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WPROWADZENIE 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
przekazuję na Państwa ręce raport Hemp & Wood S.A. (dalej: Emitent, Spółka), prezentujący wyniki finan-
sowe i najważniejsze fakty dotyczące działalności Spółki w III kwartale 2019 roku oraz wydarzenia mające 
istotny wpływ na dalszy rozwój Spółki. 
 
III kwartał 2019 roku to nie tylko zmiana firmy Emitenta, ale przede wszystkim początek zmian służących 
wdrożeniu całkowicie nowej strategii działalności Emitenta, ogłoszonej raportem bieżącym ESPI nr 4/2019 z 
dnia 14 czerwca 2019 roku. 
 
Zgodnie z nową strategią Emitent zamierza realizować projekty wykorzystujące konopie w produkcji przemy-
słowej oraz medycznej, a także inwestować w badania i rozwój w obszarze wykorzystania konopi przemysło-
wych, posiłkując się w miarę możliwości finansowaniem unijnym. W najbliższym okresie, wykorzystując po-
siadane już kompetencje, Emitent zamierza przy tym skoncentrować się na dostarczaniu produktów wykorzy-
stywanych m.in w przetwórstwie tworzyw sztucznych i przy produkcji materiałów kompozytowych w dużym 
stopniu biodegradowalnych. 
 
Dzięki decyzji akcjonariuszy, już po zakończeniu III kwartału 2019 roku, sukcesem zakończyła się emisja ak-
cji serii F. Dzięki temu dysponujemy już środkami na sfinansowanie działań realizowanych w ramach naszej 
nowej strategii. 
 
Dziękuję bardzo za Państwa zaufanie! 
 
Nasze najbliższe decyzje będą koncentrowały się na działaniach związanych z dwoma głównymi obszarami: 
 
HEMP 
 
Bank ziemi 
Celem Spółki jest zbudowanie w krótkim czasie banku ziemi rolnej, umożliwiającego uprawę konopi na po-
wierzchni 10.000 ha. Obsługując taki obszar zasiewów, Spółka miałaby szansę stać się jednym z największych 
europejskich producentów konopi włóknistych. W tym obszarze aktywności Zarząd Spółki jest w trakcie fi-
nalizowania pierwszych porozumień z rolnikami i właścicielami ziemi w Polsce i za granicą. 
 
Ekstrakcja 
Docelowo, w ramach własnej działalności Emitent planuje przetwarzanie części pozyskiwanych plonów we 
własnym zakresie oferując izolaty zawierające wybrane kanabinoidy, takie jak CBD, czy CBG, służące do pro-
dukcji m.in. olejków, kremów, suszów i płynów do waporyzacji. 
 
White label / private label 
Realizacja produkcji pod markami własnymi klientów, w ramach której klient może zamówić półprodukty 
takie jak susz, nasiona czy pasta, koncentraty, destylaty lub izolaty w oparciu o ekstrakcję CO2, ultradźwię-
kową, alkoholową czy też nano-emulgowanie. W ofercie znajdą się gotowe produkty finalne z etykietami za-
projektowanymi przez klienta i zawierającymi jego własną markę. Do gamy produktów zaliczamy urządzenia 
do waporyzacji, susz i płyny do waporyzacji, kosmetyki, produkty spożywcze itd. 
 
WOOD. 
 
Rozwój projektu ECO Friendly 
W dniu 2 sierpnia 2019 (Raport ESPI nr 8/2019) Emitent podpisał porozumienie z JEREMIE Seed Capital 
Fundusz Województwa Zachodniopomorskiego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, celem współpracy jest 
wprowadzenie na rynek gamy produktów wytwarzanych z materiału w 100 proc. biodegradowalnego. 
Wspólne działanie przewiduje opracowania technologii produkcji produktów jednorazowego użytku w pełni 
biodegradowalnych, opartych na dostarczanych przez Emitenta półproduktach (w pierwszym etapie: mącz-
kach drzewnych, w kolejnych etapach półproduktach ze słomy konopnej) będących produktami naturalnymi. 
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Wprowadzenie marki własnej: Hemp & Wood 
W ramach działalności handlowej i produkcji półproduktów, kompozytów opartych na surowcach odnawial-
nych, w tym z drewna i słomy konopnej. W chwili obecnej Emitent, korzystając z produkcji prowadzonej w 
spółkach w których Emitent jest wspólnikiem, dostarcza mączki drzewne o zróżnicowanej frakcji oraz bio-
masę do celów energetycznych. 
 
