
Raport
kwartalny

Module Technologies Spółki Akcyjnej
w restrukturyzacji 

z siedzib� w Bielsku-Białej 

za okres: 1 kwietnia ÷ 30 czerwca 2020 roku 

14 sierpnia 2020 r. 



Module Technologies Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 
Raport za II kwartał 2020 r. 

1. Podstawowe informacje o Spółce
Firma: Module Technologies SA w restrukturyzacji 

Siedziba, adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Hugona Kołł�taja 14/6    

Numer telefonu: +48 500-110-627 

Adres strony internetowej: www.moduletechnologies.com 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@moduletechnologies.com 

S�d Rejestrowy:  S�d Rejonowy w Bielsku-Białej,  

  VIII Wydział Krajowego Rejestru S�dowego 

KRS: 0000378509 

REGON: 241140645 

NIP: 547-21-05-335 

Kapitał zakładowy: 27 912 347,00 zł 

Spółka nie posiada podmiotów od siebie zale�nych (nie tworzy grupy kapitałowej). Nie jest 

tak�e podmiotem zale�nym wobec innego podmiotu. 

Spółka ma status jednostki stowarzyszonej, dla której znacz�cym inwestorem jest ASI 

Integra Management Spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� Invest spółka komandytowo-

akcyjna z siedzib� w K�tach posiadaj�ca ponad dwudziestoprocentowy (jednocze�nie 

nieprzekraczaj�cy 50%) udział w kapitale zakładowym jak równie� liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu. 

2. Organy Spółki

Po rezygnacji w dniu 03 marca 2020 roku Pana Jarosława Górskiego oraz powołaniu w dniu 

13 marca 2020 przez Rad� Nadzorcz� Spółki Pana Jarosława Mentel, Zarz�d Spółki 

stanowi�: 

Prezes Zarz�du Module Technologies SA w restrukturyzacji: Mirosław Pasieka 

Członek Zarz�du Module Technologies SA w restrukturyzacji: Jarosław Mentel 

Rada Nadzorcza 

Przewodnicz�cy RN:  Franciszek Zi�ba 

Członkowie RN:  Maciej Cybulski, Bogusław D�browski, Jarosław Dziedzic, 

    Kazimierz Potrawiak, Marek Sobieski, Dawid Zontek 

3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01 kwietnia 
do 30 czerwca 2020 roku (wraz z danymi porównywalnymi za 
analogiczny kwartał roku poprzedniego) 

W poni�szych pozycjach dane liczbowe za 2019 rok pochodz� ze skróconego sprawozdania 

finansowego spółki za II kwartał roku 2019 opublikowanego w dniu 14 sierpnia 2019 roku 

oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2019 w dniu 24 lipca 2020 roku.  
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
01.01.2020 – 
30.06.2020

01.04.2020 – 
30.06.2020

01.01.2019 – 
30.06.2019

01.04.2019 – 
30.06.2019

A. Przychody netto ze sprzeda�y i zrównane z nimi, w tym:                311 068,57 217 107,15                        11 275 750,88 671 967,29              
- od jednostek powi�zanych                              -   -                                                       -   -                          

I. Przychody netto ze sprzeda�y produktów                255 771,41 170 271,41                        10 645 502,02 81 520,96                

II.
Zmiana stanu produktów (zwi�kszenie - warto�� dodatnia, 

zmniejszenie warto�� ujemna)
                             -   -                                                        -   -                           

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                              -   -                                                        -   -                           

IV. Przychody netto ze sprzeda�y towarów i materiałów                  55 297,16 46 835,74                               630 248,86 590 446,33              

B. Koszty działalno�ci operacyjnej             2 709 294,71 1 343 851,71                     15 283 174,83 3 568 424,04           
I. Amortyzacja             1 943 204,25 949 744,23                          2 298 156,12 1 156 883,36           

II. Zu�ycie materiałów i energii                  68 892,48 32 723,76                            8 202 197,12 212 762,48-              

III. Usługi obce                138 468,90 63 008,17                            1 888 642,94 929 803,01              

IV. Podatki i opłaty, w tym:                149 790,58 74 440,75                               136 425,47 66 764,48                

- podatek akcyzowy                              -   -                                                       -   -                           

V. Wynagrodzenia                344 762,60 191 008,78                          1 779 167,58 909 353,38              

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne �wiadczenia, w tym:                  55 097,54 28 247,44                               379 290,41 183 971,43              

- emerytalne                              -   -                                        159 986,19 76 746,69                

VII. Pozostałe koszty rodzajowe                    4 678,58 4 678,58                                   76 147,89 35 952,28                

VIII. Warto�� sprzedanych towarów i materiałów                    4 399,78 -                                          523 147,30 498 458,58              

C. Zysk (strata) ze sprzeda�y (A-B) -          2 398 226,14 1 126 744,56-           -          4 007 423,95 2 896 456,75-           
D. Pozostałe przychody operacyjne             1 279 710,32 514 006,92                          1 285 109,34 770 096,67              

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                250 000,00 -                                          160 334,18 160 334,18              

II. Dotacje             1 004 461,96 502 230,98                          1 007 089,97 502 230,98              

III. Aktualizacja warto�ci aktywów niefinansowych                              -   -                                                        -   -                           

IV. Inne przychody operacyjne                  25 248,36 11 775,94                               117 685,19 107 531,51              

E. Pozostałe koszty operacyjne                498 844,18 478 249,83                             572 001,05 554 605,36              
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                466 850,02 466 850,02                                           -   -                           

II. Aktualizacja warto�ci aktywów niefinansowych                              -   -                                          225 622,33 225 622,33              

III. Inne koszty operacyjne                  31 994,16 11 399,81                               346 378,72 328 983,03              

F. Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej (C+D-E) -          1 617 360,00 1 090 987,47-           -          3 294 315,66 2 680 965,44-           
G. Przychody finansowe                           0,81 0,80                                            8 832,80 7 830,30                  

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                              -   -                                                        -   -                           

a) od jednostek powi�zanych, w tym:                              -   -                                                       -   -                          

