego: 

W okresie, za który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe nie miało miejsca połączenie 

spółek. 
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VII 

 

1. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i 

pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 

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

1.1 Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości: 

 środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów 

wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków 

trwałych),pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy 

z tytułu trwałej utraty wartości: 

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka 

stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących 

załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł ujmowane są 

w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych i amortyzowane jednorazowo 

w miesiącu ich przekazania do użytkowania. 

Środki trwałe o wartości 3.500,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych i 

amortyzowane w miesiącu ich przekazania do użytkowania. 

 

 środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających 

w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy 

z tytułu trwałej utraty wartości, 

 

 materiały, towary i wyroby gotowe - stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo-

wartościową materiałów, towarów  i wyrobów gotowych wycenia się: 

a) materiały: - przychód – w cenach zakupu, 

                       - rozchód   -  metodą „ pierwsze weszło-pierwsze wyszło”          , 

Zakupione materiały dla których nie prowadzi się ewidencji magazynowej księgowane 

są bezpośrednio w koszty . Dotyczy to zakupu materiałów do ogólnego użytku i 

materiałów biurowych, części zamiennych zużywanych bezpośrednio po zakupie. 

b) towary: - przychód- w cenach zakupu, 

  - rozchód – metodą „pierwsze weszło-pierwsze wyszło” 

 

 należności krótkoterminowe i roszczenia – należności krótkoterminowe i roszczenia 

wykazywane są w wartości netto pomniejszonej o odpisy aktualizujące należności. 

Należności wycenione są w kwocie wymagającej zapłaty. Na należności sporne 

dokonywane są odpisy aktualizujące w pełnej wysokości. 

Podobne zasady wyceny bilansowej dotyczą również należności wyrażonych w walutach 

obcych, z tym że dokonuje się przeliczenia na walutę polską według średniego kursu 

NBP. Powstałe w wyniku przeliczenia różnice kursowe przenosi się na koszty bądź 

przychody finansowe. 

 

 zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe – zobowiązania wykazywane są 

w kwocie wymagającej zapłaty, 



10  

 

 kapitały ( fundusze ) własne, z wyjątkiem udziałów ( akcji ) własnych, oraz 

pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej, 

 

 Aktywa i pasywa – wyrażone w walutach obcych wyceniono na dzień bilansowy 

według średniego kursu NBP. 

 

1.2. Pomiar wyniku finansowego - jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat. 

 

1.3. Sposób sporządzania sprawozdania finansowego- jednostka sporządza pełne 

sprawozdanie finansowe. 



 

 

5.2 Bilans 

Bilans – Aktywa 

    

  Treść 

Stan na 
31.12.2017 

Stan na 
31.12.2016 

A. Aktywa trwałe 239 578,52 55 120,62 

I. Wartości niematerialne i prawne 60 000,00 0,00 

  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 

  2. Wartość firmy 0,00 0,00 

  3. Inne wartości niematerialne i prawne 60 000,00 0,00 

  4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 92 183,52 48 621,62 

  1. Środki trwałe 92 183,52 48 621,62 

  a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 

  b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 59 910,95 16 708,19 

  c) urządzenia techniczne i maszyny 9 862,10 0,00 

  d) środki transportu 0,00 0,00 

  e) inne środki trwałe 22 410,47 31 913,43 

  2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 

  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 

III. Należności długoterminowe 82 620,00 0,00 

  1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

  
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

0,00 0,00 

  3. Od pozostałych jednostek 82 620,00 0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

  1. Nieruchomości 0,00 0,00 

  2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

  3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

  - udziały lub akcje 0,00 0,00 

  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

  - udzielone pożyczki 0,00 0,00 

  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

  
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale 
0,00 0,00 

  - udziały lub akcje 0,00 0,00 

  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

  - udzielone pożyczki 0,00 0,00 

  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

  c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

  - udziały lub akcje 0,00 0,00 

  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

  - udzielone pożyczki 0,00 0,00 

  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

  4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 775,00 6 499,00 

  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 775,00 6 499,00 

  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 
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B. Aktywa obrotowe 1 346 016,29 1 275 118,24 

I. Zapasy 275 221,17 205 560,78 

  1. Materiały 0,00 0,00 

  2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 

  3. Produkty gotowe 0,00 0,00 

  4. Towary 271 221,17 166 318,78 

  5. Zaliczki na dostawy 4 000,00 39 242,00 

II. Należności krótkoterminowe 642 747,00 806 064,64 

  1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 

  - do 12 miesięcy 0,00 0,00 

  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

  b) inne 0,00 0,00 

  
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

0,00 0,00 

  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 

  - do 12 miesięcy 0,00 0,00 

  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

  b) inne 0,00 0,00 

  3. Należności od pozostałych jednostek 642 747,00 806 064,64 

  a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 536 350,82 735 606,97 

  - do 12 miesięcy 536 350,82 735 606,97 

  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

  
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych oraz innych świadczeń 
7 590,00 9 017,00 

  c) inne 98 806,18 61 440,67 

  d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 

III. Inwestycje krótkoterminowe 300 187,92 239 750,73 

  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 300 187,92 239 750,73 

  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

  - udziały lub akcje 0,00 0,00 

  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

  - udzielone pożyczki 0,00 0,00 

  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

  - udziały lub akcje 0,00 0,00 

  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

  - udzielone pożyczki 0,00 0,00 

  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 300 187,92 239 750,73 

  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 290 303,91 239 750,73 

  - inne środki pieniężne 9 884,01 0,00 

  - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 

  2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 127 860,20 23 742,09 

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

D. Udziały (akcje ) własne 0,00 0,00 

  Aktywa razem 1 585 594,81 1 330 238,86 
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Bilans – Pasywa 
    

  Treść 

Stan na 
31.12.2017 

Stan na 
31.12.2016 

A. Kapitał (fundusz) własny 1 435 607,13 1 104 613,42 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 740 571,80 425 571,80 

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 699 618,62 707 334,67 

  
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością 
nominalną udziałów (akcji) 

0,00 0,00 

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

  z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 

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

  tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00 

  na udziału (akcje) własne 0,00 0,00 

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 

VI. Zysk (strata) netto -4 583,29 -28 293,05 

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00  0,00  

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 149 987,68 225 625,44 

I. Rezerwy na zobowiązania 90,00 108,00 

  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 90,00 108,00 

  2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 

  - długoterminowa 0,00 0,00 

  - krótkoterminowa 0,00 0,00 

  3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 

  - długoterminowe 0,00 0,00 

  - krótkoterminowe 0,00 0,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

  1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

  
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

0,00 0,00 

  3. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 

  a) kredyt i pożyczki 0,00 0,00 

  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

  c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

  d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 

  e) inne 0,00 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 149 287,18 225 517,44 

  1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 

  - do 12 miesięcy 0,00 0,00 

  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

  b) inne 0,00 0,00 

  
2. Wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

0,00 0,00 

  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 

  - do 12 miesięcy 0,00 0,00 

  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

  b) inne 0,00 0,00 

  3. Wobec jednostek pozostałych 149 287,18 225 517,44 
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  a) kredyty i pożyczki 9 884,01 1 534,88 

  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

  c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 93 040,07 123 014,79 

  - do 12 miesięcy 93 040,07 123 014,79 

  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

  e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00 

  f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 

  
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 
oraz innych tytułów publicznoprawnych 

27 416,97 85 413,75 

  h) z tytułu wynagrodzeń 17 873,35 12 147,52 

  i) inne 1 072,78 3 406,50 

  4. Fundusze specjalne 0,00 0,00 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 610,50 0,00 

  1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 

  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 610,50 0,00 

  - długoterminowe 0,00 0,00 

  - krótkoterminowe 610,50 0,00 

  Pasywa razem 1 585 594,81 1 330 238,86 

 

5.3 Rachunek zysków i strat 

Rachunek zysków i strat 

    

  Wyszczególnienie 

za okres 
01.01.2017 - 

31.12.2017 

za okres 
01.01.2016 - 

31.12.2016 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 529 480,59 1 776 554,17 

  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 35 585,36 16 403,97 

II. 
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie 
– wartość ujemna) 

0,00 0,00 

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

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 493 895,23 1 760 150,20 

B. Koszty działalności operacyjnej 1 492 405,09 1 806 966,92 

I. Amortyzacja 13 460,31 10 376,10 

II. Zużycie materiałów i energii 21 711,74 27 129,05 

III. Usługi obce 217 223,10 197 177,86 

IV. Podatki i opłaty, w tym: 645,00 2 627,59 

  - podatek akcyzowy 0,00 0,00 

V. Wynagrodzenia 275 911,50 315 025,04 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 95 808,28 66 418,39 

  Emerytalne 25 469,25 30 672,51 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 30 618,35 31 004,35 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 837 026,81 1 157 208,54 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 37 075,50 -30 412,75 

D. Pozostałe przychody operacyjne 15 501,40 18 611,69 

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 8 739,84 
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II. Dotacje 0,00 0,00 

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

IV. Inne przychody operacyjne 15 501,40 9 871,85 

E. Pozostałe koszty operacyjne 13 987,13 7 396,80 

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2 335,89 0,00 

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

III. Inne koszty operacyjne 11 651,24 7 396,80 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 38 589,77 -19 197,86 

G. Przychody finansowe 1 432,90 245,00 

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

  a) od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

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

  w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 

II. Odsetki, w tym: 1432,90 245,00 

  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów 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 0,00 0,00 