Jestem przekonany, że konsekwentna realizacja przyjętych założeń pozwoli na budowanie mocnej pozycji 
rynkowej Spółki i przysłuży się budowie wartości dla akcjonariuszy Spółki. 
 
 
 

Z wyrazami szacunku 
 

Eryk Nyckowski 
 

Prezes Zarządu 
Hemp & Wood S.A. 
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PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 

Informacje podstawowe 
Firma: Hemp & Wood S.A. 
Forma prawna: spółka akcyjna 
Kraj siedziby: Polska 
Siedziba: Warszawa 
Adres: ul. Grzybowska 4 lok. U9B, 00-131 Warszawa 
Tel.: + 48 22 419 20 70 
Faks: + 48 22 419 20 69 
Internet: www.HempAndWood.pl 
E-mail:        biuro@HempAndWood.pl 
KRS:         0000396780 
REGON: 140778886 
NIP: 5252382713 
 
W ramach nowej strategii rozwoju Hemp & Wood S.A. (dawniej: EBC Solicitors S.A.) rozwija działalność 
opartą na wykorzystaniu konopi w produkcji przemysłowej oraz medycznej, a także zamierza angażować się w 
badania i rozwój w obszarze wykorzystania konopi przemysłowych. Spóła koncentruje się na dostarczaniu pro-
duktów wykorzystywanych m.in w przetwórstwie tworzyw sztucznych i przy produkcji materiałów kompozy-
towych biodegradowalnych. 
 

Zarząd 
Na dzień 30.09.2019 r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu w skład Zarządu Emitenta wchodzą: 
 

1/ Eryk Nyckowski – Prezes Zarządu 
2/ Przemysław Borgosz – Członek Zarządu 

Rada Nadzorcza 
Na dzień 30.09.2019 r w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzili: 
 

1/ Jarosław Grzechulski – członek Rady Nadzorczej  
2/ Adam Winiecki – członek Rady Nadzorczej 
3/ Dariusz Ciecierski – członek Rady Nadzorczej 
4/ Tomasz Ojdym – członek Rady Nadzorczej 

 
Na dzień publikacji niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: 
 

1/ Jarosław Grzechulski – członek Rady Nadzorczej  
2/ Adam Winiecki – członek Rady Nadzorczej 
3/ Dariusz Ciecierski – członek Rady Nadzorczej 
4/ Tomasz Pokora – członek Rady Nadzorczej 
5/ Tomasz Ojdym – członek Rady Nadzorczej 
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KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z 
OBOWIĄZUJĄCYMI SPÓŁKĘ ZASADAMI RACHUNKOWOŚCI  

Wybrane dane finansowe 

Hemp & Wood S.A. 01.01.2019 -
30.09.2019 

01.01.2018 -
30.09.2018 

01.07.2019 -
30.09.2019 

01.07.2018 -
30.09.2018 

Suma bilansowa 3 187 989,91 13 100 222,71 3 187 989,91 13 100 222,71 
Kapitał własny 2 248 331,13 11 931 855,74 2 248 331,13 11 931 855,74 
Aktywa trwałe, w tym: 0,00 8 902 430,44 0,00 8 902 430,44 
Długoterminowe aktywa 
finansowe 0,00 8 755 451,65 0,00 8 755 451,65 

Należności długotermi-
nowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aktywa obrotowe, 
w tym: 3 187 989,91 4 197 792,27 3 187 989,91 4 197 792,27 

Krótkoterminowe ak-
tywa finansowe, w tym: 1 992 158,83 2 691 169,87 1 992 158,83 2 691 169,87 

Środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne 58 486,58 84 565,96 58 486,58 84 565,96 

Należności krótkotermi-
nowe 1 176 436,15 1 323 642,78 1 176 436,15 1 323 642,78 

Zobowiązania długoter-
minowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoter-
minowe 928 201,78 999 143,14 928 201,78 999 143,14 

Przychody netto ze 
sprzedaży 738 908,85 129 350,78 664 602,14 38 988,04 

Zysk/strata na działalno-
ści operacyjnej -159 607,19 -173 282,80 -28 222,42 -32 546,09 

Zysk/strata brutto 533 474,32 -71 144,18 -30 488,36 4 523,23 
Zysk/strata netto 533 474,32 -71 144,18 -30 488,36 4 523,23 

 

Komentarz Zarządu Hemp & Wood S.A. na temat czynników i zdarzeń, w szczególności 
o nietypowym charakterze, które miały wpływ na wyniki w III kw. 2019 r. 
 
