DOKUM ENT ZAWIERA.tf ACY INFORMACJE O
OFERGIE
(dalej

:,,Dokumenf I nformacYi nY")

Niniejszy materJiat ma charakter informacyjny, a rodz:ai oferty publicznej nie
wymaga udoptqpnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum
informacyjnegq.
Oferta publiczn{ akcji, ktorej dotyczy niqiejszy dokument prowadzona jest przez
emitenta - spolke dziaNapcq pod firmq: CIELESNIOA SPoLKA AKCYJNA,
wpisanq do Re.iestru PrzedsigbiorcQw Krajowego Rejestru Sqdowego,
prowadzonego paez Sqd Rejonowy Lqblin-Wschod w Lublinie z siedzibq w
Swidniku Vl Wlridzial Gospodazy KrajoWego Rejestru Siqdowego, pod numerem:
0000746994, Ntp: 5372643441, REGON: 381168804,4 Cielesnica 22, 21-504
Rokitno (dalej: ,,$p6lka", ,,Emitent" lub,,QieleSnica"). Oferta publiczna dotyczy nie
mniej niz 1 oraz nie wigcej niZ 250,000 a(cji nowej emisji SpoNki, na okaziciela serii
F o warto$ci nofninalnej 1 zN (sNownie: jedBn zloty) kazda, oferowanych w trybie art.
430 S 1 i S 2 pk{.3 ustawy z dnia 15 wrze$nia 2000 roku Kodeks sp6lek handlowych
(dalej:,,KSH'), (palej:,,Akcie Oferowane'l).

3)

4) o6wi

SpoNka

z emisji papier6w wafio6ciowych;
informacje o istotrtrych czynnikach ryzyka;
emitenta o odpofruiedzialnoSci zia informacje zawarte w tym

Akcyjna z sie$zibq w Ciele6nicy, adres: Ciele5nica 22,
zostata zawiqzana pr4ez jedynego :zaloZyciela w osobie Pani
Sp6Nka

21-504
Barbary
SpoNki (Aktu
notariuszem
1314t2018,
przed notari

) z dnia 2N. marca 2018 roku, spozqdzonego przed
anem Romanowskim, rlotariuszem w Siedlcach za rep. A nr
no zmienionego w zakrgsie $ 4 ust. 2 w dniu 6 czeruvca 2018 roku
Janem Romanowskilh, za rep. A nr 250312018, ogloszonego w
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Monitorze Sqdovriym i Gospodarczym numer 21912018 (5607) z dnia 13 listopada
2018 r. pod pozy0jq 980992.
Nastgpnie Statut Sp6tki zostal zmieniony W zakresie $ 4 ust. 1 na mocy uchwaly
Walnego Zgromfldzenia, zaprotokolowanEj przez notariusza w Biatej Podlaskiej
Nataliq Siennickq, za Rep Anr 274412018 yv dniu 15 pa2d:ziernika2018 roku, a tak2epoprzez dodanie w S 3 ust, 1 podpunkf6w od 9 do 17. Kolejnej zmiany statutu
Walne Zgromad{enie dokonalo dnia 11 kWietnia 2019 rol<u, na mocy uchwaly zaprotokolowanq lrzez notariusza Natalig Siennickq za rep A nr 1 19412019. Nastgpnie w dniu 14 $ierpnia 2019 roku przed notariusz Nataliq Siennickq dokonano
zmiany $ 4 ust. 'f Statutu Sp6Nki, za$ w dniu 22listopada 2019 roku przed tq samq
notariusz, oSwiaflczeniem zarzqdu Sp6Nki pporzqdzonym w formie aktu notarialnegoza rep. A nr 544612019, w trybie art. 3fl0 $ 2 KSH dol<onano zmiany $ 4 ust. 1
Statutu Sp6lki. $adzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 mala
2020 roku podjdlo uchwaNq nr 6 w sprawie zmiany Staturtu Sp6lki w zakresie $ 4
ust. 1 Statutu Sb6lki, zaprotokolowanq pizez notariusz l',latalig Siennickq notariusza w BiaNej Podlaslciej za rep. A nr 202212020 (dalej: ,,Stattut").

W dniu 31 sierpnia 2018 Sp6lka zostaNg wpisana do Rejestru Przedsiqbiorcow
Krajowego Rej$stru Sqdowego, prowaflzonego przez Sqd Rejonowy LublinWsch6d w Lubiinie z siedzibq w Swidniku Vl Wydzial Gospodarzy Krajowego
Rejestru Sqdovrjego, pod numerem: 0000746994. Sp6ika zostala utworzona na
czas nieokre6lorfry i dziala na podstawie ppzepis6w ustawy z dnia 15 wrzeSnia 2000
roku Kodeks $p6lek handlowych (dalgj: ,,KSH") i [nnych przepis6w prawa
dotyczqcych spplek prawa handlowego, a takZe postanowief Statutu. Przedmiot
dziaNalno6ci Sp(lki.[est okreSlony w S 3 ugt 1 Statutu, gdz:ie wskazano nastqpujqce
przedmioty proviradzonej dzialalno6ci: 1) hlotele i podobne obiekty zakwaterowania
- dziatalno66 wipdqca; 2) Restauracje i inne plac6wki gastronomiczne 3) Pozostale
przetwarzanie i konserwowanie owoc6w i warzyw 4) Przetw6rstwo herbaty i kawy
5) Produkcja pizypraw 6) Produkcja pqzostaNych artykuNow spozywczych, gdzie
indziej niesklasffikowana 7) Produkcja rlapoj6w bezalkoholowych; produkcja w6d
mineralnych i flozostatych w6d butelkovyanych 8) Pozyskiwanie dziko rosnqcych
produkt6w le5nych, z wylqczeniem drewrpa, 9)Sprzedaz hurtowa owoc6w i warzyw
1O)Sprzeda2 hprtowa napojow alkoholQwych i bezalkoholowych 11) Sprzedaz
hurtowa herbafy, kawy, kakao i przypraw 12)Destylowanie, rektyfikowanie i
mieszanie alkof-roli 13)Produkcja win gropowych 14)Produkcja cydru i pozostalych
win owocoqich 1S)Produkcja popostalych nierdestylowanych napoj6w
fermentowanycfr 16)Produkcja piwa 17)Produkcja maszyn stosowanych w
przetw6rstwie flwnoSci, tytoniu i produkoji napojow.

Kapital zakladpwy Emitenta wynosi opecnie 6.310.3i82,00 zN (sNownie: sze56
milion6w trzystp dziesiq6 tysigcy trzystq osiemdziesiqt dwa ztote) i dzieli siq na
6310382 akcje $eriiA, B, C, D i E.
Sp6tka wyemifowala dotychczas
^------ ------1-
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1.

26000 a(cji serii A uprzywilejowanych co do glosu w ten sposob, 2e na
kahdqakQ,je tej serii przypada dwa glosy,

2.

ak$iserii B nieuprzywilejowEnych, zwykNych na okaziciela,
5482749 gkcjiserii C nieuprzywilejgwanych, zwyklych, imiennych,

74OOO

3.
4. 580000 akcji serii D nieuprzywilejorlyanych, zwyklych, imiennych,
5. 147633 akcje serii E nieuprzywilejoryane, zwykle na okaziciela.

Kapital zakladovrly Spolki jest pokryty w qaNo6ci, ptzy czym 5482749 akcji serii C
zostalo objgtych [v zamian za aport (wklad niepieniqzny) wniesiony do Sp6Nki przez
Paniq Barbarg pfirwesiuk o warto6ci 5.482.749,00 zN (stownie: pi96 milion6w
czterysta osiemflziesiqt dwa tysiqce siedemset czterdzieSci dziewig6 zlotych i
00/100), przedfiiotem aportu byla zprganizowana czq66 przedsigbiorstwa
prowadzonego pod firmq: Chwesiuk Bqrbara - BIALCON, NIP: 5370009800,
REGON 030013462, w rozumieniu art. 55 1 kodeksu cywilnego, kt6ra stanowi
zesp6N skladnik$w materialnych i niempterialnych obr:jmujqcych wszystko co
wchodzi w sklad zorganizowanej czqsci Plzedsigbiorstwa, w tym nieruchomosd dla
ktorej Sqd Rejo(rowy w Bialej Podlaskiej, VlWydzial Ksiitrg Wieczystych, prowadzi
ksiqgq wieczyst{ numerze: LU1 8/00098878/9.
Akcje serii B, C, D i E nie sq uprzywilejovYane w 2aden spos6b, a w szczeg6lno6ci
nie sq upzywilelowane w zakresie prawa glosu, prawa clo dywidendy ani podzialu
majqtku w przypadku likwidacji Sp6lki, nqtomiast akcje serii A sq uprzywilejowane
w zakresie pravtia glosu. Ponadto nie istniejq akcje, kt6rel nie reprezentujq kapitalu
zakladowego Sb6lki (nie stanowiq udziQlu w kapitale zakladowym), Sp6lka nie
posiada akcji wfasnych. Kapital Sp6lki nip jest przedmiotem opcji, ani nie istniejq
papiery warto6ciowe zamienne lub wymiepne na papiery wartoSciowe (w tym akcje)
Spolki ani wyeqlitowane przez Sp6Nkg pf,piery warto6ciowe z warrantami. Kapital
Spolki nie zostaf warunkowo podwyzszony.

Spolka uzyskalf zezwolenie na obr6t hqrtowy w kraju napojami alkoholowymi o
zawarto6ci powjtzej 18% alkoholu, wa2ne do dnia 20 kwietnia 2021 roku.

Zarzqd Sp6lki:
-- Barbara Chwesiuk

jest jedynym cplonkiem zarzqdu (petni funkcjg Prezesa

Pani Barbara
Zarzqdu), zalo
zarzadzie

Sp6Nki, pomysNoQawcq. Pani Barbara Chwesiuk zasiada w

Rada Nadzorcla $p6lki:

Jakub Chwesifrk

-

Przewodniczqcy Rfdy Nadzorczej
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Dariusz Ghwesi{rk

- Czlonek Rady Nadzorczej

Szymon Ghwesiuk

-

Czlonek Rady Nad4orczej

NIP: 537264344
REGON: 381 1

Adres e-mail:
Adresy stron

Sp6tka
sprawozdanie

sprawozdania finansovye, zgodnie z przepisami prawa. Roczne
za rok

niniejszego Dokirmentu lnformacyjnego, $polka oczekuj<l na wydanie opinii przez
biegNego rewi{enta, obejmujqcej baflanie przedrniotowego sprawozdania
finansowego. Zgodnie z treSciq tego sprav'lrozdania:
(1) warto56

roku
dwa tvsi
(2) zysk

stycznia

i pasyw6w Sp6l(iwedNug stanu na dzieh 31 grudnia 2019
8.242.295,65 (slowrfie: osiem miliorn6w dwiescie czterdzie6ci
dwie6cie dziewigddziesiqt piq6 zNotych 00/65 );

iqty przez Spotkq w roku obrotorarym trwajqcym od dnia 1
2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wynosi 33.595,45
trzydzie6ci trzy tysiqce pfq6set dziewiq6rCziesiqt piq6 zNotych 00/45

sprawozdanie
Sprawozdanie fiiransowe
fihansowe sp6lki
Sp6lki obejmujqpe
obeimuial pierwszy rok obrotowy przedstawia
nastgpujqce darie:

(1) warto66 aktyw6w i pasyw6w sp6tKi wedtug stanu na dzieri 31 grudnia 2019
roku wyfrosi 8.071.920,61 (slownie: osiem milionow siedemdziesiqt jeden
tysigcy $ziewigdset dwadzieScia z{otych 00/6

1);
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(2) zysk osiqgnigty przez Spolkq w roku obrotowym trwajqcym od dnia 1 stycznia
2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wynosi 164.684,20 (slownie: sto
szeSedziesiqt cztery tysiqce sze5cset osiemdziesiqt cztery zlote 00/20).

Sp6lka iest jedynym wla6cicielem wyszczeg6lnionych poni2ej nieruchomo6ci:

(1) nieruchomo6ci poloZonej w miejscowo5ci CieleSnica, gmina Rokitno,

powiat

bialski, wojewodztwo lubelskie, obrgb 000'1 CIELESNICA PGR, stanowiqcej
zabudowanq dzialkq gruntu o numerze 278, o obszarze 8,8223 ha, dla ktorej
Sqd Rejonowy w Bialej Podlaskiej, VlWydzial Ksiqg Wieczystych, prowadzi
ksiqgg wieczystq numerze: LUI 8/0009887819;

(2) nieruchomo6ci poloZonej w miejscowo6ci

w

obrqbie Ciele6nica
PGR, gminie Rokitno, powiecie bialskim, wojew6dztwie lubelskim, stanowiqcej
zabudowanq dziaNkg gruntu o numerze: 245, o obszarze 0,5700 ha, dla ktorej
Sqd Rejonowy w Bialej Podlaskiej, VlWydzial Ksiqg Wieczystych, prowadzi
ksiqgq wieczystq o numerze: lftV Nr LUI8/00131885/5;
Ciele6;nica,

(3) nieruchomo6ci polozonej w miejscowo5ci CieleSnica, w obrqbie

CieleSnica

PGR, gminie Rokitno, powiecie bialskim wojew6dztwie lubelskim, stanowiqcej
zabudowanq dzialkg gruntu o numeze 28111, o obszarze 0,4120 ha, dla ktorej
Sqd Rejonowy w Bialej Podlaskiej, Vl Wydzial Ksiqg Wieczystych, prowadzi
ksiggq wieczystq t(/V Nr LUl B/00131885/5.

(4) nieruchomo6ci lokalowej

-

lokal mieszkalny nr

9,

stanowiqcy odrqbnq
nieruchomo5i, poloZony w miejscowoSci Ciele6nica nr 23, gminie Rokitno,
powiat bialski, dla kt6rego Sqd Rejonowy w Bialej Podlaskiej prowadzi ksiqgg

wieczystq o numerze: LUl8/0009304914. Z prawem wlasnoSci przedmiotowego

lokalu zutiqzany jest udziaf wynoszqcy 211173 czgSci zabudowanej
nieruchomoSci gruntowej dziafki gruntu o numerze 252, polozonej w
miejscowoSci Ciele6nica, gmina Rokitno, powiat bialski, o obszarze 0,0173 ha,

dla ktorej Sqd Rejonowy w Bialej Podlaskiej prowadzi ksiggq wieczystq

o

numerze: LUl8/00059936/9. Nadto z przedmiotowym lokalem zwiqzany jest
udzial wynoszqcy 832/9878 czq6ci niezabudowanej nieruchomoSci gruntowej
dzialki o numerze 24911 polo2onej w miejscowo6ci Ciele6nica, gminie Rikitno,
powiat bialski, o obszarze 0,9878, dla ktorej Sqd Rejonowy w Bialej Podlaskiej
prowadzi ksiqgg wieczystq o numerze: LUl 8/00063233/2

W dziale lV ksiggi wieczystej o numerze: LUI8/00098878/9 wpisana jest hipoteka
umowna do sumy oznaczonej na kwotq 2 085 000,00 zl (slownie: dwa miliony
osiemdziesiqt piq6 tysiqcy zlotych), na zabezpieczenie kredytu, odsetek, prowizji oraz

pozostalych kosztow ubocznych, wynikajqcych z umowy o numerze
U/00051 12779100141201110400 z dnia 9 grudnia 2011 roku na rzecz wierzyciela
hipotecznego Banku BGZ BNP PARIBAS S.A. z siedzibq w Warszawie. Na dzieh 30
czeMca 2020 roku pozostala do splaty krrvota kredytu wynosi 505.000,00 zl,zal termin
catkowitej splaty kredytu ustalono na dzieh 31 sierpnia 2021 roku. Sp6lka nie posiada

jakichkolwiek zalegloSci z tytuNu realizaqi obowiqzk6w okreSlonych w zawartej umowie
kredytowej, raty kredytowe sq splacane regularnie.

W dniu 15 maja 2020 roku Sp6lka zawarla umowQ poZyczki preferencyjnej nr
4912lPPWTl2020l22 z Lubelskq Fundacjq Rozwoju z siedzibq w Warszawie jako
zl (slownie:
piq6set tysiqcy zlotych) na warunkach okre6lonych w Regulaminie Funduszu
Po2yczkowego Lubelskiej Fundacji Rozwoju ,,Po2yczka na rozw6j Turystyki". Termin
calkowitej splaty poZyczki ustalono na dzieh 14 maja 2025 roku. Tytulem
zabezpieczenia platnoSci, Spolka zloZyla o5wiadczenie o ustanowieniu hipoteki na
nieruchomoSci, dla kt6rej prowadzona jest KW o numerze LUl8/00131885/5 do kwoty
750.000,00 zl oraz o5wiadczenie o ustanowieniu hipoteki na nieruchomo6ci, dla kt6rej
prowadzona jest KW o numerze LUl8/00098878/9 do kwoty 750.000,00 zl. Na dzieh
poZyczkodawcq, zaciqgajqc zobowiqzanie pienigZne na kwotq 500.000,00

opracowania niniejszego Dokumentu Informacyjnego przedmiotowe hipoteki nie zostaly
wpisane do wskazanych powyzej ksiqg wieczystych.

lll.

Informacje o oferowanych papierach warto5ciowych
oraz warunkach i zasadach ich ofertv

Oferowanymi papierami wartoSciowymi w drodze oferty publicznej, w zwiqzku z ktorq
sporzqdzany jest niniejszy Dokument Informacyjny jest nie mniej niZ I oraz nie wigcej
niz 250.000 akcji na okaziciela, zwyklych, nieupzywilejowanych, serii F o numerach od

F 00001 do F 250000, o warto6ci nominalnej 1 zl (slownie: jeden zloty) ka2da,
w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 S 2 pkt. 3 KSH.

oferowanych

WartoS6 emisyjna jednej akcji wynosi 4,00 zl (slownie: czlery zlote).

Zaldadane wplywy z oferty publicznejAkcjiOferowanych wyniosq 1.000.000,00 zl brutto

(slownie: jeden milion zlotych). Oferta publiczna Akcji Oferowanych jest drugq ofertq
publicznq Sp6lki w okresie ostatnich 12 miesiqcy, za5 pierwsza oferta publiczna akcji
Sp6lki dotyczyla akcji serii E, w ramach kt6rej objgto 147633 akcji tej serii. Zakladane
wplywy z oferty publicznej akcji serii E wynosily 600.000,00 zl brutto (slownie: szeScset
tysiqcy zlotych).

W zwiqzku z powy|szym, stwierdzi6 naleZy, i2 przedmiotowa oferta publiczna papierow
warto5ciowych jest ofertq, o ktorej mowa w art. 37a Ustawy tj. ofertq publicznq papierow
wartoSciowych w wyniku ktorej zak{adane wplywy brutto emitenta lub oferujqcego na
terytorium Unii Europejskiej, liczone wedlug ich ceny emisyjnej lub ceny spueda?y z
dnia jej ustalenia, stanowiq nie mniej niz 100 000 euro imniej niz 1 000 000 euro, iwraz
z wplywami, ktore emitent lub oferujqcy zamierzal uzyskad z tytulu takich ofert
publicznych takich papier6w wartoSciowych, dokonanych w okresie poprzednich 12
miesigcy, nie bqdq mniejsze niz 100 000 euro i bqdq mniejsze niZ 1 000 000 euro.