- w których jednostka posiada zaanga�owanie w kapitale                              -   -                                                       -   -                          

b) od jednostek pozostałych, w tym:                              -   -                                                       -   -                          

- w których jednostka posiada zaanga�owanie w kapitale                              -   -                                                       -   -                          

II. Odsetki, w tym:                           0,81 0,80                                            1 480,37 739,78                     

- od jednostek powi�zanych                              -   -                                                       -   -                          

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                              -   -                                                        -   -                           

- w jednostkach powi�zanych                              -   -                                                       -   -                          

IV. Aktualizacja warto�ci aktywów finansowych                              -   -                                                        -   -                           

V. Inne                              -   -                                              7 352,43 7 090,52                  

H. Koszty finansowe             2 408 348,47 1 239 812,10                       3 099 726,76 1 862 590,66           
I. Odsetki, w tym:             2 403 758,67 1 236 812,10                       2 521 851,03 1 286 396,19           

- dla jednostek powi�zanych                              -   -                                                       -   -                          

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                              -   -                                                        -   -                           

- w jednostkach powi�zanych                              -   -                                                       -   -                          

III. Aktualizacja warto�ci aktywów finansowych                              -   -                                                        -   -                           

IV. Inne                    4 589,80 3 000,00                                 577 875,73 576 194,47              

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) -          4 025 707,66 2 330 798,77-           -          6 385 209,62 4 535 725,80-           
J. Podatek dochodowy                              -   -                           -               73 044,00 476 604,00-              
K. Pozostałe obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty)                              -   -                                                        -   -                           
L. Zysk (strata) netto (I-J-K) -          4 025 707,66 2 330 798,77-           -          6 312 165,62 4 059 121,80-           



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI��NYCH�
01.01.2020 – 

30.06.2020
01.04.2020 – 

30.06.2020
01.01.2019 – 

30.06.2019
01.04.2019 – 

30.06.2019

A.

I. -     4 025 707,66 -     2 330 798,77 -     6 312 165,62 -     4 059 121,80 
II.

1. Amortyzacja       1 943 204,25          949 744,23       2 298 156,12       1 156 883,36 

2. Zyski (straty) z tytułu ró�nic kursowych

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)       2 403 758,67       1 236 812,10       2 521 851,03       1 286 396,19 

4. Zysk (strata) z działalno�ci inwestycyjnej          524 167,09 524 167,09                  118 987,46          118 987,46 

5. Zmiana stanu rezerw                         -              95 313,00 -        308 247,00 

6. Zmiana stanu zapasów              4 399,78 -                               461 821,37          462 804,76 

7. Zmiana stanu nale�no�ci -          63 343,61 296 369,07         -     2 082 139,81 -     2 566 611,99 

8.
Zmiana stanu zobowi�za��  krótkoterminowych, z wyj�tkiem 

po�yczek i kredytów
         683 600,38 113 030,00         -     1 586 757,70 -     4 647 917,89 

9. Zmiana stanu rozlicze��  mi�dzyokresowych -     1 136 576,81 424 674,47-               2 341 779,45       3 532 939,79 

10. Inne korekty          168 357,00          247 909,00 

III. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej (I+/- II)          333 502,09          364 649,25 -     1 974 797,70 -     4 775 978,12 
B. Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci inwestycyjnej

I.            68 450,00            68 450,00                         -                           -   

1.
Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 

aktywów trwałych 

2.
Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i 

prawne

3. Z aktywów finansowych, w tym:

4. Inne wpływy inwestycyjne            68 450,00            68 450,00 

II.          199 586,06          199 586,06                         -                           -   

3. Na aktywa finansowe, w tym:

4. Inne wydatki inwestycyjne          199 586,06          199 586,06 

III. -        131 136,06 -        131 136,06                         -                           -   

C.

I.                         -                           -         6 735 000,00       5 069 000,00 

Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej (I-II)

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci finansowej

Wpływy

1.
Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 

aktywów trwałych 

2. Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne

Przepływ �rodków pieni��nych z działalno�ci operacyjnej

Zysk (strata) netto
Korekty razem

Wpływy

Wydatki



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

instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

2. Kredyty i po�yczki       3 386 000,00 

3. Emisja dłu�nych papierów warto�ciowych       3 349 000,00 

4. Inne wpływy finansowe 

II.                         -                           -         4 782 000,00          423 000,00 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz wła�cicieli

3. Inne, ni��  wypłaty na rzecz wła�cicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

4. Spłaty kredytów i po�yczek 1 189 000,00

5. Wykup dłu�nych papierów warto�ciowych 2 625 000,00

6. Z tytułu innych zobowi�za��  finansowych

7. Płatno�ci zobowi�za��  z tytułu umów leasingu finansowego

III.                         -                           -         1 953 000,00       4 646 000,00 

D.          202 366,03          233 513,19 -          21 797,70 -        129 978,12 

E.          202 366,03          233 513,19 -          21 797,70 -        129 978,12 

F.            47 672,43            16 525,27            27 944,43          136 124,85 

G.          250 038,46          250 038,46              6 146,73              6 146,73 

        187 095,71         187 095,71             6 146,73             6 146,73 

         968 000,00 

- o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania

Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci finansowej (I-II)

Przepływy pieni��ne netto razem 

Bilansowa zmiana stanu �rodków pieni��nych, w tym:

- zmiana stanu �rodków pieni��nych z tytułu ró�nic kursowych

�rodki pieni��ne na pocz�tek okresu

�rodki pieni��ne na koniec okresu, w tym:

9. Inne wydatki finansowe 

8. Odsetki

Wydatki



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM�
01.01.2020 – 

30.06.2020
01.04.2020 – 

30.06.2020
01.01.2019 – 

30.06.2019
01.04.2019 – 

30.06.2019
I. Kapitał (fundusz) własny na pocz�tek okresu (BO) -   59 321 829,98 -   61 016 738,87 -   21 101 651,08 -   23 354 694,90 

- zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

- korekty bł�dów

I.a.
Kapitał (fundusz) własny na pocz�tek okresu (BO), po 

korektach 
-   59 321 829,98 -   61 016 738,87 -   21 101 651,08 -   23 354 694,90 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na pocz�tek okresu     27 912 347,00     27 912 347,00     27 912 347,00     27 912 347,00 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu     27 912 347,00     27 912 347,00     27 912 347,00     27 912 347,00 

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na pocz�tek okresu     12 815 413,66     12 815 413,66     12 815 413,66     12 815 413,66 

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu     12 815 413,66     12 815 413,66     12 815 413,66     12 815 413,66 

3.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocz�tek 

okresu – zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 

4. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz�tek okresu - 100 049 590,64 - 101 744 499,53 -   27 107 948,76 -   29 360 992,58 

5.1. Zysk z lat ubiegłych na pocz�tek okresu

5.2. Zysk z lat ubiegłych na pocz�tek okresu, po korektach 

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 

5.4. Strata z lat ubiegłych na pocz�tek okresu 

5.5. Strata z lat ubiegłych na pocz�tek okresu, po korektach 

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 

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

6. Wynik netto -     4 025 707,66 -     2 330 798,77 -     6 312 165,62 -     4 059 121,80 

I.a.
Kapitał (fundusz) własny na pocz�tek okresu (BO), po 
korektach

-   59 321 829,98 -   61 016 738,87 -   21 101 651,08 -   23 354 694,90 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -   63 347 537,64 -   63 347 537,64 -   27 413 816,70 -   27 413 816,70 

III.
Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl�dnieniu 
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

-   63 347 537,64 -   63 347 537,64 -   27 413 816,70 -   27 413 816,70 



3. Informacja o zasadach przyj�tych przy sporz�dzaniu raportu 

Omówienie przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci, w tym metod wyceny aktywów 
i pasywów (tak�e amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporz�dzania 
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia spółce prawo wyboru. 

Podstawy prawne: 
1) Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 

29 wrze�nia 1994 roku o rachunkowo�ci obowi�zuj�cymi jednostki (tj.: Dz.U. z 2019 r. 
poz. 351 z pó�n. zm.). 

2) W zakresie nieobj�tym ustaw� o rachunkowo�ci spółka stosuje Krajowe Standardy 
Rachunkowo�ci. 

3) W zakresie nieuregulowanym powy�szymi aktami, spółka stosuje Mi�dzynarodowe 
Standardy Rachunkowo�ci. 

4) W przypadku nieuregulowania istotnych zagadnie� wyst�puj�cych w spółce 
powy�szymi aktami, kierownik jednostki decyduje w formie pisemnej o zastosowanym 
rozwi�zaniu, opisuj�c to rozwi�zanie w informacji dodatkowej przy sporz�dzaniu 
sprawozdania finansowego. 

Spółka jest zobowi�zana do stosowania Rozporz�dzenia w sprawie instrumentów 
finansowych. 

Zasady rachunkowo�ci. 

• Sprawozdanie finansowe jest sporz�dzane na dzie� zamkni�cia ksi�g rachunkowych 
oraz na ka�dy inny dzie� bilansowy. 

• Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym. 

• Sprawozdanie finansowe spółki obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania 
finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieni��nych, 
zestawienie zmian w kapitale własnym i informacj� dodatkow�. 

• Spółka sporz�dza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. 

• Dane liczbowe w sprawozdaniu wykazuje si� w złotych i groszach. 

• W sprawozdaniu finansowym spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich 
tre�ci� ekonomiczn�. 

• Wynik finansowy spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osi�gni�te 
i przypadaj�ce na jej rzecz przychody oraz zwi�zane z tymi przychodami koszty 
zgodnie z zasadami memoriału, współmierno�ci przychodów i kosztów oraz ostro�nej 
wyceny. 

Inwentaryzacj� rzeczowych składników maj�tku spółka przeprowadza: 
- �rodki trwałe – raz na 4 lata, 
- pozostałe składniki maj�tku – na ostatni dzie� ka�dego roku obrotowego. 

Do sporz�dzenia rachunku przepływów pieni��nych spółka stosuje metod� po�redni�
stosuj�c podział na działalno�� operacyjn�, inwestycyjn� i finansow�, który przedstawia si�
nast�puj�co:
� w działalno�ci operacyjnej wynik netto koryguje si� o pozycje niepowoduj�ce zmian 

stanu �rodków pieni��nych lub ich ekwiwalentów, jak te� o wyniki innych działalno�ci ni�
operacyjna oraz elementy pieni��ne wyniku, które zalicza si� do wła�ciwych rodzajów 
działalno�ci (inwestycyjnej lub finansowej) 

� do działalno�ci inwestycyjnej zalicza si� wydatki i wpływy dotycz�ce kategorii 
klasyfikowanych w bilansie do długo lub krótkoterminowych inwestycji (z wyj�tkiem 
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�rodków pieni��nych i ich ekwiwalentów) oraz te, które dotycz� �rodków trwałych, 
�rodków trwałych w budowie oraz warto�ci niematerialnych i prawnych, 

� do działalno�ci finansowej zalicza si� wpływy i wydatki zwi�zane zarówno 
z pozyskaniem jak i spłat� własnych i obcych �ródeł finansowania, w tym wpływy 
i wydatki powoduj�ce zwi�kszenie lub zmniejszenie kapitału własnego, a tak�e stanu 
akcji własnych. 

Za bł�d fundamentalny jednostka uznaje 2% sumy bilansowej. 