H. Koszty finansowe 38 114,96 9 647,19 

I. Odsetki, w tym: 3 313,49 2 263,72 

   dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00 

  w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

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

IV. Inne 34 801,47 7 383,47 

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) 1 907,71 -28 600,05 

J. Podatek dochodowy 6491,00 -307,00 

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

L. Zysk (strata) netto  (I-J-K) -4 583,29 -28 293,05 

 

5.4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 

    

  Wyszczególnienie 

za okres 
01.01.2017 - 

31.12.2017 

za okres 
01.01.2016 - 

31.12.2016 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1 104 613,42 1 132 906,47 

  - zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 

  - korekty błędów 0,00 0,00 

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach 1 104 613,42 1 132 906,47 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 425 571,80 425 571,80 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 315 000,00 0,00 

  a) zwiększenie (z tytułu) 315 000,00 0,00 

  - wydania udziałów (emisji akcji) 315 000,00 0,00 

  b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00 

  - umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00 
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1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 740 571,80 425 571,80 

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 707 334,67 633 612,23 

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -7 716,05 73 722,44 

  a) zwiększenie z tytułu 20 577,00 73 722,44 

   - emisji akcji/udziałów powyżej wartości nominalnej 20 577,00 0,00 

  - z podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00 

  
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 

wartość) 
0,00 73 722,44 

  b) zmniejszenie z tytułu 28 293,05 0,00 

  - pokrycia straty 28 293,05 0,00 

2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 699 618,62 707 334,67 

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu  0,00 0,00 

3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

  b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00 

   zbycia objętych aktualizacją środków trwałych 0,00 0,00 

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00 

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 

  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -28 293,05 73 722,44 

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 73 722,44 

  - zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 

   korekty błędów 0,00 0,00 

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 

  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

  podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 

  b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00 

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

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -28 293,05 0,00 

  - zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 

  - korekty błędów 0,00 0,00 

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -28 293,05 0,00 

  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

  - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00 

  b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00 

  pokrycie straty z kapitału zapasowego 28 293,05  0,00 

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 

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

6. Wynik netto -4 583,29 -28 293,05 

  a) zysk netto 0,00 0,00 

  b) strata netto -4 583,29 -28 293,05 

  c) odpisy z zysku 0,00 0,00 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1 435 607,13 1 104 613,42 

III. 
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty) 

1 435 607,13 1 104 613,42 
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5.5 Rachunek przepływów pieniężnych 

Rachunek przepływów pieniężnych 

    

L.P. Wyszczególnienie 

za okres 
01.01.2017 - 

31.12.2017 

za okres 
01.01.2016 - 

31.12.2016 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 
  

I. Zysk (strata) netto -4 583,29 -28 293,05 

II. Korekty razem -159 010,75 -117 372,45 

1 Amortyzacja 13 460,31 10 376,10 

2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 

3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 536,80 2 015,93 

4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 2 335,89 -8 739,84 

5 Zmiana stanu rezerw -18,00 -141,00 

6 Zmiana stanu zapasów -69 660,39 172 189,64 

7 Zmiana stanu należności 80 697,64 -123 271,49 

8 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 
kredytów 

-84 579,39 -143 737,06 

9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -101 783,61 -26 064,73 

10 Inne korekty 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -163 594,04 -145 665,50 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej     

I. Wpływy 1 452,90 8 966,28 

1 
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 

20,00 8 739,84 

2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

3 Z aktywów finansowych, w tym: 1 432,90 226,44 

  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

  b) w pozostałych jednostkach 1 432,90 226,44 

  - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 

  - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 

  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 

  - odsetki 1 432,90 226,44 

  - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 

4 Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 

II. Wydatki 119 378,10 53 868,86 

1 
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 

69 862,10 53 868,86 

2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 49 516,00 0,00 

3 Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 

  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

  - nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 

  - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 

4 Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -117 925,20 -44 902,58 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     

I. Wpływy 343 926,13 0,00 

1 
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

335 577,00 0,00 
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2 Kredyty i pożyczki 8 349,13 0,00 

3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

4 Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 

II. Wydatki 1 969,70 3 309,88 

1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 

2 Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 

3 Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 

4 Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 143,72 

5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 

7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 923,79 

8 Odsetki 1 969,70 2 242,37 

9 Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 341 956,43 -3 309,88 

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 60 437,19 -193 877,96 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 60 437,16 -193 877,96 

  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 

F. Środki pieniężne na początek okresu 239 750,73 433 628,69 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 300 187,92 239 750,73 

  - o ograniczonej możliwości dysponowania  0,00  0,00 

 

5.6 Dodatkowe informacje i objaśnieni 

 

 

DODATKOWE 

INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

ZA ROK 2017 

 

 

 

 

 

I 

 

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. 
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Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych 

Wartość początkowa i jej zmiany 

Nazwa grupy 
składników majątku 

trwałego 

Wartość 
początkowa  

(brutto) 
stan na 

początek 
roku 

obrotowego 

Zwiększenie 
wartości 

początkowej 

P
rz

em
ie

sz
cz

en
ia

   

O
g

ó
łe

m
 (

3+
4+

/-
5)

 

Zmniejszenie wartości 
początkowej 

O
g

ó
łe

m
 (

7+
8+

9)
 Wartość 

początkowa  
(brutto) 
stan na 

koniec roku 
obrotowego 

(2+6-10) 
ak

tu
al

iz
ac

ja
   

p
rz

yc
h

o
d

y 

zb
yc

ie
 

lik
w

id
ac

ja
 

in
n

e 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Wartości 
niematerialne i 
prawne 

3 950,78 0,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 950,78 

1. Koszty 
zakończonych prac 
rozwojowych 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Inne wartości 
niematerialne i prawne 

3 950,78 0,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 950,78 

4. Zaliczki na wartości 
niematerialne i     
prawne 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Rzeczowe aktywa 
trwałe 

70 201,95 0,00 59 378,10 0,00 59 378,10 3 820,33 3 413,82 0,00 7 234,15 122 345,90 

1. Środki trwałe 70 201,95 0,00 59 378,10 0,00 59 378,10 3 820,33 3 413,82 0,00 7 234,15 122 345,90 

a) grunty ( w tym 
prawo użytkowania  
wieczystego gruntu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

17 742,68 0,00 49 516,00 0,00 49 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 258,68 

c) urządzenia 
techniczne i maszyny 

10 698,94 0,00 9 862,10 0,00 9 862,10 0,00 0,00 0,00 0,00 20 561,04 

d) środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e) inne środki trwałe 41 760,33 0,00 0,00 0,00 0,00 3 820,33 3 413,82 0,00 7 234,15 34 526,18 

2. Środki trwałe w 
budowie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Zaliczki na środki 
trwałe w budowie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Inwestycje 
długoterminowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Wartości 
niematerialne i prawne 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Długoterminowe 
aktywa finansowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) w jednostkach 
powiązanych 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 - udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - inne papiery 
wartościowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- inne długoterminowe 
aktywa finansowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) w pozostałych 
jednostkach, w których 
jednostka posiada 
zaangażowanie w 
kapitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - inne papiery 
wartościowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- inne długoterminowe 
aktywa finansowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) w pozostałych 
jednostkach 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- inne papiery 
wartościowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- inne długoterminowe 
aktywa finansowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Inne inwestycje 
długoterminowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Amortyzacja (umorzenia) Wartość netto 

Nazwa grupy składników 
aktywów trwałych 

Stan na 
początek 

roku 
obrotowego A

kt
u

al
iz

ac
ja

 

A
m

o
rt

yz
ac

ja
 

(u
m

o
rz

en
ie

)z
a 

ro
k 

 

In
n

e 
zw

ię
ks

ze
n

ia
 

Z
m

n
ie

js
ze

n
ia

 

Stan na 
koniec roku 
obrotowego 

Stan na 
początek 

roku 
obrotowego 

(2-12) 

Stan na 
koniec roku 
obrotowego 

(11-17) 

  12 13 14 15 16 17 18 19 

I. Wartości niematerialne i 
prawne 

3 950,78 0,00 0,00 0,00 0,00 3 950,78 0,00 60 000,00 

1. Koszty zakończonych prac 
rozwojowych 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Inne wartości niematerialne i 
prawne 

3 950,78 0,00 0,00 0,00 0,00 3 950,78 0,00 60 000,00 

4. Zaliczki na wartości 
niematerialne i prawne 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 21 580,33 0,00 15 816,20 0,00 7 234,15 30 162,38 48 621,62 92 183,52 
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1. Środki trwałe 21 580,33 0,00 15 816,20 0,00 7 234,15 30 162,38 48 621,62 92 183,52 

a) grunty (w tym prawo 
użytkowania  wieczystego gruntu) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) budynki, lokale i obiekty 
inżynierii lądowej   i wodnej 

1 034,49 0,00 6 313,24 0,00 0,00 7 347,73 16 708,19 59 910,95 

c) urządzenia techniczne i 
maszyny 

10 698,94 0,00 0,00 0,00 0,00 10 698,94 0,00 9 862,10 

d) środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e) inne środki trwałe 9 846,90 0,00 9 502,96 0,00 7 234,15 12 115,71 31 913,43 22 410,47 

2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Zaliczki na środki trwałe w 
budowie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Długoterminowe aktywa 
finansowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- inne długoterminowe aktywa 
finansowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach, w 
których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- inne długoterminowe aktywa 
finansowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- inne długoterminowe aktywa 
finansowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – nie dotyczy. 