Wskaza6 nalezy, iz oferta publiczna Akcji Oferowanych nie wymaga udostqpnienia
do publicznej wiadomo6ci prospektu emisyjnego pod warunkiem udostqpnienia
niniejszego Dokumentu Informacyjnego. wobec powy2szego, sp6tka nie

udostgpnia

do publicznej wiadomoSci prospektu emisyjnego,

memorandum informacyjnego.

ani

.L:

Emitent:

Informacje o statucie

S; c6lki:

cte{esnica sp6lka Akcyjna, wpisana do Rejestru Przedsiqbiorcow
KRS, prowadzonego przez Sqd Rejonowy Lublin-Wsch6d w Lublinie
z siedzibq w SWidniku Vl Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru
Sqdowego, pod numerem: 0C)00746994, NIP: 5372643441,
Cielesnica 22; 21-604 Rokitno o kapitale zakladowym w wysokosci
6.310.382,00 zl, wniesionym w caloSci.
MSiG nr 219/2018(5607) z dnia
13.11.2018r. pod pozycia 980992.

akcji:

jest prowadzona na podstawie art'431 $
1 iS 2 pkt.3 KSH Aruzna podstawie uchwaly nr 5 Nadzwyczajnego
Wainego Zgromadpenia Sp6lki z dnia 29.05.2020 r. o podwyzszeniu
kapitalu zakladowEgo Sp6lki poryzez nowq emisjq akcji serii F w

Tryb emisjiakcji:

ffii

Podstawa

prawna

rmrsll

Emrs1a nowych akq1i $p6tki

ramach subskryPcii otwartej.

prowadzona jest w trybie subskrypcji
431
art.
otwarteiw rozumieniu
$ 2 pkt. 3 KSH.
Serii F, kapitat zakladorruy Sp6lki
akcji
Sp6l[<i
Wwyn'rku emEfnilwych

Podstawowe informa$ie o
zostanie podwyzspony o kwotg nie mniejszq niZ 1,00 zl oraz nie
emisjiakcji
wigkszq niZ 250.090,00 zl, tj. z kwoty 6.310.382,00 zl do kwoty nie
ni2szej niZ 6.310.383,00 zl i nie wyzszej niZ 6.560.382,00 zN.
Przedmiotem emipji w trybie subskrypcji otwartej jest od 1 do

Gena emisvina akcii:

Minimalny prog emisji lkcji:

Prawo

250.000 akcji na qkaziciela, zwyklych, nieuprzywilejowanych, serii F,
o numerach od rlie niZszego niz F 000001 i nie wyzszego ni2 F
250000 o warto5ci nominalnej 1,0A A kaZda.
eena emisvina iednei akcii wvnosi 4,00 zl (slownie: cztery zlote).
Uznaje sre, ze emisja akcji oraz podwyZszenie kapitalu zakladowego
Spolki doszly do gkutku, jezeli zostanie subskrybowana co najmniej
iedna akcia.

p oboru

@sze

zostali pozbawieni prawa poboru akcji

uchwaly nr 4 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Sp6lki z dnia 29.C15.2020 r. w sprawie pozbawienia
akcionariuszv Drawa ooboru akcii mowei emisiiserii F.
Termin do zapisywar ria sig Termin zapisywariia sig na akcje $p6lkitrwa od dnia 15.07.2020 roku
do dnia 15.09.2020 roku. Sp<itka zastrzega sobie prawo do
na akcje:
przedluZenia okrqsu subskrypcji rJo trzech miesigcy, a takZe prawo
skrocenia tego Qkresu z tym Zel nie moze byc on kr6tszy niz 1

dotychczasowych
akcjonariuszy:

serii

F na podstawie

miesiac.

Zapisy na akcje:

poOmiotem upowiaZnionym do przyjmowania zapisow na akcje jest
wylqcznie Sp6lkd. Zapisy odbywajq siq w formie elektronicznej
poprzez stronq internetowq Sp6lki znajdujqcq sig pod adresem:
www.akcje.cielesrtrica.com. Aby t;ubskrybowad akcje nalezy zloZyc
Spolce zapis na akcje, a nastqpnie dokonac wplaty na akcje w
wysokoSci od po{iadajqcej iloczyrrowi akcj i wskazanych w fo rmu larzu
zapisu oraz ceny emisyjnej jednej akcji. Uiszczenie wplaty na akcje,

po

na akcje, powoduje
by6 dokonywane tylko i wylqcznie w

uplywie tefminu zapisywania siQ

bezskuteczno5c 2apisu na akcie.

Wplaty na akcje:

Okres zwiqzania zapir sem na
akcje:

Przydzial akcji

Wplaty na akcj$ powinny
terminie wyznac[onym do zapisywania siq na akcje, w formie
przelewu Srodkpw pieniqznychr na rachunek bankowy Spolki
wskazany na strpnie internetowej: www.akcje.cielesnica.com Przez
dzieh wptaty nA akcje uwaza siq dzieh uznania na rachunku
bankowvm Sp6ll(i.
Osoby dokonujqQe zapisu na akcje sq zwiqzane zlozonym zapisem
od chwili jego zlozenia Sp6Nce. Zapis na charakter nieodwolany.

Subskrybenci plzestajq bye zwiqzani zlozonym zapisem, jezeli
podwyZszenie kf,pitalu zakladourego Spolki nie zostanie zgloszone
do sqdu rejestr0wego w terminie 6 miesigcy od dnia powzigcia
uchwaly nr 5 Nqdzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp6lki z dnia
29.05.2020 r. w sprawie podwyi:szenia kapitalu zakladowego Sp6lki
lub w terminie 1 fniesiaca od dniar dokonania przvdzialu akcii.
Przydzial subskfybowanych akcji nastqpi w terminie 2 tygodni od
ostatniego dnia terminu zapisywania siq na akcje. Przydzial nastqpi
w spos6b uznaniowy, przy czyrrt dokonujqc przydzialu Spolka moZe
wziq6 pod uwpge kolejnoS6 dokonywania zapis6w na akcje.
Ogloszenie o prgydziale akcji nastqpi w terminie 1 tygodnia od dnia
dokonania orzvdzialu akcii.
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Podstawowe informacie o pilanowanVm sposobie wvkorzvstania
Srodk6w uzyskanych z emisji papier6w wartoSciowvch

w

zwiqzku z
SpoNka zamierzl pzeznaczyd Srodki finansowe po:zyskane
prowadzonq emipjq Akcji na cele zmierzajqce do rozwoju dzialalno6ci dotychczas
prowadzonej prz$z $p6lkq.
P

lanowany s po$6b wykorzysta

n

ia prze{m iotowych
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k6w:

250 tyS zl -Zak)p aparatury destylacyjnej Z niezbgdnym wyposaZeniem
200 ty6 zt - ProjQkt i budowa budynku na Qele uslug noclegowych na terenie dzialki
nr.278, obrqb CiQle6nica PGR
200 tyS zl -Zak)p wyposa2enia zakladu p1'odukcyjnego ,,winiarnia"
260 ty6 zN - Kos{ty marketingu, reklamy, sfkoleh
40 ty6 zN Zakjp nieruchomo6ci zabudopanej, dzialka nr. 244, obrqb CieleSnica

-

V.

Podstawowe informaciie o istotnvch czvnniki ryzyka

Przed podjqcierf decyzji o inwestycji w',fikcje Oferowane potencialni inwestorzy
powinni starannle pneanalizowa1 czynnifti ryzyka przedstawione poni2ej oraz inne
informacje zawQrte w Dokumencie lnformpcyjnym. Wystqpienie iednego lub kilku z
wymienionych fioni2ej ryzyk samodzielnip lub w polqczeniu z innymi moZe mied
istotny, niekor2ystny wplyw w szczegplnoSci na dzialalnoS1 Emitenta, jego
przeplywy pienfqZne, sytuacjg finansowq, wyniki finansowe, perspektywy lub
wartoS1 Sp6lki.
Nie moZna wylfluczy1, 2e z uplywem cFasu lista ryzyk okreSlonych poni2ej nie
bqdzie kompletlta ani wyczerpujqca i w zwiqzku z tyrn ryzyka te nie mogq byd
traktowane jako jedyne, na kt6re Sp6lka j|st narahona. Emitent mo1e byC nara2ony
na dodatkowe rlJzyka i negatywne czynniki, kt6re nie sq <tbecnie znane Emitentowi.
Poni2ej v,tyszcy'egolniono jedynie ryzykE, ktore w oc'enie Sp6lki sq ryzykami
istotnymi. WystQpienie zdaneh opisanyclt jako ryzyka nto2e spowodowad spadek
wartoSci akcji $p6lki, w wyniku czego i4westorzy, kt6n:y nabqdq akcje Emitenta,
mogq ponieSl ltratg r6wnq calo*citub czQSci ich inwestycji.

Ryzyko zwiqzlne ze sprzeda2q produkfi6w alkoholowych
Sp6tka prowadfi miqdzy innymi dzialalnq66 w zakresie sprzedazy produkt6w alkoholowych, gdzi$ jest to rynek z jednej strpny doS6 silnie konkurencyjny i az drugiej
istnieje szereg pbostrzef prawnych i proqeduralnych, kt6re Sp6lka jest zobligowana
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realizowac. Powpduje to, ze dzialanie na tego rodzaju
rynku generuje ryzyka zwiqzane zamrozenif znacznych srodk6w w produkcie co moze mie6 negatywne prze_
lozenie na ptynnpSc Sp6lkiw przypadku zqchwiania sprzedaZy.
Ryzyko zwiqzarfe ze wsp6tpr acqz duiyrini sieciami handrowymi
Spolka planuje rpzw6j popzez realizacjq
4am6wiefi do durzych sieci handlowych co
z poflpisywaniem um6w obafczonych ryzykiem ze wzglqdu na kary
umowne stosowpne przez sieci, duzy ws(aznik koncentracji obrot6w z grupq kontrahent6w co p+y braku pNatno6ci z ich gtrony grozi truclnoSciami z plynno6ciq finansowq.

wiqze sig

Ryzyko zwiqzale z dzialalno6ciq w braniy spozywczej
Dzialaiqc w brarizy spozywczej spoNka ponosi odpowiedziatnosc za produkt pod
kqtem obecnoS$i substancji szkodliwych czy niepo2qdanych mikroorganizm6w.
Sp6Nka prowadzl procedury zwiqzane z efiminacjq czynnik6w szkodliwych, jednak
mogq zostad wpfowadzone do produktow przez strong trz:eciq co bqdzie skutkowalo koniecznoSciq wycofania partii produktpw z rynku i poniesieniem koszt6w utyl_
zaqi co moZe skltkowae znacznymi kosztEmi i godzi6 w rraputacjg sp6lki.
Ryzyko zwiqzarie z dziatatno6ciq hotelafskq
lstnieje ryzyko pfjawienia siq na rynku po$miot6w konkurencyjnych w
branzy hotelarskiej, tworzqc{ch obiekty hotelarskie, ofgrujqce usNugizblizone
do uslug oferowanych pzez SpQlkg, co mogloby skutkovyad spadkiem zainteresowania klient6w
uslugamiSp6tki.
Ryzyko zwiqzaqe z oferowaniem produ(t6w premium

spolka

pfodukty klasy premium (plodukty spo2ywcze, uslugi hotelarskie)
w
przypadku trudnfj sytuacji gospodarczej
frodukty tego typu w pierwszej kolejnosci
sq wylqczane z (onsumpcji.
_oferuje

Ryzyko zwiqzarqe ze wzrostem koszt6w
Znaczn4 pozycj kosztowq Sp6Nki sq, a tak2e bqdq w prz:yszto6ci
koszty wynagro_
dzen
v. Pzy rosnqcej presji pl]acowej ze wzglgdu na rosnqcy popyt
na
prace oraz
e prawne istnieje ryzykp ciqglego wzr'stu koszt6w prowadzonej
dziaNalnoSci, w zczegornoSci w zakresi$ koszt6w
wynagrodzefi. w przyszlosci
wzrost koszt6w o2e znacznie przelozy6
rentownoS6
tip6lki.
$iq
Nie jest wykl
ne, iz zostanq wprowadzQne bezwzglqdrrie obowiqzujqce przepisy
prawa, nak
ce na spolkq dodatkowe obowiqzki porvoduiqce wzrost koszt6w,
co w spos6b
moze wywrzec vyplyw na wartoSc akcji.
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Ryzyko zwiqzanp ee spadkiem przychodBw
Spadek spzeda2{y moze by6 spowodowany wieloma czynnikamitakimijak pojawienie siq konkurencji ze zbli2onq ofertq do oferty Spolki, :zmniejszeniem siq liczby

punktow sprzed{2y, problemom gospodafczym, kt6re poSrednio przelo?q siq na
silq nabywczq ko;rsument6w i ich decyzje 4akupowe.
Ryzyko zwiqzanp z niewlaSciwq strategiq
Plany strategiczr'|e Sp6tki, decyzje podejnfowane przez Zarzqd Spolki oraz zamierzone plany rozvr{oju Sp6lki mogq by6 nieQostosowane do, dynamiki zmian lub sta6
w sprzeczno5ci f przyszlymi wydarzeniar4i na polskim rynku, kt6re zmieniq realia
rynkowe, co z kolei moze wplywa6 po6rednio lub bezpo6rednio na sytuacjq finansowq Spolki.

Ryzyko utraty pflynnoSci
lstnieje ryzyko z:llviqzane z brakiem platno$ci za faktury za zakupiony towar. Ryzyko stanie siq tym bardziej dotkliwsze im vliqksza liczba klient6w nie zaptaci w kr6tkim okresie.

Ryzyko zwiqzpne z finansowaniem zewnetrznyrn
Spolka posiada [obowiqzania wynikajqce z dw6ch kredyt6w inwestycyjnych jeden
opiewa na kwotQ 505 tys. zl drugi na 500 tfs. (stan na 30 czerwca 2O2O). Kredyty finansowaty dziatflnia inwestycyjne sp6lki, rlatomiast w tej r:hwili sp6tka splaca te zobowiqzania, co 1|v przypadku problemow 4 przychodami rno2e wywolac negatywne
konsekwencje. $platy kredytow nastgpujq w ratach, pieruszy 32 tys. miesigcznie
(okres splaty flo 31.08.2021) drugi 8,5 tys. miesigcznie (okres splaty do
14.05.2025). Sp6lka co miesiqc ptzezn4cza czgS6 wypracowanych Srodk6w na
sptatq rat, co wdtywa na ptynnoS6 Sp6lki.
Ryzyka zwiqzafe z pandemiq wywolan4 COVID
Sytuacjq
leczne. lstnieje
wystqpi
Sp6Nka byly

sytuacja nie
miast
Manufaktury Ci
nik6w i
obszarze. co

z pandemiq znacznie

wpNynqla na rc.lacje gospodarcze i spoprzyszlo5ci
2e
w
,
ry przypadku nerwrotu pandemii ponownie
zamkniqcie gospodarki. Konsekwencje jakie odczuNa do tej pory
z zamkniqciem okr$sowym hotelu, natomiast dotychczasowa
wplywu na sprzedaz produktow Manufaktury Ciele6nica. Natona fakt, 2e du2q cze56 Qbrot6w sp6Nki stanowiq zakupy produkt6w
w okresie Swiqt $ozego Narodzenia na paczki dla pracow. lstnieje ryzyko, ze flrmy w tym roku ograniczq budzety w tym
mialo negatywny wptyw na sprzedaz.
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W zwiqzku z po(jqciem pracy zdalnej przez pracownik6w wielu firm obserwujemy
trudnoSciw komr]nikacji oraz wydlu2ony czps na podjqcie rlecyzji o mozliwoSci podjqcia wspolpracy handlowej. W konsekwerlcji zmniejszyNa siq dynamika otwierania
nowych punkt6w sprzedazy produkt6w M4nufaktury CieleSnica. Ma to negatywny
wptyw na plany gprzedazowe. lstnieje ryzyko nie zrealizclwania zalozonych cel6w
sprzeda2owy ch flrzez sPoNkQ.

w zakladzie produkcyjnym, zostanie on
prlelozy
sig na plan produkcyjny. Sp6tka w
zamknigty na 2 tlrgodnie, co negatywnie
okresie od lipca flo pa2dziernika produkujg na magazyn, aby w okresie jesienno-zimowym dysponciwa6 asortymentem do pqczek Swiqteczrrych. Zamknigcie zakNadu
spowoduje konifczno6d nadrobienia prodqrkcji w p62niejs;zym okresie co mo2e wygenerowa6 dodqtkowe koszty ze wzglgdu na zwiqkszony wymiar czasu pracy pra-

W przypadku

sh,lvierdzenia zachorowania

cownikow, aby nBdrobi6 stracony czas.
Zamknigcie hotQlu w zwiqzku z wykrycienn zachorowania spowoduje sytuacjq utraconych przychoQow, kt6rych Sp6Nka nie bgdzie w stanie nadrobi6.
Oferta Sp6Nki je$t ofertq premium, we wsTystkich segmentach. W przypadku zalamania gospodar[zego wywolanego pandqmiq istnieje ryzyko, 2e rynek na oferowany produkty znapznie sig skurczy co bgdzie miala negatywne skutkiw przychodach
spolki.

Ryzyko zwiqzaire ze strukturq akcjonarflatut
Obecnie
Sp6iki. Nie
statych

jego sytuacjg

akcjonariuszem Sp6lkijjest Pani Barbara Chwesiuk - zalozycielka
wykluczy6, 2e spos6b wykonywania ppsvvs gtosu przez akcjonamoZe nie by6 z$ieZny z zamierzeniami i interesami pozo, co mo2e mie6 nQgatywny wplyw na dzialalno66 Emitenta,
realizowane vriyniki (jak rownieZ i na stopq zwrot6w ze
:h pzez akcjfnariuszy mniejszo6ciowych). Emitent nie

Srodk6w
jest w stanie w faden spos6b wyeliminovr4ae czy ogranicz:yd tego ryzyka.

Ryzyko zwiqz{ne z wyplatq dywidendy w przyszloSci
Mozfiwo5d vvypiaty dywidendy w przysztp5ci oraz jej v4rsoko56 bqdzie zale2e6, od
szeregu czynnifi6w, w tym: dostqpnej do podziaNu kwoty zysku i kapital6w rezerwo-

wych (tj. osiqgpnia przez Sp6lkg dodatflich wynik6w finansowych w pzyszloSci),
wydatkow i plan6w inwestycyjnych, zys(6w generowanych w danym okresie, rentowno6ci czy sltopnia zadluzenia Emiterlta. Ponadto, zgodnie z Kodeksem sp6lek
handlowych, d$rwidenda jest wypNacana wylqcznie w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podgjmie stosownq uchwalq q przeznaczeniu zysku do podzialu pomiq-
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dzy akcjonarius4y. Zarzqd nie jest zobowiqzany do proponowania Walnemu Zgromadzeniu podje4ia takiej uchwaly za dany rok obrotowy. [rlawet jeheli Zauqd zarekomenduje przeJnaczenie zysku za dany rok obrotowy na wyplatq dywidendy, Zarzqd nie moZe z{gwarantowad, 2eZwyczalne Walne Zgrornadzenie podejmie odpowiedniq uchwaNg unrozliwiajqcq wyplatg dywidendy. Brak pewno6ci co do moZliwoSci wypNaty dywiflendy moze mie6 negatywny wplyw na d;zialalnoSc Sp6lki, jej sytuacjg finansowq, f takZe wyniki dzialalno6ci Spolki i cenq,Akcji Oferowanych.
Ryzyko zmiany struktury akcjonariatu vyynnagajqcej znniang strategii Sp6lki
lstnieje ryzyko v{ynikajqce z prowadzenia obecnej emisji akcji oraz pzyszlych, planowanych emisji, co prowadzi do rozdrobnienia akcjonariatu i mozliwo5c jego niekontrolowanego przez Spotkg obrotu akcjami. Mo2liwa z:miana akcjonariatu mo2e
prowadzic do rofbiezno6ci dotyczqcej dalszego rozwoju Sp6lki, utraty kontroli nad
Sp6lkq. Utrata kpntroli nad Spolkq w wyniku emisji akcji, rozdrobnienie kapitalu lub
koncentracji duzej czqsci akcji przez podrfliot zewnqtrzny mo2e stanowic ryzyko koniecznoSci zmiafy strategii i dostosowanie dziaNafi Sp6lk[ do decyzji akcjonariuszy,
zgodnie ze zmipnionq strukturq. W kongekwencji moZe to wywrze6 niekorzystny
wplyw na dziaNafno$;6 Spolki, jej sytuacjg finansowq, wynil<i lub perspektywy oraz na
warto6d Spolki ifiej akcji.

gospodarczych na ryrpku w Polsce, w UE lub globalnie, w tym
Zmiana czynn
zmiany dynami(iwzrostu PKB, inflacja og6lem, deflacja cen materialow, wzrost stopy bezrobocia, ewentualny spadek wynpgrodzeh czy spadek wydatk6w na konmo2e niekorzystnie wplynq6 na Emritenta lub sektor, w kt6rym
Emitent
dziaNalno5d, w tym na p;"zychody ze spzedazy generowane przez
Emitenta lub
przez niego kospty. Ponadto sytuacja gospodarcza w Polsce lub na
rynkach moZe byd mniQj korzystna w przyszlo5ci w por6wnaniu z
latami
. Pogorszenie siq og6lnQj sytuacji gospodarczejw Polsce iw Europie w wyniku u{y2ej opisanych czynnik6rry ekonomicznych lub z przyczyn politycznych albo
ratingu Polski, kt6rQ miaNo miejsce w przeszlo6ci, mogq mie6
niekorzystny
na dzialalnoS6 Emitpnta, jego sytuacjq finansowq, wyniki lub
perspektywy, a tak2e warto6d Sp6lki. Poryyzsze czynnilti mogq spowodowa6 m.in.
spadek popytu na produkty Emitenta, ograniczenie dorstgpu do finansowania zewngtrznego, trufdnosci po stronie dostawp6w, klient6w i innych podmiot6w, z kt6rymi Emitent wsp6{pracuje, co z kolei mo{e siq przetozyd na trudnoSci lub niemoZno66 wykonYw{nia przez nich zobowiqzapi wobec Emitenta i przez to wywierad negatywny wptyw na dzialalno66 Emitentai jego sytuacjg finansowq, wyniki lub perspektywy, a ta$2e warto66 akcji Sp6lki. Rynek, na ktorynn Sp6Nka prowadzi dzialalno56, charakteryzuje sig wysokq konkr4rencjq, a presja ze strony konkurent6w
moze niekorzy$tnie wplynqd na marZe lup na perspektyrary rozwoju.
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sig wysokq konkuRynek, na kt6ryrf Ernitent prowadzi dzialafnosc, charakteryzuje
podmiot6w, kt6re majq rozrencjq ze wzglgQu na obecnos6 i ciqgty ropw6j duZych
winigtq sie6 dystiybucii puez co mogq proPonowac nizszel ceng'

zakup6w produkt6w
lstnieje ryzyko fmiany preferencji konsunlentow dotyczqr:ych
(o ni2szej cenie)'
Spolki i pozost{nie konsument6w przy produktach masowych
podmiotami, kt6re
Emitent *or" ni" by6 w stanie skutecznie konkurowa6 z du2ymi
produkcji i dysprodukujq du2e wolumeny przez co majq zoptymalizowane koszty
trybucji.
kontrolstnieje takze ryfyko koncentracji marek qpozywczych w sieciach spzedaZy
sprzeda2y'
towanycn pzez podmioty zewnqtrzne i briak dostqpu spdlki do kanaNow

dotarodpowiadajqcej za znacznqczqsc rynku, a pzez to ograniczenie mozliwosci
cia z ofertq do flotencjalnych klient6w.

do konkurowania z innymi podmiotami zale2y czq6ciowo

ZdolnoS6

utrzymania
polqczeh sm
nych cz

duktow
Emitenta,
towno6ci, co
nansowq i

Do

,

od

yjno$ci oferowanych p6oduktow i ciqgflym poszukiwaniu nowych
. Naciski konkurencyjne wynikajqce z vty2q wskazanych lub inw tym moZliwe podjgciQ przez konkurernt6w pr6b kopiowaniu pro-

nychpzezSp6tkg,mog4doprowadziCdlospadkudynamikirozwoju
jej renii bed2zmniejszenia uflzialu Emitenta w rynku i obnizenia
jej
sytuacjq fimied niekorzystny wptyw na dzialalncl66 Emitenta,
ki, a tak2e na warto56 SPblkl.