W III kw. 2019 r. Hemp & Wood S.A. osiągnęła 664 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży, odnotowując 28 
tys. zł straty z działalności operacyjnej oraz 30 tys. zł straty netto. Suma bilansowa Spółki na koniec III kwartału 
2019 r. wynosiła 3,19 mln zł, wobec 2,24 mln zł kapitałów własnych Spółki. 
  
Zgodnie z przyjętą strategią, Spółka podjęła kroki zmierzające do budowania wartości poprzez przygotowanie 
procesu sprzedaży spółek portfelowych. Działania te z całą pewnością przełożą się na wzrost przychodów 
Spółki w kolejnych okresach. Wcześniej konieczne jednak było poniesienie kosztów związanych z reorganizacją 
funkcjonowania samej Spółki, jak i spółek portfelowych. 
 
Dodatkowo należy wskazać, że w ramach przyjętej strategii Spółka prowadzi zaawansowane prace rozwojowe 
w obszarze upraw i przetwórstwa konopi przemysłowych, w tym prace związane z pozyskiwaniem materiału 
do produkcji biodegradowalnych materiałów kompozytowych. Prace te zmierzają w pierwszym etapie do 
stworzenia bazy ziemi pod uprawy konopi przemysłowych, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Równolegle 
prowadzone są prace związane z organizacją struktur pozwalających na wykorzystanie zbiorów konopi, nie 
tylko pod ekstrakty zawierające CBD, ale także pod przetwarzanie słomy konopnej jako bogatego źródła 
materiałów budowlanych, izolujących, wygłuszających, czy też jako materiał do produkcji kompozytów 
biodegradowalnych.  



 
 

Sprawozdanie finansowe Hemp & Wood S.A. za III kwartał 2019 r. 

Bilans 

 

 

Stan na dzień 
30.09.2019 

 

 

Stan na dzień 
30.09.2018 

Aktywa 

A. Aktywa trwałe 0,00 8 902 430,44 

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 118 141,51 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 2 297,00 

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 8 755 451,65 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 26 540,28 

B. Aktywa obrotowe 3 187 989,91 4 197 792,27 

I. Zapasy 19 394,93 0,00 

II. Należności krótkoterminowe 1 176 436,15 1 323 642,78 

III. Inwestycje krótkoterminowe 1 992 158,83 2 691 169,87 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 94 243,60 

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

D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 

Aktywa razem 3 187 989,91 13 100 222,71 

Pasywa 

A. Kapitał (fundusz) własny 2 248 331,13 11 931 855,74 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 600 000,00 1 600 000,00 

II. Kapitał (fundusz) zapasowy 1 158 407,58 11 446 550,69 

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

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

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 043 550,77 -1 043 550,77 

VI. Zysk (strata) netto 533 474,32 -71 144,18 

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

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 939 658,78 1 168 366,97 

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 75 786,01 

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 928 201,78 999 143,14 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 11 457,00 93 437,82 

Pasywa razem 3 187 989,91 13 100 222,71 



 

 

Rachunek zysków i strat 

 

 

W okresie: 
01.01.2019- 
30.09.2019 

 

 

 

W okresie: 
01.01.2018- 
30.09.2018 

 

 

W okresie: 
01.07.2019- 
30.09.2019 

 