 

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,  

używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów 

leasingu - nie dotyczy. 

 

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 

z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli  -  nie dotyczy. 

 

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości 

nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych: 

 

 

Struktura kapitału akcyjnego na dzień 31.12.2017 r.: 

 

Imię i nazwisko 

(firma) 
Seria akcji Ilość akcji 

Udział % w 

kapitale 

Ilość 

posiadanych 

głosów na 

WZA 

Udział % w 

głosach na 

WZA 

1. 
Krzysztof 

Miłaszewski 
F 1 350 000 18,23 1 350 000,00 18,23% 

2. 
Adam 

Łanoszka 
F 1 575 000,00 21,27 1 575 000,00 23,86% 

3. 
Pozostali < 5% 

na WZ 
A,B,C,D,E,F 4 480 718,00 60,50 4 480 718,00 60,50% 

  Razem   7 405 718 100% 7 405 718 100% 

 

6. Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy. 

 

Poniesiona w okresie 01.01.2017 do 31.12.017 strata netto w kwocie 4.583,29 zł. wnioskuje 

się pokryć z kapitału zapasowego. 

 

7. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, 

zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: 

 

 

Odroczony podatek dochodowy: 

 

 

 

LP Treść Rezerwy wpływające na Aktywa odniesione na 

Wynik finansowy Kapitał własny Wynik 
finansowy 

W tym odpisy 
aktualizujące 
aktywa 

Kapitał własny 

1 
 
 
2 

Stan na początek roku 
obrotowego 
 
Stan na koniec roku 
obrotowego 

108,00 
 
 

90,00 

0,00 
 
 

0,00 

6 499,00 
 
 

4 775,00 
 

0,00 
 
 

0,00 

0,00 
 
 

0,00 
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8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na 

początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie 

końcowym. 

 

 

Grupa 
należności 

 

Stan na początek 
roku obrotowego 

 

Zwiększenia 
 

Wykorzystanie 
odpisów 

 

Uznanie 
odpisów za 

zbędne 
 

Stan na koniec roku 
obrotowego 

 

 
Dochodzone 
na drodze 
sądowej 

 
 

 
3 238,07 

 
 

 
0,00 

 
 
 

 
839,22 

 
 

 
0,00 

 
 

 
2 398,85 

 
 

 

 

9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia 

bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: 

 

a. do 1 roku, 

b. powyżej 1 roku do 3 lat, 

c. powyżej 3 lat do 5 lat, 

d. powyżej 5 lat. 

 

Zobowiązania wobec 

Okres wymagalności                   Razem 

do 1 roku powyżej 1 roku do 3 lat powyżej 3 roku do 5 lat powyżej         5 lat 
początek roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

stan na 

po
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 r
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o 
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u 
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ro

to
w
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1. Jednostek 
powiązanych: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) z tytułu dostaw i 
usług 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Pozostałych 
jednostek: 

225 517,44 149 287,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 517,44 149 287,18 

a) kredyty i pożyczki 1 534,88 9 884,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 619,20 

b) z tytułu emisji 
dłużnych papierów 
wartościowych 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) inne zobowiązania 
finansowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

d) z tytułu dostaw i 
usług 

123 014,79 93 040,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 014,79 93 040,07 
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e) zaliczki otrzymane 
na dostawy 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

f) zobowiązania 
wekslowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

g) podatków, ceł, 
ubezpieczeń i innych 
świadczeń 

85 413,75 27 416,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 413,75 27 416,97 

h) wynagrodzeń 12 147,52 17 873,35 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 16 035,52 17 873,35 

i) innych 3 406,50 1 072,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 406,50 1 072,78 

Razem 225 517,44 149 287,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 517,44 149 287,18 

 

 

10.Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. 

 

Tytuły           Stan na 

  początek koniec 

  roku roku 

      

1. Ogółem czynne rozliczenia 23 742,09 127 860,20 

międzyokresowe kosztów (poz.A.V.2 
oraz B.IV aktywów bilansu), w tym: 0,00 0,00 

- opłacona prenumerata czasopism 0,00 0,00 

- koszty poniesione z tytułu 0,00 0,00 

ubezpieczeń majątkowych za  0,00 0,00 

przyszłe okresy sprawozdawcze 0,00 0,00 

- inne 23 742,09 127 860,20 

2. Ogółem bierne rozliczenia 0,00 610,50 

międzyokresowe przychodów(poz. 
B.IV pasywów), w tym: 0,00 0,00 

- inne 0,00 610,50 

   

 

 

11. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i 

poręczenia, także wekslowe – nie dotyczy. 

 

 

 

II 

 

1. Struktura rzeczowa ( rodzaje działalności ) i terytorialna ( kraj, eksport ) przychodów  

netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. 

 

Przychody netto ze 
sprzedaży 

Sprzedaż 
ogółem za rok 

Sprzedaż 
ogółem za rok 

W tym za 
granicę za rok 

W tym za 
granicę za rok 

W tym do państw 
UE za rok 

W tym do 
państw UE za 

rok 

ob
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to
w

y 
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op
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ed
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ją

cy
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w

y 
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y 
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y 
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Usługi 35 585,36 16.403,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

Towary 1 483 896,23 1 760 150,20 0,00 0,00 8 842,68 87 255,22 

Materiały 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 1 529 480,59 1 776 554,17 0,00 0,00 8 842,68 87 255,22 

 

 

 

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe – nie dotyczy 

 

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie dotyczy 

  

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku 

obrotowym  lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym. 

 

 

W roku obrotowym 2017 nie ograniczono działalności handlowej, nie przewiduje się też tego 

w następnym roku. 

 

 

 

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem 

dochodowym od wyniku finansowego ( zysku, straty ) brutto. 

 

 

Lp. Nazwa 
Dane za rok 

obrotowy w zł 

1 Wynik finansowy (zysk, strata) brutto za rok obrotowy 1 907,71 

2 
Przychody wpływające na wynik brutto roku obrotowego, trwale 
niezaliczane do podstawy opodatkowania (-) 363,37 

3 
Przychody wpływające na wynik brutto, przejściowo w roku 
obrotowym niestanowiące przychodu podatkowego (-) 0,00 

4 
Przychody podatkowe nieujęte w księgach lub ujęte w księgach 
ale niewpływające na wynik brutto roku obrotowego (+) 0,00 

5 
Korekty przychodów roku obrotowego, dokonane na podstawie 
faktur wystawionych w następnym roku (+/-) 0,00 

6 
Koszty wpływające na wynik brutto za rok obrotowy, 
niestanowiące trwale kosztu uzyskania przychodu (+) 46 734,65 

7 
Koszty wpływające na wynik brutto za rok obrotowy, 
niestanowiące przejściowo kosztu uzyskania przychodu (+) 8 897,36 

8 
Koszty stanowiące koszt uzyskania przychodu, niewpływające na 
wynik brutto roku obrotowego (-) 11 158,29 
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9 
Korekty kosztów roku obrotowego dokonane na podstawie faktur 
otrzymanych w następnym roku  0,00 

10 Inne 0,00 

11 Dochód podatkowy 46 018,06 

12 Darowizny uznane podatkowo (-) 0,00 

13 Część straty podatkowej z lat ubiegłych 14 120,12 

14 Inne korekty 0,00 

15 Podstawa opodatkowania 31 898,00 

16 podatek dochodowy za rok obrotowy 4 785,00 

 
 

 

6. Koszt wytworzenia środków trwałych w  budowie, środków trwałych na własne 

potrzeby: nie dotyczy 

 

7. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych – nie dotyczy 

 

8. Kursy przyjęte do wyceny 
 

Dla pozycji bilansu wpisanych w walutach obcych przyjęto kursy wg tabeli NBP 

nr 251/A/NBP/2017  z dnia 29.12.2017 r. 

III 

Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych 

 

1. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony został metodą pośrednią, zgodnie z 

art. 48b ustawy o rachunkowości w sposób wiarygodny, powiązany z bilansem i 

rachunkiem zysków i strat oraz księgami rachunkowymi i wykazuje: 

 

 Zmiana (+/-) Kwota 

A. środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej w wysokości 
 

-163 594,04 

B. środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej w wysokości  
 

-117925,20 

C. środków pieniężnych netto z działalności finansowej w wysokości 
 

341 956,43 

D. środków pieniężnych netto, razem (A.+/–B.+/-C.)  
 

60 437,19 

E. bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 
 

60 437,19 
 

 

 

IV 

 

1.Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy 

zawodowe. 
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Przeciętne zatrudnienie pracowników w roku 2016 wyniosło 4.63 osób, w tym: 

pracownicy umysłowi : 4,63 osób 

 

Przeciętne zatrudnienie pracowników w roku 2017 wyniosło 4.40 osób, w tym: 

pracownicy umysłowi : 4,40 osób 

 

2. Informacje o wynagrodzeniach wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w 

skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółki   handlowej 

za rok obrotowych. 

Wynagrodzenie Zarządu Spółki Akcyjnej w okresie obrotowym wyniosło 71.890,00 zł.   

Rada Nadzorcza  nie pobierała wynagrodzeń w okresie obrotowym. 

 

3. Informacja o wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy: 

Wynagrodzenie należne dla podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za  

badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy wynosi  5.500,00 zł netto. 