Rachunek zysków i strat 

Przychody uznawane s� w takiej wysoko�ci, w jakiej jest prawdopodobne, �e spółka uzyska 
korzy�ci ekonomiczne, które mo�na wiarygodnie wyceni�. Przychody s� ujmowane 
w momencie, gdy znacz�ce ryzyko i korzy�ci wynikaj�ce z prawa własno�ci towarów b�d�
produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmuj� nale�ne lub uzyskane kwoty 
ze sprzeda�y, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT), ujmowane w okresach, 
których dotycz�. 
Kontrakty długoterminowe budowlane, deweloperskie (w formule design and build), których 
czas realizacji jest dłu�szy i wykonanie usługi nast�puje z reguły w ci�gu wi�cej ni� jednego 
okresu sprawozdawczego, wyceniane s� przy zastosowaniu zasad okre�lonych w Art. 34a 
Ustawy o rachunkowo�ci uszczegółowionych zasadami przyj�tymi do stosowania w ramach 
polityki rachunkowo�ci Spółki na podstawie Krajowego Standardu Rachunkowo�ci nr 3 
„Niezako�czone usługi budowlane”. Zasady te opisane s� w dalszej cz��ci niniejszego 
dokumentu. 

Koszty działalno�ci operacyjnej obci��aj� w pełnej wysoko�ci koszt produkcji z wyj�tkiem 
tych, które dotycz� nast�pnych okresów sprawozdawczych i zgodnie z zasad� zachowania 
współmierno�ci przychodów i kosztów odnoszone s� na rozliczenia mi�dzyokresowe 
kosztów. 
Spółka stosuje porównawczy rachunek zysków i strat.
Na koszty działalno�ci operacyjnej składaj� si�: warto�� zu�ycia materiałów i energii, 
amortyzacja, koszty usług obcych, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne 
i inne �wiadczenia oraz pozostałe koszty rodzajowe. 

Na wynik finansowy spółki wpływaj� ponadto: 

• pozostałe przychody i koszty operacyjne po�rednio zwi�zane z działalno�ci� spółki 
w zakresie m.in. wyniku na sprzeda�y zbycia niefinansowych aktywów trwałych, 
aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwi�zania rezerw na 
przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowa�, otrzymania lub przekazania darowizn, 

• przychody finansowe z tytuły odsetek, nadwy�ki dodatnich ró�nic kursowych nad 
ujemnymi, wyceny instrumentów finansowych, 

• koszty finansowe z tytułu odsetek, nadwy�ki ujemnych ró�nic kursowych nad 
dodatnimi, wyceny instrumentów finansowych, 

• straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarze�
niezwi�zanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia firmy poza jej działalno�ci�
operacyjn�. 

Bilans 

Warto�ci niematerialne i prawne wycenia si� według cen nabycia lub kosztów wytworzenia 
dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz 
o ewentualne odpisy trwałej utraty warto�ci. 
Za warto�ci niematerialne i prawne uznaje si�: 
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� koszty prac rozwojowych zako�czonych pozytywnym wynikiem, który zostanie 
wykorzystany do produkcji, 

� nabyt� warto�� firmy, 
� nabyte prawa maj�tkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje, 
� nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów u�ytkowych, 
� oprogramowanie. 

Warto�ci niematerialne i prawne amortyzowane s� metod� liniow� w okresie przewidywanej 
ekonomicznej u�yteczno�ci, według nast�puj�cych zasad: 
� prace badawczo – rozwojowe – 4-5 lat, 
� oprogramowanie komputerów – 2-10 lat, 
� inne warto�ci niematerialne i prawne – 5 lat 
� koszty prac rozwojowych – 4-5 lat. 
Warto�ci niematerialne i prawne o jednostkowej warto�ci nieprzekraczaj�cej 10 tys. złotych 
w dniu przyj�cia do u�ytkowania – jednorazowe spisanie w ci��ar kosztów. 

�rodki trwałe s� wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, pomniejszonych 
o dotychczasowe umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizuj�ce ich warto��. 

W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia �rodków trwałych 
w budowie zalicza si� ró�nice kursowe z wyceny nale�no�ci i zobowi�za� powstałe na dzie�
bilansowy oraz odsetki od zobowi�za� finansuj�cych wytworzenie lub nabycie �rodków 
trwałych. 

Składniki maj�tku o przewidywanym okresie u�ytkowania nieprzekraczaj�cym jednego roku 
oraz warto�ci pocz�tkowej nieprzekraczaj�cej 10 tys. złotych s� jednorazowo odpisywane 
w ci��ar kosztów w momencie przekazania do u�ytkowania. 
�rodki trwałe umarzane s� według metody liniowej oraz degresywnej pocz�wszy od 
miesi�ca nast�pnego po miesi�cu przyj�cia do eksploatacji w okresie odpowiadaj�cym 
szacowanemu okresowi ich ekonomicznej u�yteczno�ci. 
Zastosowane stawki amortyzacyjne s� nast�puj�ce: 
� urz�dzenia techniczne i maszyny (z wył�czeniem sprz�tu komputerowego) – 3÷20 lat, 
� sprz�t komputerowy – 3 lata, 
� �rodki transportu  – 2÷5 lat, 
� inne �rodki trwałe – 3÷10 lat. 

�rodki trwałe w budowie wycenia si� w wysoko�ci ogółu kosztów pozostaj�cych 
w bezpo�rednim zwi�zku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy 
z tytułu trwałej utraty warto�ci. W uzasadnionych przypadkach do oceny nabycia lub kosztu 
wytworzenia �rodków trwałych w budowie zalicza si� ró�nice kursowe z wyceny nale�no�ci 
i zobowi�za� powstałe na dzie� bilansowy oraz odsetki od zobowi�za� finansuj�cych 
wytworzenie lub nabycie �rodków trwałych. 

Inwestycje długoterminowe:

Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczone do aktywów trwałych (z wyj�tkiem 
inwestycji w nieruchomo�ci i warto�ci niematerialne i prawne) wycenia si� w cenie nabycia, 
pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty warto�ci. 

Nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji spółka wycenia 
według zasad okre�lonych dla �rodków trwałych oraz warto�ci niematerialnych i prawnych. 