W okresie: 
01.07.2018- 
30.09.2018 

A. Przychody netto ze 
sprzedaży i zrównane 
z nimi, w tym: 

738 908,85 129 350,78 664 602,14 38 988,04 

I. Przychody netto ze sprze-
daży produktów 

74 306,71 129 350,78 0,00 38 988,04 

II. Zmiana stanu produktów 
(zwiększenie - wartość do-
datnia, zmniejszenie - war-
tość ujemna) 

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

III. Koszt wytworzenia pro-
duktów na własne potrzeby 
jednostki 

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

IV. Przychody netto ze 
sprzedaży towarów i mate-
riałów 

664 602,14 0,00 664 602,14 0,00 

B. Koszty działalności ope-
racyjnej 

900 543,22 247 162,24 694 611,55 95 269,34 

I. Amortyzacja 64 149,84 79 901,65 0,00 26 634,14 

II. Zużycie materiałów 
i energii 

61,13 1 849,85 0,00 783,23 

III. Usługi obce  142 687,88 116 255,95 29 549,25 56 629,94 

IV. Podatki i opłaty 23 937,30 3 059,17 1 673,70 847,00 

V. Wynagrodzenia 0,00 40 032,23 0,00 8 611,39 

VI. Ubezpieczenia spo-
łeczne i inne świadczenia 

0,00 6 063,39 0,00 1 763,64 

VII. Pozostałe koszty ro-
dzajowe 

6 319,47 0,00 1,00 0,00 

VIII. Wartość sprzedanych 
towarów i materiałów 

663 387,60 0,00 663 387,60 0,00 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży 
(A-B)  

-161 634,37 -117 811,46 -30 009,41 -56 281,30 

D. Pozostałe przychody 
operacyjne 

31 151,97 99 586,35 1 786,99 22 820,21 

I. Zysk ze zbycia niefinanso-
wych aktywów trwałych 

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

II. Dotacje 28 990,98 17 663,28 0,00 0,00 

III. Inne przychody opera-
cyjne 

2 160,99 81 923,07 1 786,99 22 820,21 

E. Pozostałe koszty opera-
cyjne 

29 124,79 155 057,69 0,00 -915,00 

I. Strata ze zbycia niefinan-
sowych aktywów trwałych 

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

II. Aktualizacja wartości ak-
tywów niefinansowych 

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

III. Inne koszty operacyjne 29 124,79 155 057,69 0,00 -915,00 

F. Zysk (strata) z działalno-
ści operacyjnej (C+D-E) 

-159 607,19 -173 282,80 -28 222,42 -32 546,09 

G. Przychody finansowe 693 186,95 113 645,39 -2 265,94 37 069,32 

I. Dywidendy i udziały w zy-
skach 

0,00 9 850,00 0,00 0,00 



 

 

II. Odsetki 1 000,56 383,40 0,00 5,48 

III. Zysk ze zbycia inwesty-
cji 

359 495,38 38 643,35 -2 285,94 7 211,85 

IV. Aktualizacja wartości in-
westycji 

332 691,01 63 961,82 20,00 29 851,99 

V. Inne 0,00 806,82 0,00 0,00 

H. Koszty finansowe 105,44 11 506,77 0,00 0,00 

I. Odsetki 105,44 7 806,77 0,00 0,00 

II. Strata ze zbycia inwesty-
cji 

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

III. Aktualizacja wartości in-
westycji 

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

IV. Inne 0,00 3 700,00 0,00 0,00 

I. Zysk (strata) brutto (I±J) 533 474,32 -71 144,18 -30 488,36 4 523,23 

J. Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 

K. Pozostałe obowiązkowe 
zmniejszenia zysku (zwięk-
szenia straty) 

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

L. Zysk ( strata ) netto 533 474,32 -71 144,18 -30 488,36 4 523,23 

 

Rachunek przepływów pieniężnych 
  

W okresie: 
01.01.2019- 
30.09.2019 

 

 

 

W okresie: 
01.01.2018- 
30.09.2018 

 

 

W okresie: 
01.07.2019- 
30.09.2019 

 

W okresie: 
01.07.2018- 
30.09.2018 

A. Przepływy środków pie-
niężnych z działalności ope-
racyjnej 

        

I. Zysk (strata) netto 533 474,32 -71 144,18 -30 488,36 4 523,23 

II. Korekty razem -329 033,77 116 425,02 160 667,72 1 255,56 

III. Przepływy pieniężne 
netto z działalności opera-
cyjnej (I±II) 

204 440,55 45 280,84 130 179,36 5 778,79 

B. Przepływy środków pie-
niężnych z działalności in-
westycyjnej 

        

I. Wpływy 420 659,55 1 285,38 168 738,55 0,00 

II. Wydatki 588 221,09 0,00 291 174,35 0,00 

III. Przepływy pieniężne 
netto z działalności inwesty-
cyjnej (I-II) 

-167 561,54 1 285,38 -122 435,80 0,00 

C. Przepływy środków pie-
niężnych z działalności fi-
nansowej 

        