 

V 

1. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a 

nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym. 

 

Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na sprawozdanie finansowe. 

 

2.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 2017 nie dokonano zmian zasad ( polityki ) rachunkowości, metod wyceny oraz 

zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. 

 

3. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania 

finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy stanowią 

załącznik do niniejszej informacji ( bilans, rachunek zysków i strat). 
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6. Sprawozdanie z działalności Zarządu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z 

DZIAŁALNOŚCI 
za okres obrotowy od 1 stycznia 2017  roku do 31 grudnia 2017 roku 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI W OKRESIE OBROTOWYM: 

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Zarząd jest 

zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności jednostki 

w roku obrotowym, obejmujące istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji 

finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis 

zagrożeń. 

Sprawozdanie z działalności jednostki w okresie obrotowym obejmuje: 

A. Podstawowe informacje o Spółce 

B. Opis kluczowej działalności Spółki 

C. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki, jakie nastąpiły w okresie 

obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu 

D. Przewidywany rozwój Spółki 

E. Sytuacja finansowa Spółki 

F. Czynniki ryzyka i opis zagrożeń 

G. Pozostałe informacje 

 

____________________________________________ 

Krzysztof Miłaszewski 

 

Prezes Zarządu 

 

Wieliczka, dnia  25 maja 2018 roku 
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A. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE: 

Nazwa:    K&K Herbal Poland S. A. 

Siedziba:    32-020 Wieliczka, ul. Limanowskiego 1A/8 

NIP:     675-141-46-04 

REGON:    120921780 

Sąd rejestrowy:   Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,  

XII Wydział Gospodarczy KRS 

KRS:     0000399586 

Telefon:   (+48 12) 251-48-14 

Fax:     (+48 12) 289-05-29 

WWW:    www.kkpoland.pl 
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Syntetyczna historia Spółki K&K Herbal Poland S. A. 

Data Wydarzenie 

26 maja 2009 
Zawiązanie spółki K&K Herbal Poland Spółka Cywilna Krzysztof Sienicki i 
Krzysztof Miłaszewski 

29 lipca 2010 
Przekształcenie K&K Herbal Poland Spółka Cywilna  Krzysztof Sienicki i Krzysztof 
Miłaszewski w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 

13 stycznia 2011 Wpis do KRS pod numerem 0000375475 

07 września 2011 
Przekształcenie K&K Herbal Poland Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  w 
Spółkę Akcyjną 

25 października 2011 Wpis do KRS pod numerem 0000399586 

14 listopada 2011 

Podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwały w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 25.000,00 zł w 
drodze emisji nie więcej niż 250.000  sztuk  akcji serii C w drodze subskrypcji 
prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 

24 maja 2012 Pierwszy dzień notowań praw do akcji serii C Spółki na rynku NewConnect 

17 lipca 2012 
Pierwszy dzień notowań akcji serii B i C K&K Herbal Poland S.A. na rynku 
NewConnect. 

15 stycznia 2013 

Podjęcie przez Zarząd K&K HERBAL POLAND S.A. uchwały w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o 
kwotę nie wyższą niż 145.266,60 zł, poprzez emisję nie więcej niż 1.456.666 akcji 
zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

12.03.2013 
Zakończenie subskrypcji oraz przydział 626.718 akcji zwykłych na okaziciela serii 
D.  

05.06.2013 
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, do wartości 280.571,80 
zł, w wyniku emisji 626.718 akcji zwykłych na okaziciela serii D 

02.08.2013 
Pierwszy dzień notowań akcji serii D K&K Herbal Poland S.A. na rynku 
NewConnect. 

20.10.2014 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie K&K HERBAL POLAND S.A. podjęło uchwałę 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 
145.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 1.450.000 akcji zwykłych na 
okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

14.11.2014 
Zakończenie subskrypcji oraz przydział 1.450.000 akcji zwykłych na okaziciela 
serii E. 

10.12.2014 
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, do wartości 425.571,80 
zł, w wyniku emisji 1.450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E 
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B. OPIS KLUCZOWEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI. 

Przedmiotem działalności Spółki jest dystrybucja na zasadzie wyłączności na terenie 

Polski produktów (suplementy diety,  wyroby medyczne,  kosmetyki, produkty 

weterynaryjne) firm: Bioline Products z siedzibą w Czechach, Brainway Inc z siedzibą w 

31.12.2014 
 

Kapitał podstawowy Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku wg sprawozdania 

finansowego spółki wyniósł 280 571,80 zł. 

Kapitał podstawowy spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku wg KRS wynosił 425 

571,80 zł.  

Różnica w kwocie 145 000,00 zł wynika z niezakończonej procedury 

rozksięgowania emisji akcji serii E i kosztów emisji, trwającej procedury 

dopuszczenia do obroty akcji serii E na rynku NewConnect oraz procedowania 

przez sąd błędnego wpisu  KRS (ostateczne postanowienie sądu z dnia 11 maja 

2015 roku).  

Data zakończenia procedury - maj 2015 roku. 

24.04.2015 
Pierwszy dzień notowań akcji serii E K&K Herbal Poland S.A. na rynku 

NewConnect. 

30.06.2016 

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu 

Spółki przez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia 

kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością 

wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 

za zgodą Rady Nadzorczej. 

13.07.2016 

Sąd Rejonowy zarejestrował kapitał docelowy Spółki do kwoty 

315.000,00 złotych, zamianę 600.000 sztuk imiennych akcji serii A na 

akcje nieuprzywilejowane oraz odpowiednie zmiany w Statucie Spółki. 

05.01.2017 

Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 
425.571,80 zł do kwoty nie wyższej niż 740.571,80 zł, to jest o kwotę nie 
wyższą niż 315.000,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego dokonane 
zostanie poprzez emisję nie więcej niż 3.150.000 akcji zwykłych na 
okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cenę emisyjną 
akcji ustalono na poziomie 0,13 zł. Emisja akcji serii F odbywa się w trybie 
oferty prywatnej. Akcje będą pokryte wkładem pieniężnym. 

20.02.2017 

Zakończenie oferty prywatnej oraz dokonanie przydziału akcji zwykłych 

na okaziciela serii F. Przydziału akcji dokonano 21 lutego 2017 roku.W 

ramach subskrypcji przydzielono 3.150.000 (trzy miliony, sto pięćdziesiąt 

tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, 

03.04.2017 

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 350 

000,00 zł w wyniku emisji 3.150.000  akcji zwykłych na okaziciela serii F o 

wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda.  

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy Spółki 

wynosi 740.571,80 zł. 
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Czechach, VLX International s. r. o. z siedzibą w Czechach. Spółka od 2015 roku zajmuje 

się poszukiwaniem zagranicznych firm i eksportem do nich produktów polskiej firmy 

Plast-Med. Pod marką własną.  Spółka realizuje swoje cele strategiczne poprzez takie 

działania jak: 

- promocja i marketing produktów, 

- budowanie wizerunku marki i produktów, 

- poszukiwanie dostawców i odbiorców. 

Spółka w 2017 roku kontynuowała swoją działalność operacyjną. 

W 2017 roku źródła przychodów Spółki stanowiły: 

- sprzedaż hurtowa suplementów diety, wyrobów medycznych, produktów 

weterynaryjnych oraz kosmetyków w Polsce oraz eksport zagraniczny wyrobu 

medycznego NoSnorePLUS. 

Dystrybucja produktów odbywała się poprzez kanał hurtowy, to jest własny dział 

sprzedaży oraz ogólnopolskie hurtownie farmaceutyczne takie jak Slawex Sp z o.o., 

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., Neuca S. A.  

C. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI, JAKIE 

NASTĄPIŁY W OKRESIE OBROTOWYM, A TAKŻE PO JEGO ZAKOŃCZENIU, DO DNIA 

SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO DOKUMENTU. 

O istotnych dla działalności K&K Herbal Poland S. A. wydarzeniach Spółka na bieżąco 

informuje akcjonariuszy poprzez elektroniczny system EBI/ESPI. Do takich wydarzeń w 

opisywanym okresie w sferze działalności należy zaliczyć: 

1. Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii F: 

 
a. Podjęcie przez zarząd emitenta decyzji o podwyższeniu kapitału 

zakładowego emitenta w granicach kapitału docelowego  

 

Zarząd K&K Herbal S.A. w dniu 5 stycznia 2017 r., działając na podstawie art. 446, 
w zgodzie z art. 431 §1 i §2 pkt. 1); art. 432 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 
§13a Statutu Spółki, po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą podjął Uchwałę 
nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału 
docelowego, (którego wysokość określona jest w §13a Statutu Spółki) poprzez 
emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy.  
Na mocy podjętej uchwały podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 
425.571,80 zł do kwoty nie wyższej niż 740.571,80 zł, to jest o kwotę nie wyższą 
niż 315.000,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego dokonane zostanie 
poprzez emisję nie więcej niż 3.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o 
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wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cenę emisyjną akcji ustalono na poziomie 0,13 
zł. Emisja akcji serii F odbywa się w trybie oferty prywatnej. Akcje zostały 
pokryte wkładem pieniężnym.  
Na podstawie Uchwały Nr 2 z posiedzenia zarządu K&K Herbal S.A. w dniu 5 
stycznia 2017 r. akcje serii F będą stanowiły przedmiot ubiegania się o 
wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect.  
10 lutego 2017 r. w związku z koniecznością przedłużenia terminów oferty 
objęcia akcji serii F, Zarząd podjął Uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 
Zarządu K&K HERBAL POLAND S.A. z siedzibą w Wieliczce z dnia 5 stycznia 2017 
roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału 
docelowego, poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem 
prawa poboru, o podjęciu której spółka raportowała 5 stycznia 2017 r. w 
raporcie ESPI 3/2017. Szczegółowe informacje o przedłużeniu oferty znajdują się 
w komunikacie ESPI 6/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku. 
 
b. Zakończenie oferty prywatnej oraz dokonanie przydziału akcji zwykłych 

na okaziciela serii F. 