Nale�no�ci wycenia si� w kwotach wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostro�nej 
wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizuj�ce). Odpis tworzy si� je�eli termin zapłaty 
nale�no�ci przekracza 12 m-cy. Do nale�no�ci krótkoterminowych zalicza si� wszystkie 
nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, niezale�nie od umownego terminu ich zapłaty oraz 
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nale�no�ci z pozostałych tytułów wymagalne w ci�gu 12 miesi�cy od dnia bilansowego. 
Nale�no�ci z pozostałych tytułów innych ni� handlowe, płatne w okresie dłu�szym ni�
12 miesi�cy zalicza si� do nale�no�ci długoterminowych. 

Rzeczowe składniki maj�tku obrotowego – na moment nabycia wyceniane s� w cenach 
nabycia. Rozchód towarów i materiałów z magazynu i warto�ci stanu ko�cowego wycenia si�
metod� FIFO. Koszty wytworzenia produktów gotowych i produktów w toku produkcji 
obejmuj� koszty materiałów bezpo�rednich oraz robocizny. Odpisy aktualizuj�ce warto��
zapasów oraz ich rozwi�zanie dokonywane s� na koniec roku obrotowego

Inwestycje krótkoterminowe wycenia si� według ceny (warto�ci) rynkowej albo według 
ceny nabycia lub ceny (warto�ci) rynkowej, zale�nie od tego, która z nich jest ni�sza albo 
według skorygowanej ceny nabycia - je�eli dla danego składnika aktywów został okre�lony 
termin wymagalno�ci. Krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, 
wyceniane s� w warto�ci godziwej okre�lonej w inny sposób. 

Aktywa finansowe i zobowi�zania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych 
wycenia si� zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. 
w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu 
prezentacji instrumentów finansowych. 

�rodki pieni��ne wykazuje si� w warto�ci nominalnej. 

Rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów czynne dokonywane s�, je�eli koszty poniesione 
dotycz� przyszłych okresów sprawozdawczych. 

Kapitały własne ujmuje si� w ksi�gach rachunkowych w warto�ci nominalnej według ich 
rodzajów i zasad okre�lonych przepisami prawa. 
Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysoko�ci okre�lonej w statucie Spółki i wpisanej 
w rejestrze s�dowym. Je�eli akcje s� obejmowane po cenie wy�szej od warto�ci nominalnej, 
nadwy�ka (agio) ujmowana jest w kapitale zapasowym. 

Rezerwy - ujmowane s� wówczas, gdy na spółce ci��y istniej�cy obowi�zek (prawny lub 
zwyczajowy) wynikaj�cy ze zdarze� przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce 
prawdopodobne, �e wypełnienie tego obowi�zku spowoduje konieczno�� wypływu �rodków 
uosabiaj�cych korzy�ci ekonomiczne, oraz gdy mo�na dokona� wiarygodnego oszacowania 
kwoty tego zobowi�zania.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala si� w wysoko�ci kwoty 
przewidzianej w przyszło�ci do odliczenia od podatku dochodowego, w zwi�zku z ujemnymi 
ró�nicami przej�ciowymi, które spowoduj� w przyszło�ci zmniejszenie podstawy obliczenia 
podatku dochodowego oraz straty podatkowej mo�liwej do odliczenia, ustalonej przy 
uwzgl�dnieniu zasady ostro�no�ci. 

Rezerw� z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy si� w wysoko�ci kwoty 
podatku dochodowego, wymagaj�cej w przyszło�ci zapłaty, w zwi�zku z wyst�powaniem 
dodatnich ró�nic przej�ciowych, to jest ró�nic, które spowoduj� zwi�kszenie podstawy 
obliczenia podatku dochodowego w przyszło�ci. 

Wysoko�� rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala si� przy 
uwzgl�dnieniu stawek podatku dochodowego obowi�zuj�cych w roku powstania obowi�zku 
podatkowego, metod� zobowi�za� bilansowych. 
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Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane s� w bilansie 
oddzielnie. Rezerw� i aktywa mo�na kompensowa�, je�eli jednostka ma tytuł uprawniaj�cy j�
do ich jednoczesnego uwzgl�dnienia przy obliczaniu kwoty zobowi�zania podatkowego. 

Wpływaj�cy na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy 
obejmuje: 
1) cz��� bie��c�, 
2) cz��� odroczon�. 
Wykazywana w rachunku zysków i strat cz��� odroczona stanowi ró�nic� pomi�dzy stanem 
rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i pocz�tek okresu 
sprawozdawczego. 
Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotycz�ce operacji 
rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi si� równie� na kapitał (fundusz) 
własny. 

Zobowi�zania wycenia si� na dzie� bilansowy w kwocie wymagaj�cej zapłaty z wyj�tkiem 
zobowi�za�, których uregulowanie zgodnie z umow� nast�puje przez wydanie innych ni�
�rodki pieni��ne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe – które 
wycenia si� według warto�ci godziwej. 
Je�eli termin wymagalno�ci przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowi�za�, 
z wyj�tkiem zobowi�za� z tytułu dostaw i usług, wykazuje si� jako długoterminowe. 
Pozostałe cz��ci sald wykazywane s� jako krótkoterminowe. 

Po�yczki oraz zobowi�zania finansowe przeznaczone do obrotu – w momencie 
pocz�tkowego uj�cia s� ujmowane według kosztu stanowi�cego warto�� otrzymanych 
�rodków pieni��nych i obejmuj�cego koszty uzyskania po�yczki/zobowi�zania finansowego. 
Nast�pnie zobowi�zania finansowe, za wyj�tkiem przeznaczonych do obrotu, s� wyceniane 
według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej. Zobowi�zania przeznaczone do obrotu wyceniane s�
w warto�ci godziwej. Zysk lub strata na przeszacowaniu do warto�ci godziwej ujmowane s�
w rachunku wyników. 