Dokumentu I nformacyjnqgo dolqczono:
zalo2ycielskiego SpoNl6i w jego pierwortnym brzmieniu,
(1) Skan
ity Statutu Sp6Nki,
(2) Tekst
Sp6lki z dnia
(3) Skan
29

(4) Skan
29

nr 5 Nadzwyczajirego Walnego Zgromadzenia Spolki z dnia
a 2O2O roku o podwy2s4eniu kapitalu z:akladowego spoNki poprzez
rmisjg akcji serii F w ramQch subskrypcji otwartej,
odpowiadajqcq odpiNowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sqdla Sp6lki,

e finansowe Sp6lKi za okres od 1 stycznia 2019 roku do

31

2019 roku.
Ewentualne imiany niniejszego Dokumentu Informacyjnego bqdq zamieszczane w
miejscu jego publikacji.
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CieleSnica, clnia 13 lipca 2020 roku

Dzialalqc w imieniu Spolki pod firmq: CielgSnica S.A. z siedzibq w Ciele6nicy,
adres: Ciele$nica 22, 21-5Q4 Rokitno, Wpisanej do re.iestru przedsiqbiorc6w
Krajowego Rejestru Sqdowego, prowadzqnego przez Siqd Rejonowy LublinWsch6d w Lublinie z siedzibq w Swidniku; Vl Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sqdowego pod numerem KRS: q000746994, NIP: 5372643441 (dalej:
,,Sp6lka"), jako Prezes Zauqdu uprawniony flo jednoosobovrej reprezentacji Sp6lki,
w trybie art. 37 a ust. 2 pkt 4 w zwiqzku z art. 37 a ust. 3 Ustawy o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentdw finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp6lkach publicznych, niniejszym
o6wiadczam, 2e Spolka ponosi odpowiedzialno66 za informacje zawarte w
povvyzszym dokumencie. Jednocze5nie o6wiadczam,2e zgodnie z zarowno mojq
jak i Spolki najlepszq wiedzq i przy doNo2ieniu nale2ytej staranno6ci informacje
zawarte w dokumencie sq prawdziwe, rzetel4re izgodne ze stanem faktycznym.

Vcob^a &'te''f'",(,Barbara Chwesiuk
Prezes Zarzqdu
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6) Produkcjapozostafy,ch
7)

2.

arrykuld v sppzywczych,

gdztc

10.89"2"**
Produkcja napojdrl

iej

**slil4!i,

*sfi.a -

bls$ttlowyah; produkcja w6d mineralnych i pozostalych
w6d butelkowanych - n.A7 "7..-^-*---'--..*-**-----:-,-----------------:------:-----8) Faey*kiwarde dziko rosn4ey Ur$d.uktdw lefiryrrh, z wyt4czeniem drewna 02,3s.2.--JeZeli.olre$lg"t wast. 1 przedmiot dziaialnodci wyrnaga uzyskania konoesji, z.ezvrclel;1;
Iicmcji bqd| wpisu do rejestru deialal4ro$ci reguiowanej, podjEcie przaz Sp6tkq
dzialalno$ci y qF zakresie lnof:Iiwe jest po uprzednim."uzyskaniu itosownych decyqii
administracyjny. ch i yrpisdw do odpcwiedoi+h nejestrdw.

n
i

8.

Kqfrri*als*ltla$os. elr*Je ,
$4
Kaqitateakladowy Spolki wlmosi 100.000,00 zl (sloumie zlotych: sto fysigcy) i dzieli siE
p t-OA'!e!,0O {,slort'sie: sto tyoigc-yJ'akcji o lvarto*ci nominatne5 1 zl (slownieiedan zlotyj
,

1.

ka*da Ak0jq W tfnnft-;*-rp;la"--*6.;rrerir+rn:+r! 7!y4&ra?-**??,r*!*-:--,iir..i:r#-*r*qa&-*-i1) 26'000 (slownie; dwadzie$cia sze$d tfqigcy; akcji se:rii A imiennycb, rwytr}Vcl" o
nurnerach od 0,[s01 do ?6,0000 qpry$lejownnysh es,d,o glosu w ten snosOU, t*'na
kxifra akcj4,tej serii przy. pada dwa glasy;!*e$!*,*5-,-*rDd !q*$!--!*
74.A0A Glg*ry*j:jgdep{iesi+t sze$i fysiEcy) akcji serii B, z',,yykiych, na okaziciel4
o numeragh *d 0SSSI d* 74*S$"-:,:ni-::a-1"!-:L+*rqF++b,,---*Kapitalaaktadowy
Pfdlki.zostanieqotcryg'*sa*s$d wtila&mi pieu$**pqtk{ore zosranq
$rriesionw cala$o,i prued wpisern Sp6lki dfj rej-es.tu..**n-**-a.--.-*.*.--,-;---;-.---Akcje nowych emiqii mog4 byd akcjarni in
lub na okaziciela.
Wylqczanajest
wylqszanajest moi:liwo$C
moi:liwo$c zamiany akcji iimflennych na akqje na okaziciek.---------Spolka moze emitowad obligacje zamienne pa akcje, obligacje z prawem pierwszerlstwa
araz warranty subskqrpcyj ne. ---------Akcje Sp6lki mogq byd uummane rjed
r.a zgodq akcjonariusza (umorzenie
dob,rowoine)" Zas*{y, Wb wnruntrri
akcji okre$la kaidorazowo uchwala
Walnego "Zgroaradzenia, -
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Alccjonariuszom al*cji imieenysh

owanych przy'sluguje pr*wo pierwszerlstwa
przeznaazonyt,h do zby cia.-* uprzywilejowa&e rna obowiqzek
wszystkiqh pozostalyeh akejonariuszy
ze wsksz-aniem: osoby patencjalnego
oraz aeny.'Tre$d zawiadornienia powinna
towanej Wez 7-aru4d" da odbierania
nabycia akcji.
prawa
pierwszefstwa" cena nabycia r6wna
{i
jednak
.h6ryry To*.4 Y ffi'- 2t nie wigkszej
od ceny rynkowej lych gtrrcji wdrj&
zawiadomieni4 o kt6rynr mowa w ust. 2.
W prrypad}u w4tplfiwo$ci co do ryxks*qi
akcji, jej ostateoznego usalenia dokona
rzsczoanawqa puwolapy pwr;,e zara4d na
jednego z akcjonariusry uprawnionych
r fyrntu prawa pierry,sze*ctwa. WyatEp{enie
jednego r uprawnionych akcjonariuszry
z wnioskiem o powghnie rassrosnawsJ
f e zawieszenie biegutednswo o,ft*grym

4. Upraunnieni,,akcjonffi$us rrlsg{ n
otreyarania uawiadornienia a aaswie*tr E

pierwez**$twa'w terminis 1,4,dni od

akcji.---***--;;*r*,*'a

l

i
I
ij

5.

7.

Akcjonariuss$ ,\ilrykonirj4 prawo pi
pisernnego o$wiadcz*4{a o r,eqlixa*ji plawa
ktdrym mowa i#'ust"'4; S.swiadef enie p*wiuxo
zarnierra naby* w ram4eh r,eali ji grawe
W pruygadk*;,$$,y u wiiadeemia.o lealizacji

ktdrych mowe

w *st. 5u',,sfuu1*6t-,..akcjc

przeznaczorrych do zbycia" rarzqd Sp6tki

popffiez zlozsrie zarz4dowi Sp6lki
przed,uplywern terrninu, o
Iiczbg akcji, ktdue akcjonariusz
pierumaenstwa spehiqj qce wyrnogi, o
-,tricsbie
g,,.,ak$i
,$g.,,mj

pra

l

reclrkpiip:wwcjoxqlrri$do'lidsb$'akaii
onariuszy, ktdrzy zlotyli o$wiadczenia o

posiadanyeh w kapitalp raHaduwym pffiez
reaiizacj i prawa pierwszeristwa.
Zarz4e $p6,tki w ter n**ie 7, dni1ipe&e, *d
terminu. d,o,, skladania o$wiadczd o
ss,rdaffie sksreystflsia F prawe
seri$twa,
lct6rym mornna w ust 4, spor4dzi listg
osdb, ktdre z*ary$ takle oCwiadezenia q'raz z
issns knadnj xlych os$,b licah4,*sji i
numerSw akcJi oraa 'qe,s4,
pruekaze jE
ust.3
n*byeia x'
akc'j e$ar*uszswi usrniefzaj 4cemu zbyd akcj e
akcj onarirxzonr korrystaj gcym z prawa
pierwszefistwa.
S. Tsrflnin saplafy zs s&0jp,,nnbrlaryss w anh
ii prawa pierwrzenstwe wynosi 30
dni, iiczqc od dafy przpkaeania akcjonari
korzS'stai4cernu z prawa, pierwszsrstwa
przes zarA4d,$pfl,ki liufy; o kt*:roj urowa w ust. B. W pr4padinr besskutecznegs.
tego terminu, akcje za kt6re nie uiszczoilo
nabycia mogg zostad zbytd przez
akcjoa*riusm w
o$qii lub.ceq$ci, $&;rsssz
wskazamego w eawiadomieniu, o
kt6qrm neowa ur,uet;?r ,na waru*nch tam
To samo dotyczy prZilpadku nie
skor,gystania z Fpaura $ioq{,sgs*sfir{,a wo.ber
lub czqdei akcji przeznaczonych do
zby,cia praer,upra;urniogyeh inkcj,omrim$frfl,,*--*
10. Zbycie akcji imiennych uprzywilejouraaych z
powyzszych postanowief jest bezskuteczne
rarnach postgpowania ogzekucyjnego.------
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Spolka prowadzid bedzie
dziararno*. gogpodarczq pod
AKCYJNA.

firmq

crELEsNrcA SpoLKA

2. Spolka ,oru..u.:I*ac skr6tu firmy
CIELESNICA S.A.
3' siedzibq sp6tkijest ciere.;ica, jmina
Rokitrrro, o"*1, biarski,
4' sp6lka prowadzi d4iaNalno66 n" Lrvtorirm
woj. ruberskie.
Rzeczpospotitei porskiej pozajej
5' spolka moze tworzve i przvstgpowae
i
granicami.
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rozwiqzaniasp6rki, bqd2
okresu czasu na ja(i sp6lka
te2
zostala zawarta,prt. w latach).
na

I

i

1'

;,,,

l}#l,.ll"J,f

::#il

I

przedmiotem

dziararno6ci sporki*.:*-n
,J"1*,"1*arifikacji Dziararnoscijest:
1) Hotere i podobne obiekty
zakwaterowania - brco

z-

is.ro.
dziaNarnos6 wiodqca;
2) Restauracje i inne prac6wkigashonomicZhe
pKD
56.10.A.
3) pozostale przetwarzanie
i konserwowanie owoc6w
iwarzyw_ pKD 10.39.2.
4) Przetworstwo hErbaty ikawy_ pKD
1O.Bil.Z.,
5) produkcja przyptaw _ pKD
10.84.2.,

?}.il".:'*ra

pozoptarych artykur6w
spozywpzych, gdzie inrcziej
nieskrasyfikowana

;1,51"1lf';J:??f, ?:;iy:^r"wvch;
:l;"T:"*'wanie

prpdukcja w6d minerarnych

dziko rosnqcvch produktpw re6nvch,

z

i

_ pKD

pozostarych w6d

wytqczeniem drewna
-pKD

9)Sprzedaz hurtowa owocow
i warzyw pKD 4p.31,
1O)Sprzedaz hurtowa
napoj6w alkoholowy.t,
i Ourrtt ohotowych pKD 46.34,
11) Sprzeda' hurtowa herbaty,
kawy, kakao i przypraw pKD,16.37,
12)Destyrowanie, rektyfiLowanie
i mieszanie e,,k"'h;ripK D
11.a1,
13)produkcja win gronowych pKD
11.02,
14)Produkcja cydru pozostarych
i
win owocowych pKD
11.03,

;

2'

fl:i:jjfi: ;il?-Jf i.,nieoestYrowanvch

n'bpop* r",mentowanvch pKD

11

.04,

maszvn stosowanvch w przetwQrstwie
zywnosci, tytoniu i produkcji
napojow
Jezeli okreSlony w ust' 1 przedmiot,dzialarnospi
wymaga uzyskania koncesji,
licencji bqdz wpisu do
zezworenia,
rejestru oziaiatnosci ,."g..iro*"n"i
podjqr;ie pzez sp6rkg
dzialarnosci
#,j1ff::':il"T:"j'LilHffJflednim uzvs(aniu .toro*nv.,h decyziiadministracyjnych i

lffi;*:ta

llStr0$a

i

1.

Kapital Z?klarlorn,r,

(rnxu-:

Kapitat za(ladowy,
akcje
4'
$

,rzvs,aJl,i:ilf,Tn.rfi

rffi

iffiJ::=',::-#
at<cie [
l:::::[:::?;*:-*i"'iiio'i"rliii:rk;luu1'rt*ffi
nonrin,i'e1-r".i
r,b,nie jeden zroty)
'.i"r",

1)

4\
^

26.000 (sfownie: dwadzie.cia^
szesc tysiqcy) akcji
serii A imie
c o do
n"', #?Jl';,ilJJ:T:'

r'd::f1*[i"1T iffi::i?"%=#""I"J"'u"n

llf::liTffi,;i:fffii
3)

akcji serii B, zwykNych,
na okaziciera, o
5'482'749 (oiEd mitionow'czterysta
osiemdziesiqt dwa
dziewi,
tysiqce siedemset czterdziesci

'TS,?[Xfif i;tffi

"'*l;siqce)

:ffixjy,'ilr;:firhUx;r,;r:ff lff :f 1ui,11?,,"n"0

S) 147.693 (sto cztprdzieSci
siedem tysigcy qze66set
na okaziciefa, o numera.ioo
akcje serii
oooo01 do .rorurr,.,=rdziescitrzy)
Kapital zar<rlogyy
$p6rki."r,r"*
;id;;;ienisznymi, kt6re zostanq
wysokoSci 2
Tkrytv

2'

.:

E, zwytdych,
wniesione w

lrfi rii;;#"r'*:::ii::E;j ij:"'JlH#ffi$Tijiff ff;.11i:ffi",J:#
3' Akcje nowych
mogq by6 akcjamiimienrfymi
3misji
mozfiwoJ6'.;;;nv akcji imiernnycrrrub na oka::iciera.
: $lil:T:jest
na akcje na okaziciera.
zamienne
n"
orazwarran;JfiIiffi:#"ti"
obrigacje r prr*, pienarszeristwa
"t.1",

6'

Akcje spolki moga
byc umarzane-jed.ynie
-,ri'oi'"ni,
warunti

za pgodqakcjonariusza
(umozenie
-orresra
dobroworne).
-'ucnw"ra
at"ii
kaz<lorazowo

i;rt#:;=31 '
1

.

^
2.

walneso

imi^^-..^r- S 5
a bvcia a kcj i'il'
JX#, il :#, i"l#,ii#i",.iH::::
Akcjonariusz
Akcjonariuszom aknii

n

zamierzalecr

zbyc akcje. ,fr,t,_rr"#f;y#i:,, l,*o

pienvsze hstwa

uprzywilejowane ma
n nt pismie ZarzQdu
obowiqzek
pozostarycrr aktlonariuszy
akcje imienn"t
.o.ra-z,wszystliich
posiadajqcych
przeznaczo,,JT:'lili?l"T;:,;};T:?:ffi
zawiadomie

. i':;::H;iilffi|;Hffi,t;;
3
;TJ,ff

H J"l"t :: : ['
t'
cenv rynkowej tvch
akcji na ozieri,
przvpadku wqtptiwosoi
co do
rzeczoznawca powolanry

azqd,o"

;il.'*,.";L

:y;:mm,':?[,ffiT.p

ffi::#ll:TJ?:#.ilj,;3",:::j
oswiaocze. o skozystaniu
z prawa
ie n vsze

6

stwa,

ce

n

a

nab

yc

ia r6wn a

zto2enia.q*"o",r"ll,J l,"ffi#J:ff?
i:T1f
jel ostarteczneso

i;

ustarenia dokona
";r;;;;
"ir:*
na wniose*
i"irin"
z
arkcjonariuszy
'iiEd p,,"i
uprawnionych z
;J;;;;"
z
up rawn ionych
rcjo nariuszy z
3:il;,T['*:..H::'l*i"
'-'-"'lv r'erillrZnawcy powodr{ie
llill-ti'': +.zawieszenie biegu iermin.w,
mowawust.

po"'

a

4.

o

UDraurnia^i at-^t--.,

"U,HilH:'':ff1il1'ffiTJ:ffiJ:T;T,;fi:

pienvszerisrwa

kt6rym

w terminie 14 dni

od

2lStr*na

5'

7

Akcjonariusze wykonujq prawo

pisemnego oswiadczenia
..pierwqzeristwa popr,zez zNo2enie zarzqdowi sp6rki
o realizacji praw4 pi"*rr"iriwa
przed uprywem terminu,
mowa w ust' 4' oswiadczenie
o ktorym
powinno ws[azyw;il;u
akcji, kt6re akcjonarius
naby6 w ramach realizacji prawa
zamieza
pierwszeqstwa.

z

'

w przypadku' gdy oswiadczenia o realizqcji
prawa pierwszefistwa sperniajqce
kt6rych mowa w L'tst' 5' obejmujq
wymogi, o
akcje w liqzbie p.,ixi^*.u4qcej
riczbq akcji przeznaczonych
do zbycia' zarzqd sp6tki
ootona redukcji propor.lonrlnie
do liczby akcji posiadanych w
puez akcionariuszv, kt6rzv
ioov,,

Xf#ff:fll'owvm

8'

oswiadczen

ia

o

rearizacji prawa

zarzqd sp6lki w tErminie 7
dni liczqcod uplywu

terminu do skradania oswiadcz
skorzystaniazprawa pierurszenstwa,
en o zamiarze
o kt(rym mowa w ust. 4, sporzqdzi
ristg os6b, kt6re
zNo2yty takie oswiadczenia
wraz zprzypisarlq
oraz cenq ich nabycia z uwzglgdnieniefn kazdej ztvclosob riczbq akcji i numer.w akcji
,
,rt. i i' z, i pzeka2e jq akcjonariuszowi
zamiezilqcemu zbyc akcje
oraz
korzystai qcym zprawa pienrvszehstwa.
Termin zaplaty za akcie nabywane
"rijonariuqzom
w ramaqh rearizacli pra\Ma pienvszenstwa
liczqc od daty przekazania
wynosi 30 dni,
akclonarius zowl korzyrt"iaJ"r,
z prawapierwsze.s twa przez
ust B w pzvpadku
i"ffifll,,'i*lj[

9'

bezskur;;

ii'kl"iilJ?,J:;1*

w caloSci lub czr

uprywu teso

.