 

Zarząd Spółki w dniu 01 marca 2017 poinformował, o zakończeniu oferty 
prywatnej oraz przydziale akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki.  
1. Subskrypcja prywatna rozpoczęła się 5 stycznia 2017 r., zakończyła się 20 
lutego 2017 roku. 
2. Przydziału akcji dokonano 21 lutego 2017 roku. 
3. Objętych subskrypcją było 3.150.000 (trzy miliony, sto pięćdziesiąt tysięcy) 
akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć 
groszy) każda, 
4. Redukcja nie wystąpiła, 
5. W ramach subskrypcji przydzielono 3.150.000 (trzy miliony, sto pięćdziesiąt 
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, 
6. Akcje serii F obejmowane były po cenie emisyjnej, tj. 0,13 zł (trzynaście 
groszy) za jedną akcję, 
6a.  Akcje zostały objęte za gotówkę. Wkłady pieniężne na pokrycie objętych akcji 
zostały w całości wniesione. 
7. 3 osoby złożyły zapisy na akcje serii F, 
8. Akcje serii F przydzielono 3 osobom, 
9. W ofercie akcji serii F nie uczestniczyli subemitenci, 
 
c. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu Spółki 

w Krajowym Rejestrze Sądowym 
 

W dniu 12 kwietnia 2017 roku Zarząd Spółki powziołą informację o 
zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki K&K Herbal Poland S. A. o kwotę 350 000,00 zł (trzysta 
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w wyniku emisji 3.150.000 (trzy miliony, sto 
pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 
0,10 złotych (dziesięć groszy) każda.  
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Kapitał zakładowy został podwyższony na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu 
Spółki K&K Herbal Poland S. A.  z dnia 05 stycznia 2017 roku, zmienionej 
Uchwałą z dnia 10 lutego 2017 roku.  
Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy Spółki wynosi 
740.571,80 zł (siedemset czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden 
złotych 80/100) i dzieli się na:  
a) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 
nominalne 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką 
b) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B 
o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką 
c) 179.000 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 
serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych 
gotówką 
d) 626.718 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji 
zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć 
groszy) każda pokrytych gotówką 
e) 1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na 
okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda 
pokrytych gotówką 
f) 3.150.000 (trzy miliony, sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 
serii F o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych 
gotówką 
Jednocześnie z rejestracją akcji serii F w KRS zostały dokonane zmiany w statucie 
spółki według powyższych informacji. 
 

d. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia tekstu 

jednolitego Statutu Spółki 

 

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu 
Spółki z uwzględnieniem zmian uchwalonych przez Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy Spółki K&K Herbal Poland S. A., które odbyło się 30.06.2016 r. oraz w 
związku z podjęciem Uchwały Zarządu z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, poprzez emisję 
akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru. 
 

e. Uchwała GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia 
notowania na rynku NewConnect akcji serii F spółki K&K 
HERBAL POLAND S.A. 
 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie Uchwałą Nr 1396/2017 z 
dnia 29 listopada 2017 r. wyznaczył pierwszy dzień notowań w alternatywnym 
systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki 
K&K HERBAL POLAND S.A. Pierwszy dzień notowań akcji serii F został wyznaczony 
na 4 grudnia 2017 r.  
W alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect jest 3.150.000 (trzy 
miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki o 
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda  
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Akcje serii F, o których mowa w uchwale, są notowane w systemie notowań ciągłych 
pod nazwą skróconą „KKHERBAL” i oznaczeniem „KKH”. 
 

2. Podpisanie umowy z firmą Adroda Handels GmbH oraz 
zakończenie współpracy: 
 

a. Podpisanie umowy z Adroda Handels GmbH o współpracy i 
udzieleniu wyłączności terytorialnej w dystrybucji serii 
kosmetyków dziecięcych 
 
W dniu 2 stycznia 2016 roku Spółka otrzymała podpisaną umowę z firmą Adroda 
Handels GmbH, z siedzibą w Traun - Austria o współpracy i dystrybucji w Polsce 
na zasadzie wyłączności serii kosmetyków dziecięcych pod marką Pszczółka Maja 
oraz serii w pełni organicznych past do zębów AZETA bio dla dzieci od 0 do 36 
miesięcy włoskiej firmy ZAVA. GLI s.r.l.  
Podpisanie umowy było kolejnym krokiem rozszerzającym ofertę Spółki.  
 

b. Wypowiedzenie umowy firmie Adroda Handels GmbH. 
 
W dniu 04 grudnia 2017 roku Spółka wypowiedziała umowę z firmą Adroda 
Handels GmbH, z siedzibą w Traun - Austria o współpracy i dystrybucji w Polsce 
na zasadzie wyłączności serii kosmetyków dziecięcych pod marką Pszczółka Maja 
oraz serii w pełni organicznych past do zębów AZETA bio dla dzieci od 0 do 36 
miesięcy włoskiej firmy ZAVA. GLI s.r.l. Wypowiedzenie umowy staje się 
skuteczne z dniem 1 stycznia 2018 roku a okres wypowiedzenia wynosi 6 
miesięcy. Do końca okresu wypowiedzenia tj. do 30 czerwca 2018 roku, Spółka 
może sprzedawać produkty serii Maja oraz AzetaBIO. Wypowiedzenie umowy jest 
następstwem jednostronnych zmian warunków współpracy powodujących 
paraliż decyzyjny dotyczący planowania strategii marketingowej oraz struktury 
cen hurtowych. Spółka informuje, że prowadziła długotrwałe negocjacje w celu 
osiągnięcia kompromisu i porozumienia. 

 
 

3. Podpisanie aneksu do umowy z Bioline Products S.R.O. o 
rozszerzeniu terytorium dystrybucji produktu Enterosgel o Litwę. 
 
W dniu 21 lutego 2017 r. Spółka otrzymała podpisany aneks do umowy z dnia 23 
marca 2015 roku o rozszerzeniu terytorium objętego wyłącznością terytorialną 
sprzedaży wyrobu medycznego Enterosgel. Od dnia podpisania aneksu Spółka 
posiada wyłączność terytorialną na sprzedaż produktu na Litwie.  
Spółka bada rynek pod względem możliwości sprzedażowych oraz rozpoczyna 
dywersyfikację rynku.  
 

4. Zmiany w autoryzowanym doradztwie Spółki 
 

a. Zmiana autoryzowanego doradcy Spółki 
 

W dniu 30 marca 2017 r.  została rozwiązana umowy (za porozumieniem stron) o 
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pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy NewConnect ze spółką allStreet Sp. z 
o.o. z siedzibą w Krakowie. Umowa uległa rozwiązaniu z dniem 31 marca 2017 r. 
W tym samym dniu została podpisana Umowa o świadczenie usług w zakresie 
doradztwa gospodarczego zawarta ze spółką Platinium Investment Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie na czynności doradcze w zakresie pełnienia przez spółkę 
Platinium Investment Sp. z o.o. czynności Autoryzowanego Doradcy w 
Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO) „NewConnect” prowadzonego przez 
Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Autoryzowany Doradca na 
mocy wyżej wymienionej umowy będzie współdziałać ze Spółką w wypełnianiu 
obowiązków informacyjnych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i 
weszła w życie z dniem 01 kwietnia 2017 roku. 
 

b. Rozwiązanie umowy z autoryzowanym doradcą 
 

W dniu 11 stycznia 2018 roku Spółka zawarła z Platinium Investment Sp. z o.o. 
porozumienie w sprawie rozwiązania umowy na świadczenie usług Autoryzowanego 
Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Umowa ulega 
rozwiązaniu z dniem 11 stycznia 2018 roku.  
Przedmiotem ww. umowy było świadczenie przez Platinium Investment na rzecz 
Emitenta następujących usług:  
1. współdziałania z Emitentem w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu,  
2. bieżącego doradzania Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania 
instrumentów finansowych Emitenta na rynku NewConnect.  
 

c. Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą – Blue Oak 
Advisory sp. z o.o. 
 

Spółka w dniu 9 lutego 2018 r. powzięła informację o podpisaniu przez Blue Oak 
Advisory sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu umowy z dnia 6 lutego 2018 r. o 
świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu 
NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w 
Warszawie („Umowa”). Umowa weszła w życie w dniem jej podpisania.  
Autoryzowany Doradca na mocy Umowy będzie współdziałać z Emitentem m.in. przy 
wypełnianiu przez Spółkę obowiązków informacyjnych oraz doradzać w zakresie 
dotyczącym funkcjonowania akcji Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu. 
 