Leasing – w przypadku umów leasingu, na mocy których nast�puje przeniesienie 
zasadniczo całego ryzyka i po�ytków wynikaj�cych z tytułu posiadania aktywów b�d�cych 
przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako �rodek trwały 
i jednocze�nie ujmowane jest zobowi�zanie w kwocie równej warto�ci bie��cej minimalnych 
opłat leasingowych ustalonej na dzie� rozpocz�cia leasingu. Opłaty leasingowe s� dzielone 
mi�dzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowi�zania w sposób umo�liwiaj�cy 
uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowi�zania. Koszty finansowe 
ujmowane s� bezpo�rednio w rachunku wyników. �rodki trwałe b�d�ce przedmiotem umowy 
leasingu finansowego s� amortyzowane w sposób okre�lony dla �rodków trwałych. Je�li 
sprzeda� i leasing zwrotny ma charakter leasingu finansowego, to ta cz��� kwoty 
przychodów ze sprzeda�y, która przekracza warto�� �rodka trwałego wykazywana 
w bilansie, jest odraczana w czasie i rozliczana w okresie obowi�zywania umowy 
leasingowej. 

Rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów bierne dokonywane s� na podstawie podobnych 
zobowi�za� przypadaj�cych na bie��cy okres sprawozdawczy. Do biernych rozlicze�
mi�dzyokresowych kosztów zalicza si�: 
� warto�� niewykorzystanych urlopów pracowniczych, 
� warto�� wynagrodze� wypłaconych po zako�czeniu roku, dotycz�ce roku poprzedniego, 
� koszty usług obcych. 

Rozliczenia mi�dzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady 
ostro�no�ci obejmuj� równowarto�� otrzymanych lub nale�nych od kontrahentów �rodków 
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z tytułu �wiadcze�, których wykonanie nast�pi w nast�pnych okresach sprawozdawczych. 
Do rozlicze� mi�dzyokresowych przychodów zalicza si� równie� warto�� dotacji 
otrzymanych na sfinansowanie zakupu �rodków trwałych, �rodków trwałych w budowie oraz 
prac rozwojowych. Dotacje te rozlicza si� równolegle do odpisów amortyzacyjnych �rodków 
trwałych obj�tych dotacjami. 

Fundusze specjalne – utworzone zgodnie z ustaw� z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym 
funduszu �wiadcze� socjalnych. 
Spółka tworzy taki fundusz od 1 stycznia 2018 roku i dokonuje okresowych odpisów 
w kwotach wynikaj�cych z ustawy. 

Wycena transakcji w walutach obcych 
Wyra�one w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje si� w ksi�gach rachunkowych 
na dzie� ich przeprowadzenia po kursie: 
� kupna lub sprzeda�y walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka 

w przypadku operacji sprzeda�y lub kupna walut oraz operacji zapłaty nale�no�ci lub 
zobowi�za�, 

� �rednim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzie�
poprzedzaj�cy dzie� wystawienia faktury. 

Na dzie� bilansowy wycenia si� wyra�one w walutach obcych: 
� składniki aktywów (z wył�czeniem udziałów w jednostkach podporz�dkowanych 

wycenionych metod� praw własno�ci) – po kursie wg kursu �redniego ustalonego dla 
danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie�, 

� składniki pasywów – po kursie �rednim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy 
Bank Polski na ten dzie�. 

Ró�nice kursowe dotycz�ce aktywów i pasywów w walutach obcych powstałe na dzie� ich 
wyceny oraz przy zapłacie nale�no�ci i zobowi�za� w walutach obcych zalicza si� do 
przychodów i kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach – do ceny nabycia 
towaru, a tak�e ceny nabycia lub kosztu wytworzenia �rodków trwałych w budowie lub 
warto�ci niematerialnych i prawnych. 

Ustalanie przychodów z wykonania niezako�czonej usługi 
Kontrakty długoterminowe budowlane, deweloperskie (w formule design and build), których 
czas realizacji jest dłu�szy i wykonanie usługi nast�puje z reguły w ci�gu wi�cej ni� jednego 
okresu sprawozdawczego, wyceniane s� przy zastosowaniu nast�puj�cych zasad 
okre�lonych w Art. 34a Ustawy o rachunkowo�ci uszczegółowionych zasadami przyj�tymi do 
stosowania w ramach polityki rachunkowo�ci Spółki na podstawie Krajowego Standardu 
Rachunkowo�ci nr 3 „Niezako�czone usługi budowlane”: 
� przychody z wykonania niezako�czonej usługi, w tym budowlanej, obj�tej umow�, 

w okresie realizacji dłu�szym ni� 6 miesi�cy, wykonanej na dzie� bilansowy w istotnym 
stopniu, ustala si� na dzie� bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania 
usługi, je�eli stopie� ten, jak równie� przewidywane całkowite koszty wykonania usługi 
za cały czas jej realizacji, mo�na ustali� w sposób wiarygodny, 

� stopie� zaawansowania usługi mierzy si� „metod� efektu” to jest: 
- na podstawie obmiaru wykonanych prac lub 
- inn� metod�, je�eli wykonanie pomiaru nie jest mo�liwe, a zastosowana metoda 
wyra�a wiarygodny stopie� zaawansowania usługi. 

Dla kontraktów typu design and build, które składaj� si� co najmniej z dwóch cz��ci, tj. 
Cz��ci 1 obejmuj�cej przygotowanie inwestycji, projektowanie i doprowadzenie do 
mo�liwo�ci realizacji budowy oraz 
Cz��ci 2 obejmuj�cej faz� realizacji budowlanej, z uwagi na brak mo�liwo�ci zastosowania 
jednolitych jednostek pomiaru dla całego kontraktu przyjmuje si�, �e 
Cz��� 1 stanowi 20%÷30% warto�ci całej umowy 
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a Cz��� 2 stanowi 70%÷80% warto�ci całej umowy. W ramach poszczególnych cz��ci 
kontraktu stosuje si� w miar� mo�liwo�ci metod� obmiaru wykonanych prac. 