2nawaru.*"J*i:;"-":##$"i"iFr::ii{t#;[ff

fiHffi[HX#;ffirr:il".i

TJ'il[ii:i:-#

rub czespi akcji- prze;znaczonych
do zbycia przez

10' Zbycie akcji imiennyctr uprzywilejowanych

z naruszeniern

obowiqzk6w

wynikajqcych z
;;";;;orki,
chvba
)" =oy.i" nastqp*o w
L#fiff1-nil:i:J:;l#:r,,#t"'=ne
Organy Fp6lki

sq

Organami Sp6lkisq:
Zarzqd;
Rada Nadzorcza;
Walne Zgromadzenie.

1)
2)
3)

Zarzqd
1.

2.
3.

4.
4

t.

Zarzqd sp6rki skrada sig z jednego

s7

d: *3.1

czronk6w, rv tym prezesa
Zarzqdu wieloosobowego_
Wiceprezesa lub dw6ch Wiceprezers6w.
Czlonk6w Zazqdu powoluje
i odwofuje Rada t|ladz otcza.

iffiiiriffiZ|r'rouo'

k"zo"J

t"l"n"ii

gkresra Rada

rrradz

iw

paypadku

orcza, dokonujqc wyboru

Kadencja Zarzqdu trwa 5 lat'
czlonko w zarzqQupowoluje
sig na okres wsp6lnej kadencji.
8
S
Sp6lkg reprezentuje:
Prezes Zarzqdu,jeclnoosobowo;

]]
2)
w

;rffir}:ffEdtr

(wiceprezes)-Nqcznie z
d[ugim czNonkiem zazqdu(wiceprezesem)
rub

przypadku zarzqdu-wieloosobowego
kazdy z czronk6w zarzqdumo2e
uprzedniej uchwary zarzqdu,
samodziernie, bez
pro*Jo=ie sprrawy ni" p,,"r,,rrczajqce
zakresu zwykrych
;
Ztarzqdu
o
kres
o ne zosta n q w
:
JJJl:t

ffiln:; ?i[Jl':%tr;'ffi

t, ;il'u

r

3lStro$a

wiqkszosciq srosow w przypadku
:Yf":fifT11H
rownosci
:4' Prezes
^o;::;l:dnq
Zarzqdu kieruje po'n,i

zirrqdu, w

5'

r"ytn,.ron y przezpre4esa
czr onrekzarzqdu.
szczegolowy zakres rompeten'cji
i obowiq4k6 i-/"oear,a
tak2e tryb jego dziaraniaokresla
Regulamin Zarzqdu' Regulamin'Zarzqduuqn*rr,
irr=qd izatwierdza Rada Nadzorcza.
Rada Nf,dzorcza
$9

1. Rada Nadz oraTl c.krqrta aia
-

2
3'

1
2'

szczegornorsci:

koordynuje i organizuje prace
a takze zwoluie i przewoonLy posiedze
niom Zarzqdu. w czasie
nieobecnosci Prezesa
Zarzqdu obowiEzki
*vr,"rq"
t.
wiceprezes Zarzqdu,a w przypadku
gdy jest ich dw6ch-

czlonk6w zarzqdu,

poworvw""4iTi":'fl:ilJff

ffi:ffiffil=rr*i:

.[J[":;*wodnczqceso,
ookonr;iJwvboru czrpnko*
nrov Nadzorczej orr"jr" riczbq
czNonkow

dl!:iJ.;I"';pu"rl"#ffi

czfonek Rady Nad zorczei powinien
poqiada6 nare2yte wyksztarcenie,
zawodowe oraz by6 w
doswiadczenie
stanie poswiecic nieFou*u',tr.u
pozwarajqcq mu w spos6b
nale2yty wykonywa6 swoje
funkcje w Radzie Nadzorczej. ",,u"r,

filffi:4ffiiiltffff:'*'"
Rada

"inlro",",,,"n

o prze2:siebie i zatwierdzoneso przez

Nadzorcza odbywa posiedzenia
co najmniej raz na kwartar. posiedzenie
Rady
bvc takze zwoNane np eqoanie
kaz<leso
caonkow Rady rub na
3. W posiedzeniach Rady Nadzorcze.
zaproszone pze.z przewodnicz.""'rlltilif&T::il czlonkowie zarzqdu oraz inne osoby
Pierwsze posiedzenie n"ov
rtraJzorczej novyej kadencji
zworuje przewodniczqcy warnego
Zgromadzenia, na kt6rym
dokonano wyboru Rady, przed
zamknigciem warnego
Zgromadzenia' Ternnin posiedzenia
nie mozg przypadad po;Zniej
niz
dwa tygodnie po dacie
odbycia walnego zgromadzenia'
pzyp{dk'niezwotania posiedzenl
w
pierwsze posiedzenie
tym trybie,
Rady Nadz orczei danpj kadencji
zwoluje zarzqd w terminie trzech
tysodniod daty odbycia Waineso
zgril^J=.ffi,ft;":okonato wyboru
Rady.
ust'
4'
posiedzenia
Radv Nadzorczej z:wofuje przewodniczqcy
(,r3::i::;eniem

z

fff$?,"i;:tt"

4'

*

5'
6'

Rady
Do zwoNania posiedzenia
Rady Nadzorczej wymagane jest
pisemne zaproszenie
czlonk6w Rady Nadzorczej,
wszystkich

wyslane na co npjmniej 7 dni przed
terminem posiedzenia na
wskazane pzez czlankow
Rady Nadzorczej aqiesy
przypadku
w
wyrazenia na pismie
zgody pzez czNonka Rady
Nadzorczej
*y*luni""ruo
zaprosz:enia poczt4erektronicznq
na
e-mai| Zaproszenie powinno
zawiera. co
:llt

-

Jffi ,'#:$l ff:ilJ::i:-,adr".
fiff trtaozorcza
7' Raoa
podelmuje uchwaf
8'

;ff''"=:ffff:,"J:fi'::iT"ff?::i"" najmniej porowa
jej czlonk6w' a wszyscy
czlonkowie zostali zaproszeni.
zmianaokresronego w zaproszeniu
porzqdku obrad mo{riwa jest
na posiedzeniu .iedynie w6wczas, gdy
obecni sq na nim
wszyscy czlonkowie Rady
i nikt nie wnosiw tyfi zakresie
sprze,ciwu.
czlonkowie Rady Nadz oiczq
toge orre ua2iqt* o"J"ir"waniu uchwaN
Rady Nadzorczej,
oddaiqc sw6j glos na piSmie
za posreonictwern inn"go Ltonka
Rady Nadzorczej. oddanie
glosu na pismie nie moze
dotyczy6 spraw wprJwaozonych
.
do porzqdku obrad na
posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4iStrcna

L

Cztonkowie n1d1 fVlzorczej
mogq pogejmowac uct
wvko rzvstvwa n i u
s ro d k6w o"rp
o J r"o n i" g q p
o,^o=,

lf

J

ryjff ff#r#, #,ftrl

i3;:lilI^livfi Lii;"#"-*onrv,i'o,"..u;=",o,,powiadomieni
4Aill:T;'Tlffz ffi
podejmowania uchwat,
o kkirych mowa w ust.
Resuramin -#:^?#:rH
I i 9 okresra

10. Szczeg6lowe
1

il;ll,yr,

1'

1.

Uchwaiy Rady Naozorczel
)'apaaal4bezwzgrqdnq

wigkszoSciq glos6w.

S 11

2.

Rada Nadzorcza snre\^rrio
c{ar", ^^^r
uot"*uje staly
nadz6r nad dzialalnosciq
sp6lki we wszystkich
iej dzialalnou.,. "
dziedzinach
Do kompetencji Rady
Nadzorczej nale2yw
Ezczeg6lno*ci:
1) ocena spraw'zdan ia zazqtdu)
o=itttlro"isoJrr.i'oraz jednostkowego
sprawozdania
obrotqwv *'rlr,"""n"
ich .soonoi.i ksissami,

:ffi"J:fi i,'lux'l':nJn;l,
sprawozdan3.'ri1,""*"nff
i-#ij,|ffi ':-,,$::?'J,"':,
2) ocena wnioskow zarzqal

z

j:l?"*nsoridowaneso

cJo"

I
4)

rv"iiu*,ri ookrvcia stratv;
1g*'1*
z;';;;;iu
pisemneg;
dania zwynikow
;fl:lffi#alnernu
"JIri',,,

czynnosci, o

t#;x'l"Tfti:"'#1?a!!row'oze;"
;;' " jednostkoweso sprawo zdania
ottt stonsotiJoi'v"n"no sprawozdania
rinansoweso, o ire jest
:;:;T.:::3,
ono
wvolr

5) zatuvierdzanie rocznych i wieloletnich
6) :tff,il"=xoraz

termin6w przedkta

plapow finansowych
sp6rki, jak r6wniez okresranie
0"i,"

i*J'l^i=io,

xl^;:,.::,H']FFxi'=":#fi-i*,t:,,.,,."; ;;,
ie),,,","n
J
*Jofir1rilil.,ffi::;,,ri?i:i.n,"

rizi a,a n i a R a dv N
a dzo rczej

;

;
u m6w oraz zawiera
czlonkami Zarzqdu spolki'
nie um ow z
z zastrzezeniqm kompet"n.;i
wrtn"go Zgromadzenia sporki
wyn kajq cy ch z
bezwzg gd n ie o Oowi qzulqoych
przep is6w;
10) opiniowanie ws2elkich
wniosk6w o podjgcie
uchwal sl<ierowany ch pzez
wafnego ZgrotmgdzeHia
zarzqd do
spolki;
'l 1)
zatwierdzanie rqgulaminu
organizacyjnego Spolki,
12) zawieszanie, z waznych
powod6vv' w cFynnosciach
poszczeg6lnych lub
czlonk6w Zauzqdu;
wszystkich
13) delegowanie czNonk6w
Rady Nadz orczllflo czasowego
(na okres nie d,u2szy
ni2trzy
czvnnosci czronft6w
ktorzy nie mogq sprawowa6
ffijfl1?",Hkor'vwania
Ponadto, do kompetencji
Rady Nadzorcz
natrvwanie'
rro'
kt6rych wartos. pot',o"=t
skNadnikami
1sp'ooo zr lsiownrie zrotych:
sto piscdziesiqt

";;

i

I

z"iii",

3.

1)

J*iro'""i"

,offfiLll11'3ffiru?":ilruiqcymi

il;fjfi'

a)

b)

c)

;fiflt#4iaNami

lub innvmi tvturEmi

uczestnichrva

w sp6rkach rub innych

il:il:ffil:llffr; prawem uzytkqwania wieczysteso rub udziafami w
innymi niz niqruchomoSci
skladnikami qeczowych
aktywow trwarych,

5l$tr0na

2) obciaz-1ni3 Ekfadnikow majqtku,
3)

ffi il[il:umq

sperniaiqcych kryteria,
o ktorych mor
zabezpieczenia) rowrre
irl o,.="*o c:zalqcqioo.oooXi

zawieri

,1,ili"]"ti,Lli?:

a) ,#f,ffi:fitTl',,"u,:HTJ:i;ff#i,n,
r,r, zwornienie z dfusu,
przekraazajqcej
o wartosci
100.000 zt (stownie
il;;;sto
rysigcy),
b) um6w rniezwiqzanych
'sp6rki,

z pzedmiotem dziararnosci
okresronym w
sz
*"'"*u
spi*i
p,.,"o,"","100 000
Hffi-!rl,iillll;;i:"#;t
zr
"l'o"uni'
4) udzielar'
podmiotom innvm
,."',',"11,"" ill;ill"JfitJ;ffi
niz sp6rki zate2ne w
:#H:rancji

5)

4

6)

zawiera,

'

wyptatg zaliczki n" po.="t
prrewidywanBj dywidendy.

;"1;::iilffi:"Jffi1#

naoe Npoz;,"=qw sprawach
wymienionych w

ust

3

Walne Zgrqmadzenie
Wafne Zgromadzenje

moze by6zwyczaj""U
1. Zwyczajne
ffi nadzwyczajne.
2.
Watne zgror"o=lnJ
miesiscv no za\liczeniu
;;;;; :?:'il,.oo,lfjn.o.sis w terminie nie druzszym niz szes6
-3. Nadzwyczajne
Walne Zgror"dlu
'ill::J,Tffi:lt"":;:':*""ffi
;;::"jf

:l;::*J=:;1;ff

5'
6'

:"[fi ffi ;

"iffi

walne zgromadzenie zwotuje'
iizoqo sp6Nr1i, co nie narusza
uprawnien do
Walnego Zgromadzgnia,
o kt6ryJ ro,"" w ugt. 6 ponizej.
Radzie Nadzorczej' a takze
alclonariuszom reprez"nrrlq.y,t,

zworywania

"pol*.e
'spol"" co najmniej porowg kapitalu
najmniej
groqow w
przysfuguje prawo zwolania
zwyczainego
zgromadzenia,
lezJi
ni-l
zworago w terminie pozwarajqcym
4arzqa
na jego odbycie w. tqrminie
6 miesigcy po zakpftezeniu poprzedniego
nadzwyczalnego warne go
roku obrotowego, oraz
zgromaazenia, jezeri zwolanil
go uznaiq za wskazane.
Akcjonariusz lub akcionatir.!"
,enrezentujqcy co najmniej
il:ro fapitat,
2qdac zwolania nadzwyczainego
warnego zgiqmao ).,ir^ iumieszczenia ="r,r"oo*ego mogq
okrestonych spraw
adzenia
zto2y,( zazqdowina pismie
'n'o'
rub w
zakladoweg"

ly? co
walnego

7

'

8'

zqo;'il;;;;;

;"ff1H;:i::,!]1o

osroszpnie w Mon*or::e

sqdowym i Gospod arczym,
uuKonane co najmniej
6!";tJl#:T:'1:ffH;"''u.j"ez
"t'
trzy
tygodnie przed terminem
rya
Zgromadzeni".
warnego
e'
*''nnr Zsromadzenlu, n",":n oznaczvc:datr7,
sodzing i miejsce warnego
ff*:a=.ilL I

sp6rkoo*',u"iiffi "%Tr,:'"j:'i"J,il;i:;#T::g#:ili",1nru,ru:
niliT'' j:1:l'
to uzasad io e zn czn ym
za
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CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

KRAJOWY REJESTR FADOWY
Stan na dzieri 13,07,202Q godz.10:54:20

Numer KRE: 0000746994
I

Nr wpisu

I

nformacja odpowiadajqca {dpisowi pelnemu
Z REJESTRU PRZEDS IEBIORCOW

31.08.2018

Data dokonania wBisu

Opis

RE]ESTMOA W KRA]OWYM REJES r,zE sADowYM

Sygnatura aK

LU.VI NS-REJ. KRS I T2689 I LB / 957

QznaczoRie sadu

SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHQD VV LUBTINIE Z SIEDZ]BA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

Nr wpisu

z

1.08.2018

Data dokonania wpisu

Qpis

ZMIANA DANYCH W RE]ESTRZE

Sygnatura aK

LU;VI NS-REl, KRS/12689/ 18/957lNI

Oznacze,nie sqdu

Nr wpisu

31.08.2018

Data dokonania wpisu

J

Opis

ZMIANA DANYCH W RUESTRZE

Sygnatura akt

LU"VI NS-REI.KRS/ 12689/ 18/957/Rt

Oznaczenie sqdu
Nr wpisu

4

Dqta dokon4nla

wpjsu

13.1 1,2018

i

Opis

ZMIANA DANYCH W RE]ESTRZE

Sygnatura ald

LU.Vr NS-REi. KRS I

Oznaczenle sAdu

SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJES]TRU SADOWEGO

Nr wpisu

Data dokonania wpisu

Opis

ZMIANA DANYCH W RE]ESTRZE

Sygnatura aKt

LU,Vr N5-R81. KRS | 27 t I t9 |BTB

Oznaczenie sqdu

SAD REJONOWY LUBLIN.WSCHOD

L7 2321 LB I

496

14.01.2019

A/

LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAT

GOSPODARCZY KRNOWEGO REJES TRU SADOWEGO

Nr wpisu

6

18.07.2019

Data,dgkonanla wpisu

0pis

ZMIANA DANYCH W RE]ESTRZE

Sygnatura akt

LU.VI NS-REJ. KRS/ 13060/ 19/174

Oznaczenie sAdu

SAD REJONOWY LUBLiN-WSCHOD

/V LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU'

GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJES ;[RU SADOWEGO

Nr wpisu

7

DNta elokonanib,wpisu

Opis

ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt

RDFlrV4754l).91740

Oznaczenie sqdu

SYSTEM

Nr wpisu

B

DAta d0konania wp,isu

28,08,2019

28.08.2019

VI WYDZIAI.
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ZMIA,NA DANYCH W REIESTRZE
RDFI 1747s4l

r9l r41

ZMIA,NA DANYCH W REJESTRZE

RDFlrT4Tssl19l9s3

Data dokonania wpisr-r
ZMIANA DANYCH W FIEJSSTRZE
RDF/1747s51 19l2s4

03.01.2020
ZMIANA DANYCH W R,UESTRZE
Sygnatura akt
Oznaczenie sqdu

LU.VI NS-RE.l. KRS/s8/2OIB 15
SAD I1EJONOWY LUBI.IN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAI.
GOSF,ODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

Dzial

Rubry,ka
Numer i nazwa pola

Nr wpisu
wpror

l,Oznaczenie formy prawnej

1

2.Nurner REGON/NIP

2

3.Firma, pod ktdrq sp6lka dziala
4,

f,

1

I

j- Dane: podmiotu.

ZawartoSi
vvykr.

SPOt"KA AKCYJNA
3

REGON:

---, NiP: 5372643441

: 381 168804, NIP 5372643441

3

REGON

1

CIELESNICA SPOt"M AKCYJNA

1

NIE

1

NIE

Dane o wcze6niejszej rejestracji

S.Czy przedsiqbioroa prowadzi dzia,talnodi
gospodarczq z innymj podmiotami na
podstawie umowy.spdlki qywilBej?

6.Czy podmiot posiada status organizacji
poZytku publicznego?

Rubryka 2 Numer i nazwa pola

Nr wpl:ru

Siiei

ZawartoS(

wprow. wykr.

l.Siedziba

I

kraj POLSKA, woj, LUBELSKIE, powiat BIALSKI, qmina ROKITNO, mieisc. CIELESNTCA

2.Adres

1

ul. ---, nr 7:2, lok, ---, miejsc. CIELESNICA, kod Zl-504, poczta ROKITNO, kraj pOLSKA

3.Adres poczty elektronicznej

1

4.Adres strony internetowej

1
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,Ru,b;ryrka
Nr wpisu

Nr

Numer i nazwa pola

4"

trnfottlinat ie

o statucie

ZawaftodC

kolejn)t
wprow, lvyKr,
w poltt

I

l,Informaqa o sporuAdzeniu lub
zmianie s[atutu

SIEDLCACH; R

A NR 13i4/2018.

06.06,2018

ITARIUSZ JAN ROMANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W
A NR 2503/2018; ZMIANA g 4 UST' 2 STATUTU'

R,

SIEDLCACH;

R

15. 10.2018R., RFPERTORIUM A NR 27 44I2OLB, NOTARIUSZ NATALIA SIENN]CKA,

5

2

TARIUSZ JAN ROIVIANOWSKI, KANCELARIA NQTARIALNA W

22.03.2018 R,,

1

KANCELARIA NOIARIALNA W BiAt E] PODLASKIEI, ZI4IENIQNO g 4 UST.