5. Powołanie Prezesa Zarządu na nową kadencję. 
Rada Nadzorcza K&KHerbal Poland S.A. zgodnie z § 37 Statutu Spółki powołała z 
dniem 12 czerwca 2017 roku Pana Krzysztofa Miłaszewskiego do składu Zarządu 
powierzając mu funkcję Prezesa Spółki. Kadencja Zarządu Spółki zgodnie ze 
Statutem trwa 5 lat tj. od 12 czerwca 2017 roku do 11 czerwca 2022 roku. Zarząd 
Spółki jest jednoosobowy. 
 

6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

W dniu 28 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Walne 
Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2016 rok, sprawozdanie 
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Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu za 2016 rok, została podjęta uchwała o 
pokryciu straty za 2016 rok z kapitału zapasowego, uchwalone zostały absolutoria 
dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie nie podjęło Uchwały nr 14 
w sprawie zmiany Statutu Spółki przez wykreślenie §13a ze Statutu Spółki, o 
zamiarze którym Spółka informowała także w raporcie bieżącym EBI nr 16 w dniu 
06.02.2017 roku. Treści wszystkich uchwał zostały opublikowane w raporcie 
bieżącym EBI nr 17/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku. 
 

7. Wprowadzenie nowej marki własnej SYNERGICA na rynek. 
 
W II kwartale Spółka podjęła strategiczną decyzję o wprowadzeniu do oferty własnej 
marki elektronicznych wyrobów medycznych pod nazwą Synergica. Spółka we 
współpracy z Shenzen Brav Electronic Technologies Co., Ltd. z siedzibą w Chinach i 
firmą Weony Industrial Limited z siedzibą w Chinach opracowała serię urządzeń 
medycznych które będą sukcesywnie wprowadzane przez spółkę do jej oferty. 
Spółka informuje, że zakończyła proces opracowywania i wprowadzenia do obrotu 
pierwszego z tych produktów: bezdotykowego termometru na podczerwień 
Synergica Elegance SG 1000.  
Termometr Synergica Elegance SG 1000 jest wysokiej jakości wyrobem medycznym 
w pełni bezpiecznym produktem pozwalającym na pomiar temperatury ciała 
dorosłych i dzieci oraz temperatury powierzchni następujących substancji: mleka w 
butelce, temperatury wody do kąpieli dla dziecka czy temperatury otoczenia. Dzięki 
zastosowaniu podświetlanego ekranu termometr umożliwia dokonywanie i 
odczytywanie wyniku w nocy. Doskonała dokładność odczytu oraz najszybszy na 
rynku czas pomiaru na poziomie 0,5 sekundy.  
Spółka planuje systematycznie rozszerzać własną markę produktów dodając kolejne 
elektroniczne wyroby medyczne.  
Wprowadzenie nowej marki Synergica zostanie sfinansowanie ze środków 
pozyskanych z emisji akcji serii F i stanowi jeden z jej celów. 
 

8. Istotna informacja mająca wpływ na wynik finansowy Spółki. 
 
Zarząd Spółki K&K Herbal Poland S.A. powziął informacje o znaczącym nasileniu w 
3Q2017 roku na rynku polskim nielegalnego importu i sprzedaży produktu Spółki 
(Enterosgel). Wraz z rosnącym zainteresowaniem klientów produktem Enterosgel, 
na rynku pojawiła się tożsama wersja produktu nielegalnie sprowadzana do Polski z 
innych krajów członkowskich UE oraz z poza Unii Europejskiej (Czechy, Słowacja, 
Ukraina, Rosja). Spółka wskazuje, że jest wyłącznym i jedynym legalnym 
dystrybutorem produktu Enterosgel w Polsce i każda inna droga dostaw produktu 
na rynek polski poza Spółką K&K Herbal Poland S.A. jest nielegalna. Emitent jest 
jedyną firmą w Polsce, która może korzystać z zastrzeżonego znaku i nazwy 
„Enterosgel”. Spółka wraz z wytwórcą produktu zwalcza nielegalne wprowadzanie 
wyrobu medycznego na rynek, poprzez zgłaszanie nielegalnych dystrybutorów do 
odpowiednich służb państwowych. Spółka wprowadza obecnie, w porozumieniu z 
wytwórcą produktu firmą Bioline Products s.r.o (Czechy), system stałego 
monitoringu rynku, zakupów kontrolowanych podejrzanych produktów oraz działań 
prawnych i administracyjnych w celu wyeliminowania nielegalnego procederu, który 
w negatywny sposób wpływa na poziom cen na rynku, bezpieczeństwo obrotu 
produktu i wolumen sprzedaży oraz marży generowanej przez Spółkę.  
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Spółka wraz z Wytwórcą produktu jest na etapie wdrażania systemu zabezpieczeń 
mających na celu pełną kontrolę łańcucha dostaw od wytwórcy do klientów 
detalicznych. W 4 kwartale 2017 roku zostanie również wprowadzony system 
znakowania hologramami produktu. Spółka przeprowadziła w październiku i 
listopadzie br. inwentaryzację produktu u swoich kontrahentów oraz akcję 
informującą dla klientów detalicznego informującą o nielegalnym produkcie na 
rynku. 

 

D. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI: 

Rok 2018 będzie dla K&K Herbal Poland S. A. okresem, w którym Spółka będzie w 

dalszym ciągu wzmacniać swoją pozycję na rynku.  

Planowane jest utrzymanie współpracy z największymi hurtowniami w Polsce w 

zakresie większości produktów z oferty Spółki. Spółka cały czas poszukuje nowych 

odbiorców swoich produktów. W dalszym ciągu Spółka nieprzerwanie poszukiwać 

będzie nowych, innowacyjnych produktów w celu poszerzenia swojej oferty. 

Przedmiotem działania Spółki pozostanie w dalszym ciągu dystrybucja na zasadzie 

wyłączności suplementów diety, wyrobów medycznych, produktów weterynaryjnych 

oraz kosmetyków na terenie Polski.  

W 2018 roku będzie rozwijany eksport produktów pod marką własną. Spółka nadal 

będzie poszukiwać zagranicznych kontrahentów. 

Zarząd Spółki uznaje za podstawowe cele strategiczne Spółki:  

1) Zwiększenie asortymentu produktów. 

2) Zapewnienie wysokiej opłacalności i marży sprzedaży działalności Spółki 

3) Stabilizowanie sytuacji finansowej Spółki poprzez właściwe zarządzanie procesami 

sprzedaży, należnościami i terminami płatności kontrahentów 

Realizacja strategii spółki w zakresie zwiększenia asortymentu wymaga kontynuowania 

zaplanowanych wcześniej zmian  w następujących obszarach: 

paleta produktowa, dystrybucja, marketing, organizacja pracy spółki, struktura spółki. 

E. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI: 

W 2017 roku Spółka odnotowała 1.529.480,50 PLN przychodów ze sprzedaży towarów i 

usług oraz osiągnęła 1.907,71 PLN zysku brutto. Strata netto wyniosła -4.583,29  PLN. 

Bilans Spółki  na  dzień  31.12.2017 roku wykazuje po stronie aktywów 1.585.594,81 

PLN, pasywów 1.585.594,81 PLN.  W 2017 roku spółka finansowała swoją działalność 

własnymi kapitałami i korzystała z finansowania zewnętrznego. Sytuacja Spółki 

finansowa jest stabilna. 
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Spółka na bieżąco monitoruje stan należności i współpracuje z dwoma Kancelariami: 

Medius Spółka Akcyjna oraz Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy 

Spółka Komandytowa w zarządzaniu należnościami. Spółka w ramach podpisanej 

umowy z Krajowym Rejestrem Długów, Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z 

siedzibą we Wrocławiu sprawdza wiarygodność każdego nowego kontrahenta i 

monitoruje na bieżąco wszystkich kontrahentów Spółki.  

Zarząd  na bieżąco monitoruje wszystkie wskaźniki finansowe w celu poprawienia 

bezpieczeństwa należności i zwiększenia środków finansowych na prowadzenie 

działalności  operacyjnej Spółki. 

F. CZYNNIKI RYZYKA I OPIS ZAGROŻEŃ. 

Działalność prowadzona przez Spółkę naraża ją na następujące rodzaje ryzyka: 

1. Ryzyko braku realizacji celów sprzedażowych asortymentu produktowego: 

Rynek suplementów diety, kosmetyczny, wyrobów medycznych oraz farmaceutyczny  

charakteryzuje się bardzo dużą konkurencyjnością . Pojawiają się zupełnie nowe  

produkty, wprowadzane są nowe składy, zauważalne jest  stosowanie nowych, 

agresywnych strategii marketingowych. Rynek jest zdominowany przez duże koncerny 

farmaceutyczne, które posiadają duże możliwości kapitałowe i marketingowe. 

2. Ryzyko związane z dominującą pozycją dostawców produktów. 

Spółka posiada podpisane umowy z dostawcami suplementów diety, kosmetyków i 

wyrobów medycznych. Występujące ryzyka są związane z możliwością wypowiedzenia 

ww. umów i związanego z tym zatrzymania lub przerwania produkcji i dostaw. 

3. Ryzyko współpracy z odbiorcami produktów. 

Podstawowy produkt Enterosgel i inne produkty, dzięki współpracy z hurtowniami 

farmaceutycznymi , dostarczany jest do ogólnopolskich i lokalnych sieci handlowych, 

aptek, sklepów zielarsko-medycznych oraz internetowych. Postrzeganie produktów 

dystrybuowanych przez Spółkę zależne jest w dużej mierze od działalności 

dystrybutorów produktów . W przypadku nierzetelnego działania dystrybutorów, 

postrzeganie produktów przez rynek  może ulec pogorszeniu. 