Prezentacja wyceny kontraktów długoterminowych 
Nadwy�ka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi jest prezentowana w bilansie 
jako Aktywa z tytułu niezako�czonych umów długoterminowych (RMK czynne). Nadwy�ka 
kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi jest prezentowana w bilansie jako 
Rozliczenia mi�dzyokresowe umów długoterminowych. 
Nadwy�ka przychodów szacowanych nad nale�no�ciami zafakturowanymi jest 
prezentowana w bilansie jako Aktywa z tytułu niezako�czonych umów długoterminowych 
(nale�no�ci niezafakturowane). Nadwy�ka nale�no�ci zafakturowanych nad przychodami 
szacowanymi jest prezentowana w bilansie jako Rozliczenia mi�dzyokresowe przychodów 
z umów długoterminowych. 
  
Zakładowy Fundusz �wiadcze� Socjalnych 
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu �wiadcze� socjalnych stanowi, �e 
ZF�S tworz� pracodawcy zatrudniaj�cy co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne 
etaty. Przychodami funduszu s� ponadto m.in. przychody z tytułu sprzeda�y, dzier�awy 
i likwidacji �rodków trwałych słu��cych działalno�ci socjalnej, w cz��ci nie przeznaczonej na 
utrzymanie lub odtworzenie maj�tku socjalnego. Celem Funduszu jest subwencjonowanie 
utrzymania maj�tku socjalnego Spółki i finansowanie działalno�ci socjalnej. Saldo bilansowe 
Funduszu to zakumulowane przychody Funduszu pomniejszone o niepodlegaj�ce zwrotowi 
wydatki z Funduszu. 
Od 2018 roku Spółka tworzy ZF�S i odprowadza na wydzielony rachunek bankowy 
równowarto�� 75% odpisu podstawowego do ko�ca maja, a pozostał� cz��� odpisu do 
ko�ca wrze�nia. 
W celu wyliczenia przeci�tnej liczby pracowników zatrudnionych w poszczególnych 
miesi�cach, stosuje si� metod� uproszczon� zawart� w obja�nieniach do sprawozdania 
statystycznego Z-06. 
Odpisu czynnych mi�dzyokresowych rozlicze� kosztów z tytułu ZF�S dokonuje si� co 
miesi�c w ci��ar kosztów podstawowej działalno�ci operacyjnej. 

4. Komentarz emitenta na temat okoliczno�ci i zdarze� istotnie 
wpływaj�cych na działalno�� emitenta, jego sytuacj� finansow� i 
wyniki osi�gni�te w danym kwartale

Z uwagi na zamiar uzyskania ochrony s�dowej przed wierzycielami, w szczególno�ci w celu 
przywrócenia stabilizacji sytuacji ekonomicznej Spółki, Zarz�d zło�ył w dniu 15 lipca 2019 
roku w S�dzie Rejonowym w Bielsku–Białej wniosek o otwarcie przyspieszonego 
post�powania układowego. Otwarcie post�powania nast�piło w dniu 29 lipca 2019 roku. 
O powy�szym Spółka informowała drog� publikacji raportów ESPI nr 12/2019 i 15/2019 
(odpowiednio z 16.07.2019 r. oraz 06.08.2019 r.). W dniu 11 grudnia 2019 roku na rozprawie 
S�d Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy Referent upadło�ci postanowił 
umorzy� przyspieszone post�powanie układowe Spółki. O fakcie tym Spółka poinformowała 
w raporcie bie��cym ESPI nr 26/2019_KOR. W dniu 3 lutego 2020 roku Zarz�d Spółki zło�ył 
w wymaganym terminie za�alenie na postanowienie S�du Rejonowego w Bielsku-Białej z 
dnia 11 grudnia 2019 roku w przedmiocie umorzenia przyspieszonego post�powania 
układowego. Jednak�e w dniu 20 maja 2019 r. Emitent otrzymał postanowienie S�du 
Okr�gowego w Katowicach o oddaleniu za�alenia na postanowienie o umorzeniu ww. 
post�powania (Raport bie��cy 8/2020) 
Wobec powy�szego przyspieszone post�powanie układowe zostało umorzone.  
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Umorzenie wy�ej opisanego przyspieszonego post�powania układowego pozwoliło na 
rozpoznanie przez s�d zło�onego wcze�niej wniosku o otwarcie post�powania sanacyjnego  
jednak�e S�d postanowieniem z dnia 22 czerwca 2020 r., które Emitent otrzymał w dniu 16 
lipca 2020 r odmówił otwarcia post�powania sanacyjnego (Raport bie��cy 12/2020)  

Niezale�nie od powy�szego post�powania (jeszcze przed powzi�ciem wiadomo�ci o 
odmowie otwarcia post�powania sanacyjnego) w dniu 06 lipca 2020 r Zarz�d Emitenta 
podj�ł decyzj� o rozpocz�ciu procesu restrukturyzacji w trybie art. 15 ustawy z dnia 19 
czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych 
przedsi�biorcom dotkni�tym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym post�powaniu o 
zatwierdzenie układu w zwi�zku z wyst�powaniem COVID-19 w oparciu o przepisy ustawy z 
dnia 15 maja 2015 r – Prawo restrukturyzacyjne. Zało�enia układowe zostały szczegółowo 
opisane w Raporcie bie��cym 11/2020 z dnia 06 lipca 2020 r. 
W dniu 13 lipca 2020 r. zostało dokonane obwieszczenie w Monitorze S�dowym i 
Gospodarczym nr 134 poz. 34151, w którym Emitent o�wiadczył o otwarciu post�powania o 
zatwierdzenie układu (Raport bie��cy nr 13/2020). 

Po zło�eniu wniosku, o otwarcie przyspieszonego post�powania układowego Spółka 
zawiesiła wypłaty odsetek od wyemitowanych wcze�niej obligacji oraz nie dokonała w 
terminie wykupu obligacji serii E, F oraz G, H, I, J, K (por. raporty ESPI nr 20/2019 z dnia 
04.10.2019 r., 21/2019 z dnia 18.10.2019 r., 23/2019 z dnia 29.11.2019 r., 25/2019 z dnia 
09.12.2019 r., 27/2019 z dnia 30.12.2019 r., 1/2020 z dnia 20.01.2020 r.,  2/2020 z dnia 
23.01.2020 r., 4/2020 z dnia 09.03.2020 r., 6/2020 z dnia 30.03.2020 r., 7/2020 z dnia 
23.04.2020 r., 9/2020 z dnia 08.06.2020 r., 10/2020 z dnia 29.06.2020 r., 14/2020 z dnia 
23.07.2020 r. 
  