I

STATUTU

SPOt.KI

11.04.2019 R, RFP A NR 1194/2019, NOTARIUSZ NATALIA SiENNICKA KANCELARIA

6

5

NOTARIALNA W BIAI"EJ PODLASKIEJ

w
t^

5 3 UST. 1 DqDATNO PUNKTY OD 9 DO 17,

14.08.2019 R.

II

N STARIUSZ

BIAI.EJ PODLASI

ilEl

NATALIA SIENNICKA Z KANCELARII NOTARIALNEl W
12l10, 21.500

PRZY UL, JOZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO

BIAI"A PODLASK A, REP. A NR 295012019. ZMIENIONO: 6 4 UST. I STATUTU SPOLK],
22.11.2019 R. N OTARIUSZ NATAUA SIENNICKA Z KANCELAR]I NOTARIALN[1 W
BIALEJ PODLAS] flE} PRZY UL, JOZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO 12lIO, 21'5OO
BIAI.A PODLASK A, REP. A NR 444612019. ZMIENIONO: 5 4 UST. 1 STATUTU SPOLKI
WSKUTEK O6W] ADCZENIA ZARZADU SPOI.KI W TRYBIE ART. 310 5 2 KSH.

Rubryka
Nr wpisu

Numer i nazwa pola

15

ZawadoSC

wprow. wykr,

1,czas, na jaki zostala utworzona sp.6lka

1

NIEOZNACZONY

I

TAK

2.Oznaczenie pisma innego nil Morlltor
Sqdowy i Gospodarczy, przeznaczonego:do
ogloszefi spdtki
4,Czy statut przyznaje uBrawnienla
osobiste okre6lonym akcjonarluszom lub
tytuly uczestnictwa w dochodach lub

majqtku spdtki nie wynikajqcych z akcji?
NIE

5,Czy obligatoriusze majq prawo, d8, udzialu

w

: :r I

zySku?

l

R.ubryka 6 -

Brak wPi96w

7 - DaneJedyr

l.Nazwisko

/

CI.IWESIUK

Nazwa lub flrma

66012009585
4:Nurner

KRS

,

6,Czy wspdlnik posiada caio6e akcji

i

,

:.
:'

akdo.narrirtslta
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Rubryka 8
Numer i nazwa pola

l\r wpisu

Kapital spSlki

Zawal loSi

wprow; wyl$.

l.Wysoko6d kapitalu, zakladowego

zt

1

5

100 000,00

r{

11

o 102 749,40 ZL

,i

i1

6 310 382,00 Zr.

2.Wysoko6i kapitalu docelowego
3.Liczba akcji wszystkich emisji

.I

ri

4.Warto6i norninaha akcji
5.

Kwotowe okreSlenie czqSci kapitalu wplaconego

5

100000

11

6162 749

11

6310: lB2

1

1,00 .L

I

4

25 000,00

4

5

100 000,00 zr"

t;

11

6 t62 749,00

ZL

6 310 382,00

zt

11

zt

6.WaftoSc nominalna warunkowego podwy2szenia

kapitalu

zakladowego

:l

:

Fodiu ibryl(a

tr

lnformacja o v /nlesieniu aportu
Numer i nazwa pola

Nr

Nr wpisu

kolejny

w polu

l.Okre5lenie warto6ci akcji objqtych za

Zawa .odi

wprow. wykr.

5 482 749,00

5

1

Z+_

apod

Rubryka 9
lh

Numer i nazwa pola

Nr wpisu

akcj,i

r

Zawarto$i

wprou/. vvyKr,
1

1,,Nazwa,ser]i akgi

1

A

2.ticzba akcji w danej serii

1

26000

I

3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, ze akcje nie sq

2600 AKCJr UPRZYMLUOWANYCH CO DO GTOSU W TEN SPOSOB, ZE NA KAZDA
AKCJE TEJ SERII PRZYPADA DWA GLOSY,

uprzywilejowane

L

l,Nazwa serii akcji

I

R

2.Llczba akcji w danej serii

I

74000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba

I

AKCJE NIE SA UPRZYWILE-]OWANE

akcji uprzywilelowanych lub
informacja, 2e akcje nie sE
uprzywilejowa:ne

3

l.Nazwa serii akcji
2.Liczba akcjl w danej

serii

l

J

a

-sI39l5482749

-

/ t\

<

__--j__
U

A,
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3,Rodzaj uprzywilejowania i

llc$a

5

AKOE NIE 5A

l.l,lazwa serii akcji

5

SERIA D

2.Liczba akcji w daneJ serii

5

3.Rodzaj upzywilejowania i liczba

5

AKCJE NrE 54 UPRZYWTLEIOWANE

l.Nazwa serii akcji

IA

E

2,Liczba akg'i w d.Aaej:F€rii

11

I'+

ll

AKC]E NIE SA UPRZYWILEJOWANE

E

akcji uprzywilejowanych lub
Inrormac]a, ze aKcJe nte 5q
uprzywilejowane

4

akcji u:przywilejowanych lub
informacja, 2e akcje nie

sQ

uprzywilejowane
5

3,

Rodzaj uprzywilejowania

i liczba

/OJJ

akcji uprzywilejowanych lub
informacja,

ie akcje nie

sq

uprzywilejowane

Rubryka 10 - Wzmianka o

o emisjach obligacji zamiennych

*urbmmi;
Numet Ina,zwa,,pola

$r wpisu

Zawartofi

lryptOwji lvV.Kr,

I.Czy zarzqd lub rada administrujqca sq

I

NIE

upowainieni do emisji warrant6w
subskrypcyjnych?

2.Sposdb reprezentacji podmistu

SPOt.KE REFREZENTUJE:

1) PREZE9 ZARZADU JEDNOOIIOBOWO;

2) CZI.ONFI( ZARZADU (WICEPREZES) I.ACZNIE Z DRUGIM CZLONKIEM
ZARZADU (WICEPREZESEM) LUB PROKURENTEM

zawaft;6n

l'Nazwisko

/

Nazwa' lub firma
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4,Numer KRS
5.Funkcja w organie reprezentujqcym

1

PREZES ZARZADU

6.Czy osoba wchodzqca w sktad

1

NIE

zarzqdu zostala zawieszona w
czynno5ciach?

7,Data do jakiej zostala zawieszona

Rubryka ll - )rgan nadzor,u
L.P,

Numer I nazwa pola

'Zaw

Nr wplsu

rto$i

wprow. wykt.
1

I

l.Nazwa organu

NADZORCZA

Pddrubryka
Dane os6b
ln

:hddzacvch w sktad o

nu

Zaw rrto$c

Nr wpisu

Numer i nazwa pola

1

wprow, wykr,
1

2

l.Nazwisko
2.Imiona

,]AK JB

3.Numer PESEL

860p1709819

l.Nazwisko

I

ROMANOWSKI

2,lmiona

1

MACIEJ ALEKSANDER

3.Numer PESEL

1

84020812911

i

CH IESIUK

2.Imiona

1

DAI IIUSZ

3,Numer PESEL

t

630508

L

CHWESIUK

2,Imiona

I

SZYMON

3.Numer PESEL

I

90071906655

{

f

CHWESIUK

1

ir'l

1,

Nazwisko

1

Dliat

Rubryka
Numer i nazwa pola

NT

kolejny

w polu
1. Przed

miot przewa2ajqcej dzialalnoSci

Nr wpisu

1-

2070

3

dziatalnoSci

Zawafto6i

wprow, !\YKr.

1

1

55, 10, Z] HOTELE I PODOBNE OBIEKIY ZAKWATEROWANIA

x

1

56, 10, AJ RESTAUMC]E I INNE STAI"E PLACOWKI GASTRONOMICZNE

,)

I

LO,39,Z) POZOSTALE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCOW I WARZYW

1

10, 83, ZI PRZETWORSTWO HERBATY

nrrarlciohinnr
2. Przed

miot :pozostalej dzialalno3cl

przedsigbiorcy

I

KAWY

f'
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4

r0,84, z,

1

i

PRZYPRAW

10,89, Z, PRODUKOA POZOSTATYCH ARTYKUIOW

SPOZYWCZYCH

,

GDZIE INDZTEJ

NIESKLASYFIKOWANA

i

11, Q7, Z, PRODUKOA NAPOJOW BE:ZALKOHOLOWYCH; PRODUKOA WOD

MINEMLNYCH

I

I

POZOSTAT.YCH WC)D BUTELKOWANYCH

02,30, z, POZYFKIWAN]E DZIKO ROSNACYCH pRODUKTOW LESNYCH,
WYLACZENIEM DREWNA

Numer i nazwa pola

Nr

kolejny

w poru

l,Wzmianka o zloieniu rocznego
sprawozdania

fl

d

Rubryka2-Wzmiankioz

ych

Nr wpisu

Data

Okres

28.08.2019

oD 01.01.2018 DO 31.12.2018

kumentach

wprow. wykr.

1

7

1

B

oD 01.01.2018 DO 31,12.2018

1

9

oD 01.01.2018 DO 31.12,2018

i

10

QD 01,01.2018 DO 31.12.2018

nansowego

2,Wzrnianka o zto2eniu opinii
bieglego rewidenta

/

sprpwozdania

z badania rocznego sprawozdania

finansowego
3.Wzmianka o zloZeniu uchwaty lub,
postanowienia o zatwierdzeniu
rocznego sprawozdania finansowego
4.Wzmianka o zlo2entu
sprawozdania z dzialalnoSci
podmiotu

Ru

bryka 3 - $prawo4daniai grupy. kapitaiovrej

Rubryka 4 - Przedmiot dzia{alno5ci

organizacji pozytku publicznego

Brak wpispw

Rubryka 5 - Informacja o dniu l
Numer I nazwa pola

wprow.

l.Dzieri kohczqcy pierwszy rok obrotowy,

Zawarto6i

Nr wpisu

I

Vnvkf

.

3

1, 12.20 19

za ktdry nale2y zloLy(. sprawozdanie
finansowe

Dziatr 4

Rubryka 1 -

rok ohrotowy

Z
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Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o
Prawo upadlo6ciowe albo o zabezpieczenlu maJqtku

upadlo'Gei:na.padstawie:ar,t. il3 ustawy z 28 lutego 2003 r,

a w postgpowaniu w pr,z rjlio:cle]$loszenia

nym albo po

R u,b

ry

ka 4 -

U rn o rz e n

io, prowa d ao.n gj" p.r:?ea

i!,1/

lto

egzekucji z uwagi

,n,a

falkt, 2e z,egzekucji nie uzyska siq

egrekucyjhych

i

Brak wpis6w

tsrak wpis6w

R.ubryka2-InfiormacJeo

upadtoSci albo

umorzeniu postqp0rruan ia,.restrukturrTzacyjnego

lub uniewa2nieniu podmiotu
Brak wpis6w

Rubryka 3 " Zalzqd komisaryczny
Brak wpis6w

gq

FVh:n g. : lnf,,o1mnejn

Rubryka 7 - Informacje o poStqpowaniach

, o postgpowaniu naprawczym lub o paymusowej
i

nu!ry'(a 8 - I,nfOrrmacja o

fplrqy

data sporzAdzenia wydruku I3.O7.Z0ZO

go*t stt"nv

i"t.tte

dostqpne informac;e z reJestru;

SCI
SPRAWOZDANIE Z DZTA\-' ALNO

crELESxrc,q'
sP6r,rl'AKcYJNA
w
BIALEJ PODLASKIEJ

ZA OKRES 01.01.2019

r' -

3r'12'2019r'

ROK
BIAI.A PODLASKA 30'03.2019

2

22 jest sp6lkq dzialai4cq w
CIELESNICA S.A. z siedzib4 21-504 Rokitno, Ciele5nica
plzetw6lstlla owoc6w i warzyw' sp6lka dziala
seklorze hotelarsko - gastronomicznym olaz
z dnia
w formie aktu notarialnego Rep' A Nr 1314/20i8

na podstawie statutu sporz4dzonego

22

marca 2018 roku

31.08.2018 ptzez S4d

w dniu
p(t2rrtejszymi zmianami' Sp6lka zostala zarejestrowana
w Swidniku VI
Rejonowy Lublin-Wsch6tl w Lublinie z siedzib4

z

w Krajowym Rejestrze S4dowyn
Wydzial Gospodarczego Krajowego Rejestru S4dowego
po.lnrKRs000oT46gg4.Gl6wnymprzedmiotemtlzialalnoSciBIALCoNS.A.bylyuslugi
hotelarsko-gastronomiczne oraz produkcja owocowo-warzylrna'

DaneSp6lki:

CIELESNICASp6lkaAkcvjna

Forma Prawna : SP6lka AkcYjna

Siedziba:

posiada
21-504 Rokitno, Cle\eilnca22' Sp6lka nie
dodatkowych zaklad6w ani oddzial6w'

NIP:

5372643441

RIGON:

381168804

w
Lublin - Wsch6d w Lublinie z siedzib4
S4il rejestrowy: I(RS 0000746994, S4d Rejonowy
Rejestru S4dowego
Swian*u, VI Wyclzial Gos podxczy Krajowego
Zgodnie ze statutem
Podstawowy przedmiot dzialalno5ci Sp6lki:

i

wpisem do KRS

jest:
gl6wnym przedmiotem dziala.lno5ci Sp6lki

-

- PKD

55

'10'Z '
- PKD 56'10'A'
restauracje i inne stale plac6wki gastronomiczne
i warzpv 'PY\D I0
pozostale prz eftiarz^Iliei konserwowanie owoc6w

hotele i podobne obiekly zakwaterowania

przetrv6rstwo herbaty i kawy

produkcja przlpraw

-

PKD

-

'39 'Z'

PKD 10'83'2'

1'0 '84'Z'

gdzie indziej nieskiasyfikowana
produkcja pozostalych artykutr6w spoZywczych'
1.0.89.2.

-

PKD

J

w6d mineralnych i pozostatych w6d
produkcja napoj6w bezalkoholowych; proclukcja

-

butelkowanYch

-

- PW

11.07

'2,

z wyN4czentem drewna
pozyskiwanie dziko rosnqcych produkt6w leSnych '

-

PKD

02.30.2.
na czas nieoznaczony'
Czas trwania Sp6lki : Sp6lka zostala powolana

finansowe jeclnostki obejmuje
Okres objgty sprawozdaniem finansonym : Sprawozdanie
okres od dnia 01.01.2019 r. do 37'72'2019r'

i Rady Nadzorczej
Informacje dotycz4ce skladu osobowego Zarz4du
byl jednoosobowy:
Zarz4d Sp6tki w okresie obj gtym sprawozdaniem
- Barbara CTIWESIUK
Prezes

Zartzqdu

czlonk6w:
sprawozdaniem skiadala sig z trzech
Rada Nadzorcza Sp6lki w okresie objEtym

Nadzorczej - Jakub CHWESIUK
- Dariusz CHWESIUK
Czlonek Rady N adzorczei
- SzymonCHWES|UK
CzlonekRadyNtdzorczei
'MaciejAleksander ROMANOWSKI
Czlonek Rady Nadzorczej

Przewodnicz4cy Rady

4
WLASNYCH I AKCJI'
II, WIELKOSC I RODZAJE KAPITALoW

IJEGO STRUKTURA'
1. WIELKOSC KAPITALU PODSTAWOWEGO
49
6
Kaoital podstawowy Sp6lki wynosi '162'7
nominalnej I zl nastgpuj4cych serii:

o warro6ci
zl i obejmuje 6'162'749 akcj i kaZda

'00

26'000'00 zl'
I 26'000 akcji serii A imiennych' zrl}'- klYch o wartosci 74'000'00zl
a 74.000 akcjiseriiB;illd;;dicielaowarJoici
o warPs,:i s '482'7 49 '00
3 5.482.7 49 akcji serii C zwvktvch' imlennycl
580'000'00 zl
a 580'000 akcji serii D zwyklych' imiennych o waftoscr
zN

3t
L.p.

[azwisko I imiQ

al('

warto6e

nominalna

Liczba akcji

uena

Liczba glos6w w

Wafio56
nominalna akcji

cjonariusza (nazwa firmy) ' iednej akcji
alfabetycznie

(%)

7

6

1

1.

CHWESIUK BARBAM

1,00

zl

1,00

zl

3.

(

74.000

Seria B

0,84Y0

26.000 zl

74.000

r20%

zl

1,00

zl

Sena

l,

1,00

zl

Sena

t)

330.000

DOROTA
SZUMSKA

1,00

zl

Seria

l,

I s0.000

EWAMAGIER
RAZEM

1,00

zl

Seria

ANDRZEJ
STEFANIAK
KAROL

KURACII
4.

26.000

A

E.4s2J49 {.t9z.l+9 rt
100.000 zl
100.000

lpozI
2.

Seda

x

s"'t"c

88'58Yo
1,62o/o

zl

5r33oh

50.000 zl

0r8loh

zl

lr62oh

330.000

I

x

l,

1100.000

100.000

I

16.162.149

6.162.749

100,00%

PMEZ JEDNOSTKE
(FU{DUSZOW) TWOMONYCH
2. STAN INNYCH KAPITALOW
nie
na koniec roku obrotowego
jest na pokrycie strat bilansowych' Jednostka
Kapital zapasowy tlvozony

dysponowa}ajeszczekapitatemzapasowym.Stosowniedopostanowieilstatutuspolkidokapitaluzapasowego

c0
dop6ki kapital ten nie osiEgnie'
zysku za dany rok obrotowy Spolki
pzelewa sie co najmniej 8% (osiem procent)
najmniej jednej tzeciej kapitalu zakladowego'

qr.-

grudnia 2019
od 01 stycznia 2019 roku do 31
ilI, wyNrKr DZIALALNOSCT spoLKr w okresie
roku,

AEKRESoTll--2o1s'do'31,12'2019
1.579.018,13

netto ze sPzedaiY

-105.880,37
Zmiana stanu ProduK6w

Fzv*oUv

f oszty

ze sprzedaiy towar6w i

306.532,73

spzycrroUy

UziatatnoSci oPeracYjnej

1.708.279,45

287.M8,48
Amortyzacia
381,837,90

Zuiycie material6w i energii

578.733,65
84,590,96

Podatki i oPlatY

209.630,07
Wynagrodzenia
39.828,53

spoleczne i inne

12.847,75

Pozostate koszty rodzajowe

-bezpieczenia

113.362,11

Wartoge +rzeOanYch towar6w i

114.581,76

Zysk (Strata) ze spnedaiy

F

te pzyctrodY oPeracYine

53.470,76
85.022,4',1

Pozostale koszty oPeracYjne

zfklstradE damlnosci

83.030,11

operacyinei
136,62

PzychodY finansowe

30.983,28
Koszty finansowe

4-kptzil;Polatkowan

i

em ( brutto)

52.183,45
18.588,00

Podatek dochodowY

33.595,45

t.

2,

lpoo'l**o*E

PRZYCHODY

DANE FlNANsowE clELEsNlcA

s'A' oRM lcH oM0wlENlE'

w

o

Ptzych6dosiqgniqtywol(resieod0l'01.2019rokudo31grudnia2019roku,wgl6wniejmie|zezostal
2r6dlem przychod6w byta sprzedaz towarow
wygenerowany pzez spzeda2 wyrobOw Drugim

3. KOSZTY DZIALALNOSd OPERACYJNEJ

Wokresieod0lStycznia20lgrokudo3lgrudnia20lgroku,og6|nakwotakosztowoperacyinych
obcych (33'88%)
poniosla najwigksze koszty na zakup uslug
zamknela sie kwotq 1.708'279,45 zl' Spolka

i

(16'30 %)'
wydatk6w stanow a r6wniez amortyzacja
materialow i energii ( 22,350/o\.Znacznqczgsd

4, ZYSK Z DZIALALNOSCI OPEMCYJNEJ

C|ELESNICAS.A.osiqgnglaWokresieod0lstycznia20lgrokudo3lgrudnia20lgrokuzyskzdziala|nosci
operacyjnej w kwocie 52 183'45 zl.

5.

AI\ALIZA WSKAZNIKoW FINAIISOWO
Analiza strukhry maj4tku

Sp6lli

i

_

EKONOMICZNYCH'

2019 roku
2r6del jego finansowania na koniec

orzedstawia sig nastqPuj4co:
Srodki gospodarcze'
Tabela. Wskainiki wyposa2enia Sp6lki w

Rodzaj wskaZnika
t

n

a"iA tr*

Spos6b ustalenia wskainika

alYch skladnik6w

73,01%

mai4tku w aktl'wach og6lem

1. Udzial maj4tku obrotowego
w aktywach og6lem

3 JJd"la\

Wielko6d wskaZnika

"uPa"'6*

Akbrwa obrotowe

Aktywa og6lem

w aktywach

udziul

naleznosci
aktywach og6lem

-q.