W wyniku  zwiększenia wolumenu asortymentowego  Spółka realizuje plan 

dywersyfikacji produktowej poprzez zawarcie umów z większą liczbą dystrybutorów i 

organizowaniem dystrybucji półhurtowej  poprzez rozwijanie własnego działu 

sprzedaży Spółki. 

4. Ryzyko odejścia kluczowych pracowników. 
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W rozwoju Spółki i konsekwentnej realizacji jej strategii kluczową rolę odgrywają 

pracownicy firmy. Dlatego, podobnie jak w innych branżach, istnieje ryzyko 

zmniejszenia sprzedaży przez odejścia kluczowych pracowników. Spółka stara się 

ograniczyć ten czynnik ryzyka poprzez adekwatne do zaangażowania warunki płacowe i 

premiowe. Spółka zawiera także z kluczowymi pracownikami umowy z klauzulami 

dotyczącymi zakazu konkurencji. 

5. Ryzyko związane z niewystarczającym poziomem kapitału obrotowego i groźbą 

upadłości Spółki. 

Zwiększanie sprzedaży zawsze skutkuje zwiększeniem zapotrzebowania na kapitał 

obrotowy. Obecnie kapitał obrotowy finansowany jest m.in. zobowiązaniami wobec 

dostawców, ale istnieje ryzyko konieczności zaangażowania dodatkowego kapitału w 

przyszłości, w celu zachowania płynności spółki. W celu minimalizacji tego ryzyka, na 

bieżąco monitorowane są wskaźniki płynności bieżącej i szybkiej Spółki przez osoby 

zarządzające. 

6. Ryzyko związane ze wzrostem natężenia konkurencji. 

Rynek, na którym operuje Spółka charakteryzuje się z jednej strony wysokim 

potencjałem wzrostu, a jednocześnie stosunkowo wysokimi marżami. Dlatego też 

stanowi pole zainteresowań wielu potencjalnych konkurentów. Pomimo faktu, że 

działalność zarówno w zakresie suplementów diety , jak również wyrobów medycznych 

oraz kosmetyków  jest silnie chroniona ze względu na ochronę patentową dla 

innowacyjnych produktów charakterystyczną dla tych segmentów rynku, to ze 

względów wymienionych powyżej stara się w nim zaistnieć szereg konkurentów. 

Sytuacja wzmożonej konkurencji, w tym opatentowanie i wprowadzenie na rynek 

kosmetyków lub suplementów diety o podobnym działaniu, lecz opartego o inną 

substancję czynną, niż posiadana przez Spółkę  może negatywnie wpłynąć na 

realizowane przez Spółkę dochody z działalności. W roku 2013 nie pojawiła się na rynku 

konkurencyjna firma, której działalność mogłaby być mieć wpływ na wyniki finansowe 

osiągane przez Spółkę, jednakże nie można takiego zdarzenia wykluczyć w przyszłości.  

7. Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych i barierami administracyjno-

prawnymi. 

Działalność Spółki jako uczestnika obrotu gospodarczego jest narażona na możliwość 

zmian prawa w zakresie regulującym rynek, na którym działa. W szczególności może to 

dotyczyć zmian w zakresie prawa podatkowego, prawa regulującego działalność 

gospodarczą, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia i papierów 

wartościowych. W szczególności zmiany regulacji prawnych w zakresie zasad i praktyki 

rejestracji nowych leków, wyrobów medycznych czy suplementów diety i kosmetyków 

może mieć niekorzystny wpływ na wyniki finansowe. Spółka stara się zmniejszyć 

niejasne i niejednolite przepisy prawne, które regulują obrót suplementami diety, 
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wyrobami medycznymi i kosmetykami w Polsce może spowodować zagrożenie w 

działalności spółki. Ograniczenia prawne dotyczą przede wszystkim niejasnych 

przepisów wynikających z klasyfikacji produktów. Wynika to m.in. z braku regulacji co 

do substancji dopuszczonych do stosowania w suplementach diety , wyrobach 

medycznych i kosmetykach oraz określenia minimalnych i maksymalnych dawek tych 

składników. Nie bez znaczenia jest również praktyczne stosowanie prawa w tym 

zakresie przez organy administracji państwowej co naraża spółkę na możliwość 

czasowego lub całkowitego wstrzymania obrotu produktami Spółki.  

8. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski. 

Działalność Spółki, związana z dystrybucją suplementów diety, wyrobów medycznych i 

kosmetyków  w dużej mierze zależy od sytuacji makroekonomicznej oraz stopnia 

zamożności społeczeństwa. Na działalność Spółki wpływ ma wiele czynników w tym 

polityka podatkowa państwa wobec osób fizycznych czy poziom inflacji. Dobra 

koniunktura gospodarcza wpływa pozytywnie na sprzedaż oferowanych przez Spółkę, 

dlatego pogorszenie sytuacji gospodarczej w kraju może przełożyć się na pogorszenie 

przychodów i wyników Spółki.  

9. Ryzyko kursowe. 

Z uwagi na fakt, że Spółka dokonuje zakupów części produktów według cen określonych 

w walutach obcych istnieje ryzyko, iż wahania kursów walut mogą mieć negatywny 

wpływ na jej wyniki finansowe. 

G. POZOSTAŁE INFORMACJE: 

Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości sprawozdanie z działalności powinno 

obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej Spółki. Poniżej 

zamieszczono nie omówione wcześniej informacje. 

1. Ważniejsze osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju. 

Nie dotyczy 

2. Nabycie akcji własnych, a w szczególności cel ich nabycia, liczba i wartość 

nominalna ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie 

nabycia oraz cenie sprzedaży tych akcji w przypadku ich zbycia. 

Spółka nie nabywała, ani nie sprzedawała akcji własnych. 

3. Posiadane przez Spółkę oddziały (zakłady). 

Spółka nie posiada oddziałów ani zakładów. 

4. Informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego. 
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Spółka realizuje wszystkie zadania dotyczące ochrony środowiska przewidziane przez 

stosowne przepisy prawa. Spółka posiada w pełni uregulowany stan formalnoprawny 

wynikający z aktualnie obowiązujących przepisów prawa związanych z ochroną 

środowiska naturalnego w ramach prowadzonej działalności. 

 ______________________ 

Krzysztof Miłaszewski 

 

Prezes Zarządu 
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7. Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego 

sprawozdania finansowego. 

8.  
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8.  Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinia organu nadzorującego 

Emitenta odnoszące się do wydanej przez podmiot uprawniony do badania 

sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnej lub 

odmowy wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym.   

Nie dotyczy. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Emitenta za 

2017 r.  wydana przez „In Plus” Biuro Audytorsko – Księgowe Lucyna Zych z siedzibą w 

Krakowie nie zawierała żadnych zastrzeżeń. 

9. Informacje na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu 

korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek 

Notowanych na NewConnect” 

 
Oświadczenie spółki K&K HERBAL POLAND S.A. w przedmiocie przestrzegania przez 
spółkę 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”. 

 

 

 
Zasada 

Zakres Komentarz 

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.  

TAK 

 

Z wyłączeniem transmisji obrad 

walnego zgromadzenia z 

wykorzystaniem sieci Internet, 

rejestrowania przebiegu obrad  

i upublicznienia go na stronie 

internetowej.  

Emitent nie będzie transmitował, 

rejestrował i upubliczniał obrad 

walnego zgromadzenia gdyż koszty z 

tym związane są niewspółmierne do 

potencjalnych korzyści.  

 

2. 

Spółka powinna zapewnić efektywny 
dostęp do informacji niezbędnych do 
oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz 
sposobu jej funkcjonowania.  

Tak 
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3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową i zamieszcza na niej: 

Tak 
 

3.1. 
podstawowe informacje o spółce i jej 

działalności (strona startowa), Tak 

 

3.2. 

opis działalności emitenta ze wskazaniem 

rodzaju działalności, z której emitent 

uzyskuje najwięcej przychodów, 
Tak 

 

3.3. 

opis rynku, na którym działa emitent, 

wraz z określeniem pozycji emitenta na 

tym rynku, 

Tak 

 

3.4. 

życiorysy zawodowe członków organów 

spółki, 
Nie 

Członkowie RN nie widzą zasadności 

stosowania tej praktyki, w związku z 

tym Spółka nie będzie publikować 

życiorysów członków organów. 