Zarz�d Spółki podejmuje wszelkie działania w celu przygotowania swoich zasobów 
maj�tkowych do restrukturyzacji. 

Niezale�nie od działa� opisanych powy�ej Zarz�d prowadzi działania w celu pozyskania 
nowych kontraktów, które pozwol� na wykorzystanie posiadanych zasobów maj�tkowych, w 
szczególno�ci nowoczesnych hal produkcyjnych wyposa�onych w nowoczesne linie 
technologiczne i innych �rodków trwałych.  
Efektem tych działa� było zawarcie w dniu 20 marca 2020 roku Umowy konsorcjum o 
współpracy w zakresie realizacji projektów produkcyjnych i inwestycyjnych (Raport bie��cy 
5/2020 z 20.03.2020 r.).  

5. Informacja odno�nie realizacji prognoz finansowych 

Spółka nie przekazywała do publicznej wiadomo�ci prognoz finansowych na 2020 r. 

6. W przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał 
informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) Zał�cznika Nr 1 do 
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - opis stanu realizacji 
działa� i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji 

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji o których mowa § 10 pkt 13a) 
Zał�cznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 

7. Je�eli w okresie obj�tym raportem emitent podejmował w obszarze 
rozwoju prowadzonej działalno�ci inicjatywy nastawione na 
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wprowadzenie rozwi�za� innowacyjnych w przedsi�biorstwie - 
informacje na temat tej aktywno�ci 

W okresie obj�tym raportem, Emitent nie podejmował inicjatywn nastawionych na 
wprowadzenie rozwi�za� innowacyjnych w przedsi�biorstwie. 

8. Opis organizacji grupy kpiatłowej 

Na dzie� 30 czerwca 2020 r., tj. na dzie� zako�czenia okresu sprawozdawczego obj�tego 
niniejszym raportem, Emitent nie był jednostk� zale�n� od innego podmiotu ani jednostk�
dominuj�c� wobec innego podmiotu. 

9. Struktura akcjonariatu (ze wskazaniem Akcjonariuszy posiadaj�cych 
co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu)

Na dzie� opracowania raportu kapitał zakładowy Module Technologies SA w restrukturyzacji 
wynosi 27 912 347,00 zł. Dzieli si� on na 55 824 694 akcji zwykłych na okaziciela o warto�ci 
nominalnej 0,50 zł ka�da akcja. W tym: 
6 000 000 akcji serii A, 
6 200 000 akcji serii B, 
3 500 000 akcji serii C, 
1 000 000 akcji serii D, 
2 500 000 akcji serii E, 
1 800 000 akcji serii F, 
2 000 000 akcji serii G, 
6 000 000 akcji serii H, 
4 227 642 akcje serii I, 
1 633 644 akcje serii J oraz 
20 963 408 akcji serii K. 
Akcje serii A÷I (w ł�cznej liczbie 33 227 642) s� wprowadzone do obrotu na rynku New 
Connect. 

W okresie od 15 maja 2020 r. (tj. dnia opublikowania raportu okresowego za 
I kwartał 2020 r.) do dnia sporz�dzenia niniejszego raportu nie wpłyn�ło �adne 
zawiadomienie od Akcjonariusza (na podstawie art. 69 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych), które wskazywałoby na – skutkuj�c�
przekroczeniem którego� z progów wskazanych w ww. ustawie – zmian� stanu posiadania 
któregokolwiek z Akcjonariuszy posiadaj�cych co najmniej 5% udziału (zarówno w kapitale 
jak i w głosach na Walnym Zgromadzeniu) lub przekroczenie przez nowy podmiot progu 
pi�cioprocentowego. 
  
W zwi�zku z powy�szym Spółka nie posiada informacji o ewentualnym przekroczeniu przez 
któregokolwiek posiadacza jej akcji progu 5 procent akcji (oraz głosów na Walnym 
Zgromadzeniu) jak równie� innego z progów okre�lonych w art. 69 ust. 1 i 2 przedmiotowej 
ustawy. 

Stosownie zatem do posiadanych na dzie� sporz�dzania raportu informacji, lista 
Akcjonariuszy posiadaj�cych co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu jest 
nast�puj�ca: 
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Wykaz Akcjonariuszy posiadaj�cych co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Lp. Akcjonariusz Liczba 
akcji 

Liczba 
głosów 

Udział 
w kapitale 

zakładowym 

Udział 
w liczbie 
głosów 

/%/ /%/ 

1. 

ASI Integra 
Management Spółka z 
ograniczon�
odpowiedzialno�ci�
Invest spółka 
komandytowo-akcyjna  

16 288 450 16 288 450 29,18 29,18 

2. Marek Sobieski   6 766 607   6 766 607 12,12 12,12 

3. 
Mestivia Management 
Limited 

  6 000 000   6 000 000 10,75 10,75 

4. PFR Ventures sp. z o.o.   4 227 642   4 227 642   7,57   7,57 

5. Leszek Surowiec   3 220 000   3 220 000   5,77   5,77 

10. Informacja dotycz�ca liczby zatrudnionych osób

Według stanu na 30 czerwca 2020 r. zatrudnienie w Spółce wyniosło 15 osób  
(w przeliczeniu na pełne etaty: 14,0). 

__________________________________________________________________________ 

Raport Module Technologies SA za II kwartał 2020 roku został sporz�dzony zgodnie z aktualnym stanem 

faktycznym i prawnym. Uwzgl�dnia w szczególno�ci wymogi okre�lone w § 5 ust. 4.1 i 4.2 Zał�cznika Nr 3 do 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bie��ce i okresowe przekazywane w alternatywnym 

systemie obrotu na rynku New Connect”.