5.r..ra"i-asroatowpieniqznYch
w aktywach og6lem

1.5,81

Attpva og6lem

0/o

sp6lki w trwale
Najistotniej sze z przedstawionych wskaznik6w to wskazniki rvyposazenia
i obrotowe skladniki maj4tku. Dane bilansu analitycznego wskazuj4 na dominuj4cy udzial
aktl"wa trwale'
majqtku trwalego sp6lka prowadzi dzialalno66 w oparciu o wlasne

-

W poni2szej tabeli przedstawiono 2r6dla finansowarria maj4tku sp6lki:

Tabela. Zr6dla filansowania majqtku Sp6lki'
Wyszcze96lnienie
8.242.296

Pasywa og6lem

-

Zobovi4zantaog6lem i bieme rozlicz. rlntqdzyokli'

=

Kapital wlasny

+

Zobowi4zNia dlugoterminowe i rezerwy

:

Kapital stalY

-

Maj4tek trwalY

7.383.928
284.196
7.668.1,24

6.017.555

= Kapital obrotowy

wlasne'
W og6lnej stukh:rze pasyrv6w sp6lki przewa:zaly kapitaly

Strukturg kapitalowo

8s8.368

-

maj4tkow4 Sp6lki obrazuje nastgpuj4ca tabela:

Tabela. Wsknhniki polcrycia majqtht Sp6lki
Wyszczeg6lnienie

jej kapitalami

@

kapitalem

wlasnym (kapitalem statym)

(%)

O.Otf .SSS

|

Wskaznik pokrycia maj4tku obrotowego kanitalem
k6tkoterminowYm

l:*:r: x loo = t2i.43o/o
|

574.172

x100--34,79 %

( %)
1.650.569

1'650'569
Uclzial kapitatu obrotowego w finansowaniu majatku |
|

og6lem(%)

-----.---- x 100 = 20,03o/o

lS.zqz.ZgA

I I 650.569

Udzial kapitalu obrotowego w finansowaniu maj attu l--------

----- xl00:74,19oh

2.224.741

obrotowego ( % )

tym samym dotr4nnany byl
Maj4tek trwaly jest w pelni finansowany kapitalem stalyn Maj4tek obrotowy w 2019 roku byl sfinansowany
wskaZnik ,,zlotei" regjry bilansowej
zasady pelnego
14,L9 Yo. Oznacza to, 2e Sp6lka ptzesttzegatra
kapitalem obrotowym
w
kapitalami stallTni oraz czqsciowego ich zaangazowania

'

w

pokrycia aktl'rv6w trwalych

finansowaniu akty'lv6w obrotowych.
WskaZniki ptgrro3ci finansowej uksxahowaly sig nastqpul4co:
Wyszczeg6lnienie

od

Wskaznik og6lnej PlYnnodci

oo z,u

okolo 1,0

I
PlYnnoSci II

Wskaznik szYbkiej PlYnnodci
WskaZnik szYbkiej

I,)

powyzej 0,2

mohrla stuierdzil' Le:
Na podstawie powy2szych wskaZnik6w ptlnnoSci

a) Sp6lka wykatywala

wystarczaj4c4 zdolno6i

do splaty

zobowiqzah biel4cych

majqtkiem obrotowYm w 20i9 roku'

b)

w okresie od kilku do kilkunastu
ZobowiTani a bie24ce Sp6lki mogly by6 splacone
obrotowym' tj' bez zapas6w'
tygodni w 250V0 w 2079 roku plynniej szym maj4tkiem

AI

\YTlllr*L
tl

9

przyjmuje sig bowiem' ze zapasy
a wigc akq"w6w obrotowych o malej plynno5ci (
podczas gdy nale2no6ci tylko jeden
dziel4 otl got6wki dwa koki ( sptzedul, zaplata),
(zaPlata).

byla oplacalna'
Dzialalnosi sp6lki, mierzona wska,nikami rentownosci,
trwania inkasa
plynno6ci linansowej warunkowany jest r6wnie2 czasem

Poziom

naleinoici, zaleganra ze splat4 zobowiqzan,

a takZe

cyklem rotacji zapas6w'

6, GLOWNE POZYCJE NALEZNOSCI'

1'302'700'91
Nale2no6ci na koniec roku obrotowego wynosily lqcznie

-

z tytulu sprzedazy
z tytulu podatk6w

z innych tYtul6w

zl w tym

:

'1,293.188,',l6 zl

9.414,00z]

98,75^

zl'
Odpisy aktualizuj4ce nale2nosci wyniosly 20'977,86

7,

GLOWNE POZYCJE ZOBOWIAZA{
jednostek wyniosly 74 892'68 zl'
Zobowiqzania handlowe wobec pozostalych
zl
Warto6d zobowiqzari dlugoterminowych wynosi 284'196'27

(CELE, NAKLADY' EFEKTY)
V, ZAMIERZONE KIERUNKI INWESTOWANIA
Rok 2019 byldrugim rokiem dzialalno6ci Sp6lki'

- w warunkach dynamicznego rozwolu
Poczynione przez nas dotychczas naktady okazuj4si?
Jednostki - niewystarczaj4ce.
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VI,REZULTATY PRZEPROWADZONYCH

I

PRZEWIDYWANYCH PRAC BADAWGZYCH

I

RozWoJoWYcH,zEWENTUALNYMIcHPoDZ|ALEMNATEMATYLUBGRUPY
TEMAT6W

Zan4d nie planuje
W 2019 roku CIELESNISA S.A. nie prowadzila prac badawczych i rozwojowych'
pzyszlym roku kalendazowym'
zwiqzanych z wdro2eniem prac badawczych i rozwojowych w

VII. ZATRUDNIENIE,

Srednioroczne zatrudnienie w Sp6lce w 2019 roku wynosilo

I

etat6w'

VIII, PRZEWIDYWANY ROZWOJ SPOLKI.

WstQpnaanalizapoziomtzam6wiehna2020rokpozwalastwierdzid'zeSp6lkazapewni
przychod6w' Rozklad wartoSciowy
niezbgclnq dla zachowania rentownoSci wielko36
bgdzie zmiennoSci4'
produkcji w poszczeg6lnych miesi4cach 2020 roku cechowal sig
podyktowan4

sp ecY frk4 br afiry.

Wniesienie zorganizowanej czgSci przedsigbiorstwa

do sp6lki CIELESNICA

S'A'

pozwo|ilozjednejstronynakontynuowaniedotychczasowejdziata|noScitejsp6|kiWoparciu
na dalszyjego rozw6j - ito zar6wno w
o ju2 istniejace przedsiQbiorstwo, z drugiej za5 strony

/rn
ULqII
v
II

11

jak i w obszarze
obszarze pozyskiwania finansowania ze Lr6del,jakim jest rynek kapitatowy,

wynikajacymzposzerzonego,nowegoprofiludziatalno6cisp6fkinarynkuowoc6w'warzywi
zi6|.Innymistowy,nabycieopisanegowniniejszymsprawozdaniuwkiaduniepieniq2nego
do prowadzenia
miato na celu wyposa2enie Sp6tki CIELESNICA S'A' w majqtek niezbqdny
dzialalnoSci gospodarczej na wy2ej opisanym obszarze'

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
CIELESNICA SPOLKI AKCYJNEJ
W CieleSnicy za 2019 rok

1.

Nazwa jednostki:

CIELESNICA Sp6lka Akcyjna

2.

Siedziba jednostki:

Cielelnic a22,

3.

Przedmiot dzialalnoSci:

2

1- 5

04 Rokitno

- hotele i podobne obiekry zakwaterowania
- restauracje

i irure stale plac6wki gashonomiczne

- pozostale przetwarzaaie i konserwowanie owoc6w i warzyw

- przetw6rstwo herbaty i kawy
- produkcja

przlpraw

- produkcja pozostalych artykul6w spoZywczych, gdzie indziel niesklasyfikowana

- produkcja napoj6w bezalkoholowycfu produkcja w6d mineralnych

i

pozostatych w6d

butelkowanych
- pozyskiwanie dziko rosn4cych produkl6w le6nych, z wyl4czeniem drewna

4.

Przedmiot dzialalnofci wg

PKD:

55102

5.

REGON:

381168804

6.

NIP:

5372643441

7.

S4d Rejestrowy:

S4d Rejonowy

Lublin

-

Wsch6d w

a .,.,

Lublinie z siedzlbq w Swidniku, VI
Wydzial Gospodaxczy KRS

8. NrKRS:

0000746994

9.

Nieoznaczony

Czas trwania dzialalno6ci:

10. Okres

objgty sprawozdaniem

finansowym:

Roczne sprawozdanie finansowe za okes
od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

11. Sprawozdanie finansowe nie zawiera dany ch l4cznych.

12.Na dzieri sporz4dzenta sprawozdania finansowego nie s4 znane okolicznodci i
zdarzeni4 kt6re Swiadczylyby o istnieniu powa2nych zagro2efi dla kong'nuowania
przez CIELESNICA Sp6lka Akcyjna w Biatrej Podlaskiej dzialalno6ci w najblizs4,rn

okresie. Dlatego sprawozdanie sporz4dzono przy zaLohentu, ze dzialalnofil bEdzie
kontynuowana w okresie nie kr6tszym niZ jeden rok od dnia bilansowego.

13.

Aktyrva

i

pasywa wycenia sig wedfug zasad okre6lonych ustaw4 o rachunkowoSci z

Iym,Ze:

a) Srodki trwale o wartoSci jednostkowej:

o

powyZej 3 500 zt amortyzowane s4 metodQ liniow4, przy zastosowaniu
stawek przewidzianych w wykazie roczrrych stawek amortyzacyjnych,
stanowi4cyrn zal4cznik do ustawy podatkowej,

.

od 2 500

z1

do 3 500 zl amortyzowane

s4

jednorazowo

koszty w miesi4cu wydania do uzytkowania,

i zaliczane w

3

.

do 2 500 zL o okresie uZytkowania powyZej roku, traktowane s4 iako
materialy, a d1a zapewnienia kontroli nad tymi skladnikami maj4tku,
objgte s4 pozabilansowo ewidencj4 iloSciow4 wg uzytkownik6w

b) Inwestycje w obcych Srodkach trwalych prezentowane s4 w bilansie w
wysoko6ci og6lu koszt6w pozostaj4cych w bezpo5rednim zwi4zku z pracanti
adaptacyjnymi pomniejszone o odpisy umorzeniowe. Inwestycje amortyzowane
sq

w ci4gu 10 lat,

c) Zapasy material6w i towar6w wycenia sig wg cen zakupu,
d) Produkty wlasnej produkcji wycenia siE na poziomie koszt6w wytworzenia,
ustalonych w wysokoSci Srednich koszt6w produkcyjnych od pocz4tku roku
obrotowego,

e) Na dzieri bilansowy zapasy maj4tku obrotowego wyceniane s4 wedfug
opisaaych powyZ ej zasad, jednakze na poziomie nie wyZszym od c en sptzeduiry

nefio,

f)

Zaliczki na dostany na dzieri bilansovr,y wyceniane

.
o

s4:

w walucie krajowej w wartofci nominalnej,
w walucie obcej wg kursu Sredniego ogioszonego dla danej wahtty przez
NBP na ten dziefl

g) Od nale2no5ci Sp6lka dokonuje odpis6w aktualizuj4cych warto36 naleZnoSci
zgodnie z przepisami art. 35b ustawy o rachunkowoSci, po uwzglgdnieniu
stopnia prawdopodobieristwa zaplaty wierzytelnoSci,

a t*2e w oparciu o

aaalizg struktury zalegto$ci splat nale2no6ci, z uwzglgdnieniem stopnia ryzyka
niesplacenia j aki e

wiaS;ze sig

z

dana naleinoSci4,

h) Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego Sp6lka tworzy

na

przejdciowe r6Znice dodatr:rie z tltulu odroczonego podatku dochodowego.
14. Rachunek zysk6w

i

strat sporz4dzono w postaci por6wnawczej zgodnie z zapisami w

ZPK.

15. Sp6lka sporz4dza rachunek przeptyw6w pienig2nych metod4 poSredni4.

Biala Podlaska. 2020.03.31

Osoba, kt6rej powierzono prowadzenie
ksi4g trachunkowycb

Glfiwny KtriqgowY
Uasc^.r
Barariski
!erzv

Kierownik Jednostki

**{fft;*;fiff*

31.12.2019r.
sporzqdzony za okres od 01.01 2019r do
(metoda PoSrednia)

Fi-.ffi

s,oato* Pienlq4ygl:

ii.l'fpryw

plenigtne netto z

GiiGiiiEfr

ateriatnych i prawnvch oraz

i innych
1 Wotlaw netto z wydania udzial6w (emisji akcji)

rnsrrument6w r<apitaiowyc!1919:

jgqE!9-!99.!g!--

zecz wlascicieli, wydatkiz tytulu

niz wyplaty na

Bilansowa zmiana stanu Srodk6w pieniernych, w tym:
zmiana stanu Srodk6w pienieznych z tytulu r62nic

na koniec okresu (F+/-D), w tym:

Soorzadzono Biala Podlaska, dnia 30.06.2020r.
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GIqftnY KPfgowY
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prowadzenie ksiqg
powiezono ';;;,
rachunkowych)

Ba
(nazwisko i imi

l;;;;';;;;;;;;il;;,

cIELESiltCA sp6lka Akcyjna
clelecnlca 22, 21-504 Roldtno

(pieczqtka jednostki)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) wlasnym
sporzqdzony za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
2018

rok

2019 rok

l. Kapiial (fundusz) wlasny na poczatek okresu (BO)
korekty bled6w podstawowych
La. Kapital (fundusz) wlasny na poczatek okresu (BO), po
-

korektach
. Kapital (fundusz) podstawowy na poczatek okresu
'1.1. Zmiany kapitalu (funduszu) podstawoweoo
a) zwiekszenie (z tytulu)

wydania udzial6!, (emisji akcji)

q

b) zmniejszenie (z

utu)

1.2. Kapital (fundusz) podstawowy na koniec okresu

0,00
0,0c

6 907 433,20
0,00

0,00
0,00
100 000,00

6 907 433,20
100 000,00
6 062 749,00

100 000,00
100 000,00

6 062 749,00
6 062 749,00

0,00

0,0c

100 000,0c

6162749,0A

0,0c

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2. Nale2ne wp{aty na kapital podstawowy na poczqtek okresu

Zmiana nale2nych wplat na kapital podstawow
a) zwiekszenie (z ttdulu)
2.'1.

0,
b) zmniejszenie (z

6

ulu)

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,0c

0,00
0,00
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c

0,00
0,00
580 000,00
580 000,00
580 000,00
0,00

0,0c

0,00

0,

0,00

0,

2.2. NaleZne wpraty na kapital podstawowy na koniec okresu
3. Udzialy (akcje) wlasne na poczatek okresu
a) zwiQkszenie
b) zmniejszenie

3.1. Udzialy (akcje) wlasne na koniec okresu
4. Kapital (fundusz) zaDasow na poczatek okresu
4.1. Zmiany kapitalu (funduszu) zapasowego
a) zwiekszenie (z tytulu)

- z nadwy2ki emisyjnej akcii

b) zmniejszenie (z
-

Mulu)

pokrycia straty z lat ubieqlych

0,r

4.2. Stan kapitalu (funduszu) zapasowego na koniec okresu
0,00

580 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,0c
0,0c

0,00
0,00

0,00
0,0c

5. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny na poczqtek okresu
5.1. Zmiany kapitalu (funduszu) z aktualizacii
a) zwiekszenie (z
ulu)

!

b) zmniejszenie (z tytulu)

wcenv

Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostale kapitaly (funduszey rezena-wd na
'1.

Zmiany pozostalych

netto za 2018 rok

Pozostale kapitaly (fundusze; rezGrwoG na ronrec

7

.2, Zysk z lat ubieg+ych na poczliek okesu, po

.5. Strata z lat ubieglych na poczqtek okresu, po

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegtych na koniec okresu

Kapital (fundusz) wlasny na koniec okresu (BZ)
Ill, Kapital (fundusz) wlasny, po uwzglednieniu
proponowanego podzialu zysku (pokrycia straty)

Spozqdz'rlo Biala Podlaska, dnia 30.06.2020r
Glqltuny Kirgowy

tftf,f;t*iu,n

(nazwis(o i
!pie, podpis osoby , kt6rej
powiezonJ-prowadzenie ksiqg rachunkowych)
(nazwisko i imie, podpis kierownika jednostki)

qJ-

crElEsrilcAsp6rn*il113

'--'11.f'i';{'rgig'-

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
sporzqdzo ny za okres
(

01 .01'201

I-

31 -12-2019 r'

wariant por6wnawczy)
w zl;gr

Lp

Wyszczeg6lnienie

A

Przychody ze sprzedaLy i zr5wnane z nimi, w tym:

Rok 2019

Rok 2018
668 910,64

1 822 861,21

455 642,04

1 579 018,13

-337 640,82

-105 880,37

514 028,00

43190,72

36 881 ,42

306 532,73

456 906,17

1 708 279.45

91 126,30

287 448,48

od jednostek powiqzanych

ill

Pzychody netto ze sprzedazy produkt6w
Zmiana stanu produKtow (zwleKszenle - wal )56 dodatnia;
TmnieisTenie warlos6 lriemna)
Koszt wytwozenia produkt6w na wlasne pot zeby jednostki

IV

Pzychody netto ze spzedazy towar6w i mal )rial6w

B

Koszty dzialalno6ci operacyjnej

tl

Amortyzacja

il

Zuzycie material6w i energii

194 532,91

381 837,90

ltl

Uslugi obce

100 426,25

578 733,65

IV

Podatki ioplaty, wtym:

40 543,55

84 590,96

0,00

0,00

29 363,28

209 630,07

Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia, w tym:

c occ,ou

39 828,53

- emerytalne

2673,75

18 316,64

151,50

12 847 ,75

893,12

113 362,11

212 004,47

114 581,76

389,61

53 470,76

0,00

23 000,00

389,61

30 470,76

25,46

85 022,41

- podatek akcyzowy

Wynagrodzenia
VI

vtl Pozostale koszty rodzajowe

vill

Wartosc spzedanych towar6w i material6w

c

Zysk (strata) ze sprzedaty ( A - B )

D

Pozostale pzychody operacyjne

4

Zysk z E ulu rozchodu niefinansowych aktywow tMalych
tl

Dotacje

ill

AKualizacja wartosci aktyw6w niefinansowych
Inne pzychody operacyjne

E

Pozostale koszty operacyj ne
Strata z Mulu rozchodu niefinansowych aktyw6w trwa{ych

tl

Aktualizacja wartosci aktyw6w niefinansowych

20 977 ,86

ill

nne koszty operacyjne

F

Zysk (strata) z dzialalno6ci operacyjnej ( C + D - E )

G

PJzychody finansowe

2'.12

25,46

64 044,55

368,62

83 030,11

0,58

136,62

0,58

136,62

Dyrvidendy i udzialy w zyskach, wtym:

a) od jednostek powiqzanych, w tym:

w kt6rych jednostka posiada zaangazowanie w kapitale

-

b) od jednostek pozostalych, w tym:

w kt6rych jednostka posiada zaangazowanie w kapitale

-

il

Odsetki, w tym:
- od jednostek powiqzanych

ill

Zysk z tytulu rozchodu aktyw6w finansowych, w tym:
-w

IV

jednostkach powiEzanych

Aktualizacja wartosci aktyw6w finansowych
0,00

nne
H

0,00

Koszty finansowe

30 983,28
30 983,28

Odsetki, w tym:
- od jednostek powiqzanych

ll

Strata z tytulu rozchodu aktyw6w finansowych, w tym:
-

w jednostkach powiqzanych

ilt

Aktualizacja wartosci aktyw6w finansowych

IV

lnne

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

J

Podatek dochodowy

K

Foiostale obowiqzkowe zmniejszenie zysku
lz{riekszenia stratvl

L

Zysk ( strata) netto (l- J-K )

212369,20

52 183,45

47 685,00

18 588,00

164 684,20

33 595,45

Data soozadzenia: 30.06.2020r.

ll

v

cl|wfi

.

Ksiqg?wy

t, hCrA"/
Jelr

Barafiski

r,*

(imie, nazwisko i podpis osoby, kt6rej powiezono prowadzenie
ksiqg rachunkowych - na podstawie art.. 52 ust.2 ustawy o
rachunkowo6ci)

(imie, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jezeli

jednostkq kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
czlonk6w tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2
ustawy o rachunkowosci

)

A"!-,

,*l{ilft*;l.1i;*
sporzqdzony na dzief
Statr na

AKTYWA
1

A. Aktywa trwale

Stan na

dziei:

31.12.2018

31.12.2019

2

3

5 839 545,92

I. Wartosci niematerialne i Drawn(

0,00

srodl0 Fwate
5rwr9 \ w LJLI\ ytqvtw eJ

d) Srodki transportu

6

6 162 749,00

6162 749,00

580 000,00

s80 000.00

s80 000.00

580 000,00

tr. Kapital (fundusz ) zapasowy' w
tym:
- nadwyzka wartosci sprzedaiy
(wartosci emisyjnej) nad wartosci4
nominaln4 udzial6w (akcji)
5 839 545.92

6 011354,98

s 839 s4s.92 s 552 097.44

wieczystego guntu)

in2nnierii ladowei i wodnei
c) urz4dzenia techniczre i mas4my

5

0,00 I. Kapital (fundusz) podstawowy

4. Zaliczki na wartoSci niemateriahe
i prawne

l.