3.5. 

powzięte przez zarząd, na podstawie 

oświadczenia członka rady nadzorczej, 

informacje o powiązaniach członka rady 

nadzorczej z akcjonariuszem 

dysponującym akcjami reprezentującymi 

nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na 

walnym zgromadzeniu spółki, 

Tak 

 

3.6 dokumenty korporacyjne spółki, Tak  

3.7. zarys planów strategicznych spółki, Tak  

3.8. 

opublikowane prognozy wyników 

finansowych na bieżący rok obrotowy, 

wraz z założeniami do tych prognoz oraz 

korektami do tych prognoz (w przypadku 

gdy emitent publikuje prognozy), 

Nie 

Emitent opublikował prognozy 

finansowe na 2012 i 2013 rok w DI 

dostępnym na stronie internetowej 

Emitenta. Emitent nie publikował 

prognoz na rok 2014 i lata następne  

3.9. 

strukturę akcjonariatu emitenta, ze 

wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz 

akcji znajdujących się w wolnym obrocie, 
Tak 

 

3.10. 

dane oraz kontakt do osoby, która jest 

odpowiedzialna w spółce za relacje 

inwestorskie oraz kontakty z mediami, 
Tak 

 

3.11. (skreślony)   

3.12. 
opublikowane raporty bieżące i 

okresowe, 
Tak 

 

3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji 

finansowych raportów okresowych, dat 
Tak  
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walnych zgromadzeń, a także spotkań z 

inwestorami i analitykami oraz 

konferencji prasowych, 

3.14. 

informacje na temat zdarzeń 

korporacyjnych, takich jak wypłata 

dywidendy, oraz innych zdarzeń 

skutkujących nabyciem lub 

ograniczeniem praw po stronie 

akcjonariusza, z uwzględnieniem 

terminów oraz zasad przeprowadzania 

tych operacji. Informacje te powinny być 

zamieszczane w terminie umożliwiającym 

podjęcie przez inwestorów decyzji 

inwestycyjnych, 

Tak 

 

3.15. (skreślony)   

3.16. 

pytania akcjonariuszy dotyczące spraw 

objętych porządkiem obrad, zadawane 

przed i w trakcie walnego zgromadzenia, 

wraz z odpowiedziami na zadawane 

pytania, 

Tak 

 

3.17. 

informację na temat powodów 

odwołania walnego zgromadzenia, 

zmiany terminu lub porządku obrad wraz 

z uzasadnieniem, 

Tak 

 

3.18. 

informację o przerwie w obradach 

walnego zgromadzenia i powodach 

zarządzenia przerwy, 

Tak 

 

3.19. 

informacje na temat podmiotu, z którym 

spółka podpisała umowę o świadczenie 

usług Autoryzowanego Doradcy ze 

wskazaniem nazwy, adresu strony 

internetowej, numerów telefonicznych 

oraz adresu poczty elektronicznej 

Doradcy, 

Tak 

 

3.20. 
informację na temat podmiotu, który 

pełni funkcję animatora akcji emitenta, 
Tak 

 

3.21. 

dokument informacyjny (prospekt 

emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy, 

Tak 

 

3.22. (skreślony)   
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Informacje zawarte na stronie 

internetowej powinny być zamieszczane 

w sposób umożliwiający łatwy dostęp do 

tych informacji. Emitent powinien 

dokonywać aktualizacji informacji 

umieszczanych na stronie internetowej. 

W przypadku pojawienia się nowych, 

istotnych informacji lub wystąpienia 

istotnej zmiany informacji umieszczanych 

na stronie internetowej, aktualizacja 

powinna zostać przeprowadzona 

niezwłocznie. 

Tak 

 

4. 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową, według wyboru emitenta, 
w języku polskim lub angielskim. Raporty 
bieżące i okresowe powinny być 
zamieszczane na stronie internetowej co 
najmniej w tym samym języku, w którym 
następuje ich publikacja zgodnie z 
przepisami obowiązującymi emitenta.  

Tak 

Emitent prowadzi stronę internetową w 

j. polskim 

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. 

Nie 

W opinii zarządu Spółka publikuje 
obecnie wszelkie istotne informacje dla 
inwestorów za pośrednictwem 
giełdowych systemów informacyjnych 
oraz korporacyjnej strony internetowej. 

6. 

Emitent powinien utrzymywać bieżące 

kontakty z przedstawicielami 

Autoryzowanego Doradcy, celem 

umożliwienia mu prawidłowego 

wykonywania swoich obowiązków wobec 

emitenta. Spółka powinna wyznaczyć 

osobę odpowiedzialną za kontakty z 

Autoryzowanym Doradcą. 

Tak 

 

7. 

W przypadku, gdy w spółce nastąpi 

zdarzenie, które w ocenie emitenta ma 

istotne znaczenie dla wykonywania przez 

Autoryzowanego Doradcę swoich 

obowiązków, emitent niezwłocznie 

powiadamia o tym fakcie 

Autoryzowanego Doradcę. 

Tak 

 

8. Emitent powinien zapewnić 

Autoryzowanemu Doradcy dostęp do 
Tak 
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wszelkich dokumentów i informacji 

niezbędnych do wykonywania 

obowiązków Autoryzowanego Doradcy. 

9 

 

9.1. 

Emitent przekazuje w raporcie rocznym:  
informację na temat łącznej wysokości 
wynagrodzeń wszystkich członków 
zarządu i rady nadzorczej,  

Tak 

 

9.2. 

informację na temat wynagrodzenia 
Autoryzowanego Doradcy 
otrzymywanego od emitenta z tytułu 
świadczenia wobec emitenta usług w 
każdym zakresie.  

Nie 

Wynagrodzenie Autoryzowanego 
Doradcy jest regulowane umową 
zawartą z Emitentem i jest kwestią 
poufną.   

10. 

Członkowie zarządu i rady nadzorczej 
powinni uczestniczyć w obradach 
walnego zgromadzenia w składzie 
umożliwiającym udzielenie 
merytorycznej odpowiedzi na pytania 
zadawane w trakcie walnego 
zgromadzenia.  

Tak 

 

11. 

Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy 
współpracy Autoryzowanego Doradcy, 
powinien organizować publicznie 
dostępne spotkanie z inwestorami, 
analitykami i mediami. 

Częściowo 

Emitent będzie planował spotkania z 

inwestorami i analitykami  w zależności 

od zainteresowania inwestorów. 

12. 

Uchwała walnego zgromadzenia w 
sprawie emisji akcji z prawem poboru 
powinna precyzować cenę emisyjną albo 
mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać 
organ do tego upoważniony do ustalenia 
jej przed dniem ustalenia prawa poboru, 
w terminie umożliwiającym podjęcie 
decyzji inwestycyjnej. 

Tak 

 

13. 

Uchwały walnego zgromadzenia powinny 
zapewniać zachowanie niezbędnego 
odstępu czasowego pomiędzy decyzjami 
powodującymi określone zdarzenia 
korporacyjne a datami, w których 
ustalane są prawa akcjonariuszy 
wynikające z tych zdarzeń 
korporacyjnych. 

Tak 

 

13.a 

W przypadku otrzymania przez zarząd 
emitenta od akcjonariusza posiadającego 
co najmniej połowę kapitału 
zakładowego lub co najmniej połowę 
ogółu głosów w spółce, informacji o 
zwołaniu przez niego nadzwyczajnego 
walnego zgromadzenia w trybie 
określonym w art. 399 § 3 Kodeksu 
spółek handlowych, zarząd emitenta 
niezwłocznie dokonuje czynności, do 
których jest zobowiązany w związku z 
organizacją i przeprowadzeniem walnego 

Tak 
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zgromadzenia. Zasada ta ma 
zastosowanie również w przypadku 
upoważnienia przez sąd rejestrowy 
akcjonariuszy do zwołania 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 
na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek 
handlowych. 

14. 

Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz 
dzień wypłaty dywidendy powinny być 
tak ustalone, aby czas przypadający 
pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a 
w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 
dni roboczych. Ustalenie dłuższego 
okresu pomiędzy tymi terminami 
wymaga szczegółowego uzasadnienia. 

Tak 

 

15. 

Uchwała walnego zgromadzenia w 
sprawie wypłaty dywidendy warunkowej 
może zawierać tylko takie warunki, 
których ewentualne ziszczenie nastąpi 
przed dniem ustalenia prawa do 
dywidendy. 

Tak 

 

16. 

Emitent publikuje raporty miesięczne, w 
terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. 
Raport miesięczny powinien zawierać co 
najmniej:  

 informacje na temat wystąpienia 
tendencji i zdarzeń w otoczeniu 
rynkowym emitenta, które w ocenie 
emitenta mogą mieć w przyszłości 
istotne skutki dla kondycji 
finansowej oraz wyników 
finansowych emitenta,  

 zestawienie wszystkich informacji 
opublikowanych przez emitenta w 
trybie raportu bieżącego w okresie 
objętym raportem,  

 informacje na temat realizacji celów 
emisji, jeżeli taka realizacja, choćby 
w części, miała miejsce w okresie 
objętym raportem,  

  kalendarz inwestora, obejmujący 
wydarzenia mające mieć miejsce w 
nadchodzącym miesiącu, które 
dotyczą emitenta i są istotne z 
punktu widzenia interesów 
inwestorów, w szczególności daty 
publikacji raportów okresowych, 
planowanych walnych zgromadzeń, 
otwarcia subskrypcji, spotkań z 
inwestorami lub analitykami, oraz 
oczekiwany termin publikacji raportu 
analitycznego.  

Nie 

Emitent publikuje raporty kwartalne. W 

opinii Zarządu publikowane przez 

Spółkę raporty kwartalne w 

wystarczający sposób informują 

inwestorów i akcjonariuszy o sytuacji 

finansowej przedsiębiorstwa. 

16.a 
W przypadku naruszenia przez emitenta 
obowiązku informacyjnego określonego 
w Załączniku nr 3 do Regulaminu 

Tak 
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Alternatywnego Systemu Obrotu 
(„Informacje bieżące i okresowe 
przekazywane w alternatywnym 
systemie obrotu na rynku NewConnect”) 
emitent powinien niezwłocznie 
opublikować, w trybie właściwym dla 
przekazywania raportów bieżących na 
rynku NewConnect, informację 
wyjaśniającą zaistniałą sytuację.  

17. (skreślony)   

 