31.t2.2019

7 383 927,65

3. Inne wartoici niematerialne Drawne

4.r

31.12.2018

6 907 433,20

2. WartoSC fifmy

Rzeczowe aktywa trwale

PASYWA

III. Kapital

(fundusz) z
aktualizacji wyceny, w tym:
-z

5 053 625.20 4 925 934,40

2t

626.04

94 484,78

dzief:

A. Kapital (fundusz) wlasny

6 017 554,98

l. Koszty zakofczonych prac
rozwoiowvch

II.

I3ILANS
31.12.2019 roku

t''tulu aktualizacji warto5ci
godziwej

t7 984.28 IV, Pozostale kapitaly (fundusze)
rezerwow€, w tym:
76 951,46

607 583,20

- tworzone zgodnie z umowq

(statutem) sp6lki

607 583.20

- na udzialv (akcie ) wlasne
e) in-r:re Srodki trwale

669 809.90

2. Srodki fiwale w budowie

53t

227 .30

459 257.s4

3. Zaliczki na drodki trwale w budowie

Itr. Naleznosci dlusoterminowe

0,00

V. Zysk (strata) z lat ubiegtych
\aI. Zysk (strata) netto

164 684,20

33 595,45

|

164 481,4t

858 368.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

1. Od jednostek powiqzanych

VII. Odpisy z zysku netto w ci4gu
roku obrotowego (wielkof d

2. Od pozostalych jednostek, w
kt6rych jednostka posiada

uiemna)

zaarsazowanie w kapitale
3. Od pozostalych j ednostek

fV. Inwestycie dlugotermiDowe
1.

0,00

6 200.00

NieruchomoSci

2. Warto5ci niematerialne i prawne

B. Zobowiy,ania i rezerny
nt zohowiqzania
I. Rezerwy na zobowi4zania

3. Dlugoterrninowe aktywa finansowr

0.00

6 200.00

a) w.jetlnostkach powi4zanych

0.00

6 200.00 1. Rezerwa z tltulu odroczonego
6 200.00 podatku doohodowego

- udzialy lub akcie
- rrme paplery wanoscrowe
- udzielone

2. Rezerwa na Swiadczenia

poiczki

emerytalne i podobne

- irme dlugotemdnowe aktywa finaisowe

b) w pozostalych jednostkach, w
kt6rych jeclnostka posiada
zaangazowanie w kapitale

- dlugotenninowa
0,00

0,00

- udzialy lub akcie

- kr6tkoterrninowa

- rnn€ paplery wanoscrowe
- uclzielone poZyczki

3. Pozostale rezerwy

- inne dfugoterminov/e aktywa hnansowe

c) w pozostalych j eclnostkach

0.00

0.00

- dlugotenninowe

'tk-u

- udziab/ lub akcie

- kr6tkoterminowe

- lnne paplery wanosclowe

II. Zobowi4zania dllugoterminowe

663 396,27

284 196,27

663 396,27

284 196,27

663 396,27

284 196.27

501 091,14

57417t,73

0,00

0.00

0,00

0.00

- udzielone poZyczki

L Wobec jednostek powi4zanych

- inne dlugoterminowe akbrwa hnansowe

2. Wobec pozostalych jednostek, w
kt6rych jednostka posiada

4. Irme inwestycje dlugoterminowe

Y. Dlugoterminowe rozliczenia
miedzyokresowe
1.

Ak[wa z tytufu

0,00

3. Wobec pozostalych j ednostek

podatku dochodowego

a) kxedyty i pozyczki

2. Inne rozliczenia miedzvokresowe

B, Aktvwa obrotowe
L Ztp^sy
l. Materialy

2 232 374,69

2 224 740,61

845 315.08

813 334,49

584 009.81 e) inne

40 499.48

64 043,29

5. Zaliczki na dostawy

II. Naleznosci kr6tkoterminowe

wartoSciowych

0.00 d) zobowiazania wekslowe
690 415,18

4. Towary

b) z tytufu emisji dlu2nych papier6w

t65 281.39 c) inne zobowiazania finansowe

114 400.42

2. P6lproduky i produkty w toku
3. Produkty gotowe

zaangaZowanie w kapitale

0,00

odroczonego

I

395 428,65

l. NalernoSci od jednostek powi4zanych

0.00

trI. Zobowi4zania krdtkoterminow

302 700.9r 1. Wobec.iednostek powi4zany ch

0.00

a) z tytulu dostaw i usfug, o

splaty:

0,00

0,00

- po$ryzei 12 miesigcy

b) inne

b) inne

2. Zob ow

Nalerlosci od pozostalych

i1zarsta w obec

tltulu dostaw i uslug, o okesie

a) z

wymagalnosci:

- do 12 miesigcy

- do 12 miesigcy

- po\4yzei

- powy2ej 12 miesigcy

l2 miesigcy

0,00

0,00

0,00

0,00

501 091,i4

s74 t7r,73

379 200.00

381 050,06

46 715,12

74 892,68

46 715,12

74 892,68

65 495,44

100 348.55

9 4'70,58

17 670,44

b) inne
3. Zobowi4zania wobec pozostalych

iednostek
a) z t,'tufu dostaw i uslug, o okresie
solatv:

395 428.65

|

302 700,91 iednostek

27t 219.05

1

293 188,16

- do 12 miesigcy

27

1

293 188.16 b) z tytulu emisji dlu:znych papier6w

powzej 12 miesigcy
b) z tltutu podatkow,

0,00

tgulu dostaw i usfug, o olffesie

0,00

0.00

b) inne
3. Naleijnosci od pozostalych

-

0,00

0.00

0.00

splaty:

0,00
0,00

pozostalych

jednostek, w ktorych je<lnostka
posiada zaangaZowanie w kapitale

jednostek, w kt6rych jednostla
posiada zaangazowanie w kapitale
a) z

- do 12 miesigoy
- powyzej 12 miesigcy

- do 12 miesigcy

2.

okesie

wymagalno3ci:

a) z tytulu dostaw i uslug, o okesie

|

219.05

a)

kedyty i pozyczki

warto5ciowych
dotacJr, cel,

c) inne zobowi4zania fitansowe

ubezpieczef spolecmych i
zclrowotnych oraz innych 6tul6w
oublicznoorawnvch
c) i.rme

9 4t4.00
124 209,60

98.75

99r 630.96

108 r80.27

99t 630,96

108 180,27

d) z q/tulu dostaw i uslug, o okresie
wymagalnoSci:

d) dochodzone na drodze s4dowe-i

IIL Inwestycje kr6tkoterminowe
l. Kr6tkoterminowe aktywa finansowe
a) w j ednostkach powiqzanych
- udzialy lub akcie

- inne papiery wartosciowe

- udzielone pozyczki
- inne kr6tkoterminowe aktywa finansowe

- do 12 miesigcy
- powyzej 12 miesigcy
e) zaliczki okzymane na dostalvy

0.00

i

0,00 usluei

fl

zobowiazania wekslowe
g) z qftuiu podatk6w, cel,

ubezpieczei spolecmych i
zdrowotnych oraz innych t,'tut6w
nuhlicmonrawnvch
h) z qfiulu w]'nagrodzef

b) w pozostalych iednostkach
- udziaiy lub akcje

0.00

0.00

210.00

mne

2l

4. Fundusze specialne

- rnrle paplery wanosclowe
0,00

0,00

0,00

0,00

8 071 920,61

8 242 295,65

IV. Rozliczenia migdzyokresowe

- udzielone pozyczki
- hne la6tkolerminowe aktywa finansowe
c) Srodki pienig2ne

i ime akt rya pienigzne

- Srodki oieniezne w kasie i

Da

rachunkacn

991 630.96

108 152.29

991630.96

108 152.29

- inne Srodki uienieZne

0,00

- inne aktywa pienigare

1. Ujemna wartosc

2.

fumy

hre rodiczenia migdryokesowe

- dfugotenninowe

2. Inne inwestycie k6tkoterminowe

IV. Kr6tkoterminowe rozliczenia
migdzyokresowe

525.00

C, Naleine wplaty na kapital
(fundusz) DodstawowY

- k6tkotenn inowe

D. Udzialy (akcje) wlasne

Aktvwa razem
Biala Podlaska, dnia 30.06.2020r.

8 071 920,61

8 242 295,65

Pasvwa razem

ZARZAD

(pieczec firmowa)

( miejsoe i data sporz4dzenia)

Glo/nY Ksi@owY
tfialo.4''. ..

/J:::l:::i:::l
(imig, nazwisko

ffipis

osoby sporzqdzaj4ceJ)

crELESt{IcA sp6lka

AkcYJna

clelesnlca 22, 21-504 Roldtno
NIP 5372tr3441
KRs 0000745994

DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA
do sprawozdaniafinansowego

CIELESNICA Sp6lka Akcyjna
sporz4dzonego za okres od 01.01.2019

r. do31.12.2019 r.

q-4

A. Wyja5nienia do bilansu.

1.1. Szczegdlowy zahres zmian waftoici grup roilzajowych irodkdw trwalych, wartoici
niematefialq,ch i prawnych oraz inwestycji dlugoterminowych, zawierajqcy stan tych aktywdw na
poczqtek rcku obrotowego, zwigksx,enia i zmniejsT,enia z tytula: aktaalizacji wartoSci, nabycia,
przemiesx,cTenia wewngfiznego oraz stan kortcowy, a dla majqtku a.morq)zowanego - podobne
przedstawienie standw i tliuhiw zmian ilotychcznsowej amofilzacji lab umorzenia.
Nota obja6niaj4ca 'wartoSci niematerialne i prawne
T].tul

Koszty zakofczonych
prac rozwojo*ych

WartoSd

lirmy

Zaliczki na wartosci

Inne wartoSci
niematerialne

niematerialne
i Drawne

i Drawne

Razem

WARTOSE BRUTTO
Stan na BO 01.01.2019
Zwigkszenia
prryjQcie z budowy

zak$
leasing
Zm niej

szenia

sqzsdaz
likwidacja
aport
Jtan

n

BZ 31.12,2019

UMORZENIE / ODPISY AKTUALIZVJ ACE
;tan na BO 01.01.2019
Zwigkszenia
amodyzacja za okros
odpis aktualizuj4cy
Zmniejszenia
sprzedaz

likwidacja
darowizna
odpisy aktualizuj4ce

;tan n BZ 31.12.2019

WARTOSE N-ETTO
lvartoSd tretto na BO
D1.01,2019 r
WartoSd netto

t!.12,2019

r

BZ

0,0{

0,0{

0,00

0,0{

AO

Nota obja5niaj4ca - Srodki trwale
Grunty (w tym
Ty.tul

wieczystego

Budynki,lokale
i obiekty
inzytrierii

gruntu)

ladowei i wodnei

prawo

uiltk

Arzqdzeaia

Inne Srodki

Srodki
transportu

techoiczne
i maszyny

Razem

trwale

WARTOSC BRUTTO
Stan na BO 01.01.2019

0

5.075.7 45,11

64.015,14

97.407,00

693.504,97

5.930.672,22

Zwigkszenia

0

0

0

0

0

0

- apon

0

0

0

0

0

- zakup

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.075.7 45,t1

64.015,14

97.407,00

693.504,97

s.930.672,22

- nadwyzka z inwentury

Zmniejszenia
- sprzedaz
- likwidacja
- aport
- inne

Stan na BZ 31.12.2019

AMORTYZACJA,/UMORZENIE / ODPISY AKTUALIZUJACE
Stan na BO 01.01.2019

22.119,91

42.389,10

2,922,22

23.695,07

91.126,30

Zwigkszenia

127,690,80

3641,76

r7.533,32

138.582,60

281.448,48

- amortyzacja za okres

121.690,80

3641,76

17.533,32

138.582,60

287.448,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- odpis aktuatizuj4cy

Zmniejszenia

0,00

- sptzgda2

0,00

- likwidacja

0,00

- aport
- mne
Stan na BZ 31.12.2018

0,00

149.810,71

46.030,86

20,455,54

162.277,67

378.s74,78

WARTOSC IYETTO
Wartosd oetto na BO
01.01.2019 r.
WartoSd netto na BZ
31.12.2019 r
w tym wartosd netto
Srodk6w trwalych w
Ieasingu finansowym na
31.12,2019

0

5.053.625,20

2t.626,04

94.484,78

669.809,90

5.839.545,92

0

4.925.934,40

17.984,28

76,951,46

53t.227,30

5.552.09'1.44

f

n

,

/ |

-

/l
Il

u#&
U

1.2. Kwota dokonanych

w trakcie roku obrotowego odpis6w aktualizuj4cych wartos6 aktyw6w trwalych
odrgbnie dla dlugoterminorTch akfywtiw niefinansorrych oraz dlugoterminowych aktyw6w finansowylh:
Sp6lka nie dokonywala

Srodk6w tnvatych

w

w

biei,4cym roku obrotow),rn odpis6w aktualizuj4cych wartos6 6rodk6w trwalych,

budowie, warto3ci niematerialnych

i

prawnych oraz dlugoterminowych aktyw6w

fi nansowych i niefi nansowych.

Nota obja5niajqca - aktywa trwale, dlugoterminowe akfwa finansowe i niefinansowe

Lp.

Wyszczeg6lnienie

Zmiany

Stan na
01,01.2019 r.

Zwigkszenia

Aktualizacj a

Zmniejszenia

(+,-)

Stan na
31.12.2019r.

NieruchomoSci
2

Wadosci niematerialne
i prawne

3

Dlugoterminowe aktywa fi nansowe

b)

w pozostalych j ednostkach
- inne dlugoterminowe aktywa

filansowe
4

Inne inw€sfycje dfu goterminowe
Razem

Sp6lka nie posiada dlugoterminowych aktyw6w finansowych.
1.3. Kwota koszttiw zakoiczonych prac rozwojowych oraz lcwota warto3ci firmy, a
okresu ich odpiryvania, okreSlonego odpowiednio w art 33 ust. 3 oraz art, 44b ust. 10

takie ryja6nienie

Nie wystgpuj4 w Sp6lce.

1.4. Warto56

Lp.

grunt6w uiytkowanych wieczy5cie

Wyszczeg6lnienie

t

Powierzchnia

2

WartoiC

.

Stan na
01.01.2019r.

Zmiany w ciagu okresu
zwiekszenia

Stan na

31.12,2019r.
zmnleJszenra

(m2.1

^w

1.5. Warto56 nieamortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostlkg 6rodk6w trwalych, uiywanych na
podstawie um6w najmu, dzierZa*y i innych um6w, w tym z 6tulu um6w leasingu.

/)t

Sp6lka nie posiada nie. amorty zo.wanych lub nie umarzanych 6rodk6w trwalych na podstawie
um6w najmu,
dzreriawy, w tlm z qdufu uo6w leasingu.
1'6' Liczba_oraz warto56 posiadanych papierdw wartoscio*ych lub praw, w tym Swiadectw
udzialowychn
zamiennych dluinych papier6w wartoscionych, warrant6w i opcji, ze wskazaniem praw, jakie prryznai4.

Nie wystgpuj4.
1'7. Dane o odpisach aktualizuj4cych wartos6 naleZnoSci, ze wskazaniem stanu na pocz4tek roku
obrotowego' zwigkszeniach, nykorzystaniu, rozwiQzaniu i stanie na koniec roku ob-rotowego.

Nie wystgpuj4.

1.8. Dane o strukturze wlasno5ci kapitalu podstawowego oraz liczbie
subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

i

warto5ci nominalnej

podstawowy Sp6&i wynos i 6.162.749,00 zl i obejmuje 6.162349 akcji kaizda o wartosci nominalnej
.Kapital
zl nastgpuj 4cych serii:

1

| 26.000 akcjiserii A imiennych, zwyklych o wartoSci 26.000,00 zl,
akcjiserii B zwyklych, na okaziciela o wartosci 74.000,00
:J 74.000
5.482.749 akcji serii C zwyklych, imiennych o warro6ci 5.482.7 49,00 zl
f 580.000 akcji serii D zwyklych, imiennych o warto6ci 580.000,00 zl
zN

L.p.

i imie

{a4,Jisko

(nazwa

'jonariusza
fabetycznie

onariuszv na dzieri

/Vartoid

ak

fimy)

.

nominalni

Seria

ednej akcji

Liczba

akcji

rominalna akcji

I

1,00
CHWESIUK BARBARA

I,00 zl

1,00 zt
2.

AI\IDRZEJ

zl

1,00

A

26.000

Seria B

't4.000

Seria

Seria C

Liczba glos6w rv (%

,Varto56

o

26.000

7

zl

0,84%

4.000 zl

s.482.7 49 i.482,7 49

t,20oa

zl

88,58%

zl

Seria D

100.000

100.000 zl

1,620/o

STEFANIAK
?

KAROLKURACH

1,00 zl

Seria D

t30.000

130.000 zl

5,33o

4.

DOROTA SZUMSKA

1,00 zl

Seria D

s0.000

50.000 zl

0,grvo

5.

EWAMAGIER

1,00 zl

Seria D

100.000

100.000 zl

l'62Yo

x

x

62.7

49

62.749

100,00%

1.9. stan na pocz4tek roku obrotowego, zwigkszenia i wykorrystanie oraz stan koricowy
kapital6w ( funduszy ) zapasowych i rezerwowych, o ile jeduostka nie sporzedza zestawienia
zmian w kapitale ( funduszu ) wlasnym.
Sp6lka sporz4dzrla zestawierne zmian w kapitalach wlasnych za rok 2019.

q*,

1.10. Propozycje co do sposobu podzialu zysku

Lp.

lub pokrycia strrty za rok obrotowy.

Wyszczegdlnienio

Kwota

Wynik finansowy netto
2

33.595,45

Proponowany podzial:
a)zwigkszenie kapitalu zapasowego

33.59s,4s

b)wlplata dlwidendy

1,11. Dane

o

stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia

a

pocz4tek

roku

obrotowego,

zwigkszeniach, wykorzystaniu, rozwi4za\irr i stanie korflcowyrn.

Nie wystgpuj4.

\.12. Podzial zobowi4zafi dlugoterminowych wedlug pozycji bilansu o pozostalym od dnia
bilansowego, przewidywanym umowe, okresie splaty:
1) do l roku,
2) powyiej I roku do 3lat,
3) powy2ej 3 lat do 5lat,

4) poryiej 5lat.

Okres splaty

Zobowiqzania
dlugotenninowe

do roku

(poz. B pasyw6w)

Dlugotenninowe
poi,yczki, obligacje

Stan
poczqtk.

Stan

korlc.

od I roku do 5 lat
Stan

poczql
k.

Razem

ponad 5 lat

Stan

Star

kofc.

poczqtk.

Stan

kofc.

Stan

Stan

pocz4tk.

kofc.

i

irure

papiery wart.
Dlugoterminowe

l<redw bankowe

0

284.196,27

0

244.196,27

0

244.196,27

0

244.196,27

Inne zobowiqzania

finansowe. leasing
Pozostale

dlugotermin.
otrztmane kaucie
zob.

-

Razem

1.13. L4czna kwota zobowi4z fii z bezpieczonych na majAtku jednostki ze wskazaniem
charakteru i formy tych zabezpieczerfl.

Sp6lka posiada na dzieri bilansowy zabezpieczeriahipoteczne
2.085.000,00 zL dotycz4ce kredytu bankowego.

-

hipoteka umowna na kwotg

1.14. Wykaz istotnych porycji czynnych

i biernych rozliczefr migdzyokresowych, w tym
kwotg czynnych rozliczefi migdzyokresowych koszt6w stanowi4cych r62nic9 nigdry
warto5ci4 otrzymanych finansowych skladnik6w aktyw6w a zobowigzaniem zaplaty zu
nie.

Nie wystgpuj4.
I.15. W prrypadku gdy skladnik akt'ry6w lub paryw6w jest wykazywany w wigcej nii jednej porycji
bilansowej, jego powi4zanie miedzy tymi pozycjami; dotyczy to w szczeg6lnoSci podzialu
nale2no5ci i zobowiqzari na c2956 dlugoterminowe i kr6tkoterminowq.
Sp6lka posiada zadfuZenie wobec balku BGZ BNP PARIBAS

z tjtufu kedytu bankowego

przejgtego w ramach aportu w kwocie 665.246,33 zt, Em:
a) zobowi4zanie dlugoterminowe - 284.196,27 zl
b) zobowi4zanie kr6tkoterminowe 381.050,06 zl

1.16. N'qczna lcwota zobowi4zaf warunkorych, w tym r6wniei udzielonych przez jednostkg
gwarancji i porgczeri, tak'e wekslo*ych, niewykazywanych w bilansie, ze wskazaniem
zobowi4zaft zabezpieczonych na maj4tku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeii
odrgbnie nalei:y wykaza6. informacje doficz4ce zobowi4zari warunkowych w zakresie emerytur i
podobnych Swiadczer{ oraz wobec jednostek powi4zanych lub stowarzyszonych.
Nie wystgpuj4.

1.17

w

przypadku gdy skladniki aktywriw niebgd4ce instrumentami finansonymi sq nyceniane
wedlug warto3ci godziwej :
a) istotne zaloaenia przyigte do ustalenia wartosci godziwei, w przypadku gdy dane przyigte do
ustalenia tej warto5ci nie pochodz4 z akfywnego rynku,
b)
kazdej kategorii skladnika aktyw6w niebgd4cego instrumentem finansowym warto66
_dla
godziw4 nykazanq w bilansie, jak r6wnie2 otlpowiednio skutki przeszacowania' zaliczone do
prrychodriw lub koszt6w linansorrych lub odniesione na kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny
w okresie sprawozdawczym,
c) tabelg zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji *yceny obejmuj4c4 stan kapitalu
(funduszu) na poczqtek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego ro,fut
i zmniejszenia
"""oia
w ci4gu roku obrotowego,
Nie wystgpuj4.

f.18.

Srodki pienigZne zgromadzone na rachunku VAT' o kt6rym mowa w:

a) ayt, 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - prawo bankowe (Dz.U. Z

, ^_ ,.
r876),

-

b) art. 3b ust. I ustatT z dnia 5listopada 2009r. O sp6ldzielczych
_
kredytowych (Dz,
U.

2ll7r.

poz,

kasach oszczgdno5ciowo

Z 2017 r. poz. 2065).

Na dzief 3i.12.2019r. Sp6lka posiadala na rachunku VAT kwotg 203,7t zt.

2'1.

Struktura tzeczo:w, ( rodzaje dzialalnof ci) i terytorialna ( rynki geograficzne.l
przychod6w netto ze sprzedaZy towar6w i produkt6w, w zakresie, w jakim te rodzaje
i rynki r62ni4 sig od siebie, z uwzglgdnieniem zasad organizacji sprzedaiy
produkt6w i Swiadczenia uslug.

Przychody ze sptzedairy (trctto
bez

Ktaj

VAT)

Eksport i Dostawa UE

Razem

Towary

306.532,73

0

0

Wyroby

672.027 ,82

0

0

906.990,31

0

0

1.885.550,86

0

0

Uslugi
Og6lem

2,2.

W przypadku jednostek, kt6re sporz4dzaje rachunek zysk6w i strat w wariancie

kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produkt6w na wlasne potrzeby oraz
kosztach rodzajowych:
a) amortyzacji,
b) zuirycia material6w i energii,
c) uslug obcych,
d) podatk6w i oplat,
e) wynagrodzeri,
f) ubezpieczef i innych Swiadczef, g) pozostalych koszt6w rodzajowych
Sp6lka sporz4dz a por6wnawczy rachunek zysk6w i strat.
2.3. Wysoko3d i wyjaSnienie

prycryn odpis6w aktualizujAcych Srodki trwale.

o

W okresie sprawozdawczym nie wyst4pity odpisy aktualizujqce drodki trwale.
2.4. WysokoS6 odpis6w aktualizuj4cych wartoS6 zapas6w.

W okresie sprawozdawcrym nie wystqpity odpisy aktualizuj4ce zapasy.

2.5' Informacje o przychodach, kosztach

obroto*yn lub przewidzianej

i

wynikach dzialarnosci zaniechanej w roku

do zaniechania w roku nastglpnym.

t9ku obrotow]'rn 2019 nie zaniechano produkcji zadnej z gnrp wyrob6w ani nie ograniczono
. Ydzialalno5ci handlowej. Nie przewiduje sig tez tego w nastgpnjnn rotu obiotowym.

.x.ozliczenie r6inicy pomigdry podstaw4 opodatkowania podatkiem dochodowlm a
nynikiem finansowym(zyskiem, strat4 ) brutto.
2.6.

Lp.

Wyszczeg6lnienie

Dane
za rok biei{cy

I

W),nik finansowy (Eysk, shata) brutto

2

Prrychody wylqczone z opodatkowania

0

Zwigkszenie przychoddw podatkowych ( odsetki od lokat)

0

52.183,45

4

Zrnniejszenie kosztdw podatkorych;

a)

Niewlplacone w roku 2079 uyrlagiodzenia zt)4ulu um6w zleconia z roku poprz€dnieqo

b)

Odpisy aktualizuj4ce naleznoSci

20.977,86

c)

Sklartki ZUS od um6w zlecenia

664,28

d)

Skladki ZUS od wynagodze ri

4.132,20

e)

Naliczone i zaplacone odsetki budzetowe

1.521,00

D

Zakupy material6w na paragon
Inne

47.499,06

3.480,12

180,59

16.543,0r

5

Zwigkszenie koszt6w podatkowych

6

Podstawa opodatkowania (

7

Darowizny podlegaj4ce odliczedu od dochodu

0

8

Strata poda&owa

0

9

Podatek dochodowy

pozl-2+l+4-5)

0
0

18.588,00

10

2'7'.

Koszt Eytworzenia srodk6w fiTatych w budowie, w tym
odsetki oraz rriinice
kursowe, kt6re powigksryry koszt wytworzenia srodk6w
trwalych w budowie w roku

obrotonrym.

Nie wystgpuje.

2'8'

odsetki oraz r62nice_ kursowe, kt6re powigksryty ceng nabycia
towar6w Iub koszt
wytworzenia produkt6w w roku obroto*ym.
Nie wystgpuj4.

2.9.

Poniesione w ostatnim roku i planowane na nastgpny rok naklady
na
niefinansowe aktywa trwale; odrgbnie nalei:y w1kazad poniesione planowane
i
naklady na ochrong Srodowiska.
Wyszczegdlnienie wedtug przewidyrvanego
umowe okresu splaty

Lp

I

l

Nabycie wartosci

,,

Koszty planowane na

J

4

0,00

0,00

2020r.

ntd;;iatnych i p.aw"ych

Nabycie Srodkdw trwalych, w tym:
- na ochrong Srodowiska
- leasing

Srodki trwate w

Koszty poniesione w
2019r.

budowieFEil

4.

Inwestycje w nierucbomosci i prawa

5.

Razem

W tym BO

0,00

0

0,00

0,00

2'10'

Kwota i charakter-poszczeg6rnych pozycji prrychod6w rub koszt6w o nadzwyczajnej
warto6ci lub kt6re ryst4pily incydentalnie.
Po4ycje takie nie wyst4pitry

2,ll:

Informacje o kosztach zwi}zanych z pracami badawcrymi i pracami rozwojorymi,
kt6re nie zostaly zakwarifikowane zgodnie i art 33 ust, 2 do wartosci niemateriarnych
i

prawnych.

Nie wystgpuj4.

3.

Dla pozycji sprawozdania finansowego, rryraZonych w walutach obcych _ kursy
przt iqte do ich wyceny.
USD -3,7977 zl

ll
EUR-

4,258521

4. ObjaSnienie struktury Srodk6w pieniginych przyjgtych do rachunku przeplyw6w
pieniginych,

a

w prrypadku gdy rachunek p."eptywOw pienig2nych sporz4dzony jest

metod4 bezposredni4, dodatkowo naleiy przedstawie uigoonienie przeptyw6w
pienigZnych netto z dnalalno5ci operacyjnej, sporz4dzone metod4 poS".A-oi4;
*
prrypadku r62nic pomigdry zmianami stanu niekt6rych pozycji w lilansie oraz
zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku p"replywOro pieniginych,
nalezy wyjaSnid ich prryczyny.

Na potrzeby sponqdzania rachunku przeplyrr6w pienigznych przyjgto tak4 sam4 definicjg
..19e9* _nienigZnych, jak4 zastosowano przy prezentowaniu Srodk6w pienigZnych
bilansie.
zwiqzku z tJryn bilansowa zmiana stanu 6rodk6w pienigznych jest iowna
przeptywom pienig|n)'m netto.

w

5.1. Infornacje o charakterze i ceru gospodarczym zawartych przez jednostkg um6w
nieuwzglgdnionych w bilansie w zakresie niezbgdnyn do oceny icn wpiywu na sytuacjg
maj4tkow4, finansow4 i wynik finansowy jednosiki.
Pozycja nie wystgpuje.

o transakcjach ( wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkg na
innych warunkach niZ rynkowe ze stronami powi4zanymin przez -kt6re rozumie sig
podmioty powi4zane zdefiniowane w migdrynarodonrch standardach rachunkowosci
przyigtych zgodnie z rozporzqdzeniem (wE) nr 1606/2002 parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 19 lipca 2002r. w sprawie stosowania migdzynarodowych siandard6w
rachunkowosci,' wraz z informacjami okreslai4cymi charakter zpli4ikn ze stronami
powi4zanymi oraz innymi informacjami dotycz4cymi transakcji niezbgdnymi dla
zrozumienia ich wpllwu na sytuacig nnai4tkow4, finansow4 i wynik finansowy jednostki.
Informacje dotycz4ce poszczeg6lnych transakcji mog4 [y6 zgrupowane *"dtog i"h
rodzaju, z wyj4tkiem przypadku, gdy informacje na tenat poszcieg6lnych transakcji s4
dla oceny ich wp\wu na sytuacjg maj4tkow4, finansow4 i wynik finansowy
$e-zbgdne
jednostki.
5.2. Informacje

Pozycja nie wystgpuje.

5.3. Informacje o przecigtnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podzialem na grupy
zawodowe.
Lp.

Wyszczeg6lnienie

Przecietne zatrudnienie

l.

Pracownicy umyslowi

4

,,

Pracownicy na stanowiskach robotniczych

5

Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju
4.

Uczniowie

5.

Osoby przebywaj4ce na urlopach bezptatnych i wychowawcz,ych

12

Informacje o wynagrodzeniach, l4cznie z wynagrodzeniem z zysku, wyplaconych
lub
naleinych osobom wchodz4cym w sklatr orgtn6wl*z4dzajqcyci, nadzorul4cycn
atuo
administrui4cych sp6lek handlowych ( rrla kazdej gropy osobno za rokob.oiowy
o.a"
)
wszelkich zobowi4zaniach_ wynikai4cych
.--"ryto. i swiadczeri o podobnym
" lub zobowi4zaniach zaci4gnigtych w
charakterze dla bytych czronk6w tyci- organ6w
-vi4zku z tymi emeryturanni, ze wskazaniem kwoty og6lem dla,kazdej t<ategoiii orgunu.
5.4,,

Nie wyst4pity.

5.5. Informacje o kwotach zaticzek, kredyt6w, poLyczek i Swiadczeniach podobnym
o
charakterze udzielonych osobom wchodz4cym w sklad organ6w zarz4.dzaj4cych,
nadzorui4cych i administrui4cych jednostki, ie wskazaniem ich gr6wnych tou"oot
o*,
wysokoSci oprocentowania oraz wszelkich kwot splaconyci, odpisanych lub
umorzonych, a takjre zobowi4zafi zaci4gnigtych w ich imieniu ty,tulem gwarancji
i
porgczef wszelkiego rodzaju, ze wskazaniern kwoty og6len dla kaittlgo
z tycih organ6w.
Pozycja nie wystgpuje w Sp6lce.
5.6. Informacje o wynagrodzeniu firmy audfiorskiej, wyplaconym lub naleZnym
za
obrotowy odrgbnie za:
a) badanie ustawowe w rozunieniu art. 2 pkt 1 ustawy o bieglych rewidentach,
b) inne uslugi atestac54ine,
c) uslugi doradztwa podatkowego,
d) pozostale uslugi.

rok

w tym:

Lp.

t.

2.

Wyszczeg6lnienie

Obowiqzkowe badanie rocznego
sprawozdania fi nansowego badanie
ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt I
ustawy o bieglych rewidentach

Wynagrodzenie og6lem

6.000,00

wyplacone

naletne

0,00

6.000,00

Inne uslugi atestacyjne

0,00

0,00

0,00

Uslugi doradztwa podatkowego

0,00

0,00

0,00

q"A
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4.

Pozostale uslugi

0,00

0,00

0,00

6.1.

Informacje o przychodach i kosztach z tyt\lt blgd6w popelnionych w latach
ubieglych odnoszonych w roku obrotowym na kapital (fundusz) wlasny z podaniem
ich kwot i rodzaju.

Nie wyst4pily zdarzertra, dotycz4ce lat ubieglych, kt6re naleZaloby ui4c w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego.

o istotnych zdarzeniach, jakie nast4pily po dniu bilansowym, a
nieuwzglgdnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wptywie na sytuacjg
maj4tkow4, finansow4 oraz nynik finansowy jednostki..

6.2. Informacje

Po dniu bilansowyrn, t1.31.12.2019r. nie wystqpily z daruenia, kt6re nie zostaly a powinny
ujgte w sprawozdaniu finansowym okresu sprawozd awczego.

byi

6.3.Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad ( polityki )
rachunkowof ci, w tym metod wyceny, jeZeli wywieraj4 one istotny wptyw na sytuacjg
maj4tkow4, finansow4 i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowan4
zmianami kwotg wyniku finansowego oraz zmian w kapitale ( funduszu ) wlasnym,
oraz przedstawienie zmiany sposobu sporzqdzania sprawozdania finansowego wraz z
podaniem jej przy cryny.
Przyjgte zasady rachunkowoSci Sp6lki nie odbiegaj4 od poprzedniego roku.
6.4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaitnieniem, zapewniaj4ce por6wnywalno6d danych

sprawozdania finansowego

za rok

poptzedzaj4cy

ze

sprawozdaniem

za rok

obrotowy.
Sprawozdania finansowe za bietqcy i poprzedni okres sprawozdawczy sporr4dzono stosuj4c identyczne
zax6wno zasady ( politykp) rachunkowo6ci, jak i metody prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym.

7.1. Informacje o wsp6lnych przedsigwzigciach, kt6re nie podlegaj4 konsolidacji, w tym:
a) nazrtie, zahesie dzialalno5ci wsp6lnego przedsigwzigcia,
b) procentowyn udziale,
c) czgfci wsp6lnie kontrolowanych rzeczowych skladnik6w aktyw6w trwalych oraz

warto5ci niematerialnych i prawnych,
d) zobowi4zaniach zaci4gnigtych na potrzeby przedsigwzigcia lub zakupu uZywanych
rzeczowych skladnik6w aktyw6w trwalychn
e) czgSci zobowiqzarfi wsp6lnie zaciegnigtych,
f) przychodach uryskanych ze wsp6lnego przedsigwzigcia i kosztach z nim i nvi1zanych,
zobowi4zaniach warunkowych
inwestycyjnych dotycz4cych wsp6lnego
przedsigwzigcia.

C)

i

Sp6lka w 2019 r. ne ptzyst4pila do wsp6lnych przedsigwzigd nie podlegaj4cych
konsolidacji. W szczeg6lnodci, Sp6lka w roku 2019 rtre rcalizowala wsp6lnych przedsiEwzigl
z inn4 jednostk4.
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7.2.

Informacje o transakcjach
Nie rvyst4pity.

z

jednostkami powi4zanynii.

J3..Wltry sp6lek ( nazwa.,,siedziba ),w kt.rych jednostka posiada zaangatowaniew
kapitxfs lrub 20 Yo w og6lnej liczbie
qt*O* * o"i"oil ,r"oo*i4cym sp6trki; wykaz
ten powinien zawierr(. takie informacje o
lrocencie pori"auo"go ,unigi;nuoi^ n
kapitale oraz o kwocie kapitalu wlasnego i"w.riu
irt ,t""cie netto tych sp6lek za ostatni
rok obrotowv.
Nie wystgpuj4.

tn

nie tpoyzd? skonsolidowanego
i:rjl^i:lyrtka
Korzysral4c ze zwolnienia lub wyl4czefi,

sprawozdania finansowego,
informacje o:
a) podstawie prawnej wraz z.danymi uzasadnial4cy#
odst4pienie od konsolidacji,
b) nazwie i siedzihie jednostki sporz4rlzai4cej rrioo.otioo*,"ou
sprawozdanie tio"o.oro.
t^:
szczeblu grupy kapitalowej oraz miejscu jego publikacji,
c, Y_1s.1r.
podstawosych wskaZnikach ekonomiczno _ n"u"so"ych, "
charakteryzui4cych
dzialalno3d jednostek powiezanych w danym i ubiegfym
roku obrotowym, takich jak;
- przychody netto ze sprzedaiy produkt6w, towar6w i- material6i oraz
przychody finansowe,

-

wynik finansowy netto oraz wartojd kapitalu (funduszu) wlasnego, z

podzialem na grupy,
- wartoSd aktyw6w,
- przecigtne roczne zatrudnienie,
Nie wystgpuj4.

7.5. Informacje o:
a) nazwie i siedzibie jednostki sporz4dzai4cej skonsoridowane
sprawozdanie finansowe
na najrryZszym szczeblu grupy kapitatrowei, w kt6rej sklad wchodzi ,p6lt,
;ut o
jednostka

zaleina,
b) nazwie i siedzibie jednostki sporz4dzaiqcej skonsoridowane
sprawozdanie finansowe
szczeblu gruqy kapitalowei w sklad kt6rej wchodzi sp6lka
l^1_11i-"t:?T
lako
Jednostka zaleZna, nalei4cej jednoczesnie do grupy kapitalowei, o kt6rej mowa w lit.a.
Nie dotyczy Spolki.

j'6: -Ni'*e, adres siedziby zrrz4du rub siedziby statutowej jednostki oraz formg prawnQ
kfdej z jednostek, kt6_rych dana jednostka jest wsp6lnikiem poo*"4"y-

nieograniczon4 odpowiedzialnoSd majqtkow4,
Nie dotyczy Sp6lki.

8. W prrypadku sprawozdania linansowego sporz4dzonego za okres, w ci4gu kt6rego

i)

nast4pilo pol4czenie:
je2eli pol4czenie zostalo rozliczone netoda
nabvcia:
i
opis
przedmiotu
dzialalnoSci sp6lki przejgtej,
l)
b) liczbg, warto56 nominaln4 i rodzaj uaaafO* ( if.":i
celu pol4czeniao

!*e

I

wyemitowanych w
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2)

c) ceng przejgcia, wartoid aktyw6w netto wedlug warto5ci godziwej sp6lki
przejgtej na dzieri polqczenia, wartofd firmy i opis zasad jej
aiortyraiii,

jeLeli pol4czenie zostalo rozliczone meto
d4l4czenia udzial6w:
a) firmy i opis przedmiotu tlzialalnoSci sp6lek, kt6re w nTniku
pol4czenia zostaly wykrerilone z rejestru,
b) liczbg, wartosd nominarn4 i rodzaj udzialiw (akcji) nyennitowanych w ceru
pol4czenia,,
c) prqychody i koszty, zyski i stra ty oraz zmiany w kapitatrach wlasnych
pol4czonych sprilek za okres od pocz4tku roku obrotowego, w ci4gu
kt6rego nast4pilo pol4czenie, do dnia pol4czenia.

Nie wystqpilo pol4czenie Sp6lki z inn4jednostk4.

9. { pqryn"|5" wystgpowania
dzialalno6ci,

niepewnoSci co do moiliwosci kontynuowania
opis tych niepewnoSci oraz stwierdzenie, ie taka niepewnoSd wystgpuje,
oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera l<orekty tym ovi4rai"i'
informacja powinna zawier a6. r6wniei. opis podejmowanych b4ttZ planowanych
przez jednostkg dzialafi maj4cych na celu eliminacjg miepewnojci.-

,

posiadanych przez Znz4d informacji
moZliwoSci kontynuowania dzialalno !,ci ptzez Sp6lk9.

.Y :y:tb

nie wystgpuje niepewnoS6 co do

I0. Inne informacje nD wymienione powyZej, je2eli moglyby w istotny spos6b
wplyn4d na oceng sytuacji maj4tkowej, finansowej oiaz wynik finansowy jetlnostki.

ierzy Barariski