I. Wpływy 0,00 33 777,03 0,00 18 400,00 

II. Wydatki 105,44 7 806,77 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne 
netto z działalności finanso-
wej (I-II)  

-105,44 25 970,26 0,00 18 400,00 



 

 

D. Przepływy pieniężne 
netto razem 
(A.III+B.III+C.III) 

36 773,57 72 536,48 7 743,56 24 178,79 

E. Bilansowa zmiana stanu 
środków pieniężnych 

36 773,57 72 536,48 7 743,56 24 178,79 

F. Środki pieniężne na po-
czątek okresu 

21 713,01 12 029,48 50 743,02 60 387,17 

G. Środki pieniężne na ko-
niec okresu 

58 486,58 84 565,96 58 486,58 84 565,96 

Zestawienie zmian w kapitale zakładowym 
  

W okresie: 
01.01.2019- 
30.09.2019 

 

 

 

W okresie: 
01.01.2018- 
30.09.2018 

 

 

W okresie: 
01.07.2019- 
30.09.2019 

 

W okresie: 
01.07.2018- 
30.09.2018 

I. Kapitał (fundusz) własny 
na początek okresu (BO) 

1 714 856,81 13 046 550,69 1 714 856,81 13 046 550,69 

I.a. Kapitał (fundusz) wła-
sny na początek okresu 
(BO), po korektach 

1 714 856,81 13 046 550,69 1 714 856,81 13 046 550,69 

II. Kapitał (fundusz) własny 
na koniec okresu (BZ) 

2 248 331,13 11 931 855,74 2 248 331,13 11 931 855,74 

III. Kapitał (fundusz) wła-
sny, po uwzględnieniu pro-
ponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty) 

2 248 331,13 11 931 855,74 2 248 331,13 11 931 855,74 

 

Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach 
stosowanych zasad (polityki) rachunkowości 
 
Ogólne zasady polityki prowadzenia ksiąg rachunkowych Emitenta oraz Grupy Kapitałowej 
Emitenta 
• stosowanie przyjętych zasad rachunkowości w sposób ciągły; 
• założenie, że Emitent będzie kontynuował działalność w dającej się przewidzieć przyszłości; 
• ujęcie wszystkich przychodów i kosztów w okresie sprawozdawczym, w którym zostało osiągnięte 

lub poniesione, niezależnie od terminu ich zapłaty oraz stosowanie zasady współmierności przycho-
dów i związanych z nimi kosztów; 

• zasadę ostrożności; 
• niestosowanie kompensaty sald aktywów i pasywów bądź przychodów z wyjątkiem przypadków prze-

widzianych dla prezentacji niektórych danych np.: różnic kursowych. 
 
Emitent stosuje zasadę przedstawiania w sprawozdaniu finansowym sald i transakcji zgodnie z ich rzeczy-
wistym charakterem i skutkiem ekonomicznym a nie tylko formą prawną. 
 
Zasady rachunkowości, które zostały omówione poniżej stosuje się w sposób ciągły całego okresu spra-
wozdawczego. W przypadku podjęcia decyzji o zmianie zasad rachunkowości na inne zmiany te bez 
względu na datę podjęcia decyzji wprowadza się ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego. 
 
W zakresie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych 
 
Wartości niematerialne i prawne podlegają umarzaniu i amortyzowaniu metodą liniową przy zastosowaniu 
górnych stawek określonych przepisach podatkowych. Wartości niematerialne i prawne o wartości mniej-
szej niż 3.500 złotych są umarzane jednorazowo w miesiącu nabycia lub rozpoczęcia pobierania korzy-
ści z wykorzystywania tych praw. w innych kwestiach dotyczących wyceny, o ile to możliwe można stoso-
wać zasady określone dla środków trwałych. 
 
W zakresie ewidencji środków trwałych 



 

 

 
Środki trwałe w ciągu roku wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny 
składników majątku pomniejszonych o dokonywane odpisy amortyzacyjne oraz dokonane odpisy aktua-
lizujące ich wartość. 
 
Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu środków 
trwałych do używania przy zastosowaniu najwyższych stawek przewidzianych w przepisach podatkowych. 
Możliwe jest w uzasadnionych przypadkach skracanie lub wydłużanie okresu amortyzacji, jeżeli przewidy-
wany okres użytkowania jest dłuższy lub krótszy niż wynikający z zastosowania przepisów podatkowych. 
Odpisów dokonuje się w równych ratach co miesiąc, a gdy środki trwałe są użytkowane sezonowo tylko 
- za okres ich wykorzystania. Wysokość odpisu miesięcznego stanowi w takim wypadku iloraz wynika-
jący z przeliczenia rocznej kwoty amortyzacji: przez liczbę miesięcy w sezonie. 
 
Amortyzacja niskocennych środków trwałych o wartości nie przekraczającej 3.500 zł dokonywana jest 
jednorazowo w miesiącu przyjęcia środków trwałych do używania.  
 
W przypadku zmiany technologii, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę 
wartości dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych odpisów aktualizujących wartość 
środka trwałego. 
 
W zakresie ewidencji środków trwałych w budowie 
 
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim 
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty warto-
ści. w uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie 
zalicza się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki 
od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych. 
 
 
W zakresie inwestycji długoterminowych 
 
Udziały lub akcje, w tym od jednostek podporządkowanych wycenia się według ceny nabycia pomniej-
szonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
 
W zakresie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych 
 
Aktywa finansowe uznaje się za nabyte, a zobowiązania finansowe za powstałe w przypadku zawarcia 
przez jednostkę kontraktu, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowią-
zania finansowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron. 
 
W zakresie rzeczowych składników aktywów obrotowych 
 
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie 
wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. 
 
Poszczególne grupy zapasów wyceniane są w następujący sposób: 
a) materiały - w cenie zakupu 
b) półprodukty i produkty w toku - w rzeczywistym koszcie wytworzenie 
c) produkty gotowe - w rzeczywistym koszcie wytworzenie 
d) towary - w cenie zakupu 
 
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą 
utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możli-
wych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do pozostałych 
kosztów operacyjnych lub kosztów wytworzenia sprzedanych produktów lub usług lub kosztów sprze-
daży. 
 
Stosowane metody rozchodu - przyjmuje się, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po ce-
nach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła). 
 
W zakresie ewidencji należności 



 

 

 
Należności wyceniane są w ciągu roku obrotowego w wartości nominalnej. Należności są wyceniane 
zgodnie z zasadą ostrożności z uwzględnieniem odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpli-
wych. 
 
W zakresie ewidencji środków pieniężnych 
 
Krajowe środki pieniężne i kredyty bankowe wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominal-
nej. Środki pieniężne i kredyty w walutach obcych wykazuje się w księgach rachunkowych zgod-
nie z obecnie obowiązującymi przepisami. 
 
Znajdujące się w kasach środki pieniężne muszą być inwentaryzowane w drodze spisu z natury na ostatni 
dzień każdego roku obrotowego, natomiast zgromadzone na rachunkach bankowych w drodze uzyskania 
od banków potwierdzenia ich stanu. 
 
W zakresie kapitałów (funduszy) własnych 
 
Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich ro-
dzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki. 
 
W zakresie kapitałów (funduszy) własnych 
 
Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich ro-
dzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki. 
 
Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wy-
ceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej 
emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych. 
 
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów jest to kapitał powstały na skutek aktuali-
zacji wyceny aktywów trwałych. w przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku odpowiednia część 
kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Odpis z tytułu trwałej 
utraty wartości aktywów trwałych, których uprzednio podlegał aktualizacji wyceny pomniejsza kapi-
tał z aktualizacji do wysokości części kapitału, która dotyczy tego składnika majątku trwałego. 
 
Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny zwiększają również skutki przeszacowania inwestycji 
zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych. Kapitał 
(fundusz) z aktualizacji wyceny zmniejszają do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu ka-
pitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, skutki obniżenia wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej, je-
żeli kwota różnicy z przeszacowania nie była rozliczona do dnia wyceny. Skutki obniżenia wartości inwe-
stycji w części przekraczającej utworzoną uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty fi-
nansowe okresu sprawozdawczego. 
 
W zakresie rezerw 
 
Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia 
się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do po-
zostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależne od okoliczno-
ści, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. 
 
Rezerwy tworzone są m.in. na poniższe tytuły: 
a) skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego. 
 
W zakresie ewidencji zobowiązań 
 
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, 
których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów 
finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe, które wycenia się według wartości godziwej. 
 
Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem 
zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe.  



 

 

 
Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe. 
 
W zakresie rozliczeń międzyokresowych - w pasywach 
 
Rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przy-
padających na bieżący okres sprawozdawczy. 
 
Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się m.in.: 
a) rezerwę z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi, 
b) wartość wykonanych na rzecz jednostki świadczeń, które nie zostały zafakturowane, a na mocy 

umowy wykonawca nie był zobowiązany do jej zafakturowania. 
 
W zakresie ewidencji przychodów 
 
Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, pomniej-
szone o należny podatek od towarów i usług ujmowane w okresach, których dotyczą. 
 
W zakresie ewidencji kosztów 
 
Spółka prowadzi koszty w układzie porównawczym. 
 
Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto: 
a) pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. 

zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinanso-
wych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania 
lub przekazania darowizn; 

b) przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, 
aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi; 

c) koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki 
ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi; 

d) straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związa-
nych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną. 

 
W zakresie opodatkowania 
 
Wynik brutto korygują: 
a) bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych; 
b) aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
 
W zakresie podatku dochodowego odroczonego 
 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przy-
szłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które 
spowodują w przyszłości zmniejszenia podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatko-
wej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. 
 
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodo-
wego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, 
to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. 
Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapita-
łem (funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał (fundusz) własny. 
 

Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w III kwartale 2019 
r. wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym cha-
rakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki. 
W III kw. 2019 r. Hemp & Wood S.A. osiągnęła 664 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży, odnotowu-
jąc 28 tys. zł straty z działalności operacyjnej oraz 30 tys. zł straty netto. Suma bilansowa Spółki na ko-
niec III kwartału 2019 r. wynosiła 3,19 mln zł, wobec 2,24 mln zł kapitałów własnych Spółki.  



 

 

 
Zgodnie z przyjętą strategią, Spółka podjęła kroki zmierzające do budowania wartości poprzez przygo-
towanie procesu sprzedaży spółek zależnych. Działania te z całą pewnością przełożą się na wzrost przy-
chodów Spółki w kolejnych okresach. Wcześniej konieczne jednak było poniesienie kosztów związanych 
z reorganizacją funkcjonowania samej Spółki, jak i spółek portfelowych.  
 
Dodatkowo należy wskazać, że w ramach przyjętej strategii Spółka prowadzi zaawansowane prace roz-
wojowe w obszarze upraw i przetwórstwa konopi przemysłowych, w tym prace związane z pozyskiwa-
niem materiału do produkcji biodegradowalnych materiałów kompozytowych. Prace te zmierzają w 
pierwszym etapie do stworzenia bazy ziemi pod uprawy konopi przemysłowych, zarówno w kraju, jak i 
zagranicą. Równolegle prowadzone są prace związane z organizacją struktur pozwalających na wykorzy-
stanie zbiorów konopi, nie tylko pod ekstrakty zawierające CBD, ale także pod przetwarzanie słomy ko-
nopnej jako bogatego źródła materiałów budowlanych, izolujących, wygłuszających, czy też jako mate-
riał do produkcji kompozytów biodegradowalnych. 
 
W dniu 19 sierpnia 2019 r. zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warsza-
wie XII Wydział Gospodarczy KRS dokonał zmiany firmy Emitenta. Nowa firma Emitenta brzmi: 
Hemp & Wood spółka akcyjna. 
 
Jednocześnie Sąd Rejestrowy wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki, dokonane 
uchwałami nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2019 r. oraz uchwałą 14 i nr 
15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 2 lipca 2019 r. 
 
W października 2019 roku zakończyła się subskrypcja akcji serii F Emitenta. Objętych akcji zostało 
10.350.000 (dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji   
 
Także w październiku 2019 roku Emitent zawarł umowę o współpracy z Polkanna Health Sciences Inc. 
z siedzibą w Vancouver (Kanada) (Raport ESPI nr 14/2019). 

Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników 
finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie 
kwartalnym. 
Emitent nie publikował prognoz. 

Opis stanu realizacji działań i inwestycji Spółki oraz harmonogram ich realizacji, o których 
mowa w § 10 pkt.13 a załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
Nie dotyczy. Dokumenty informacyjne Emitenta z dnia 14 sierpnia 2015 roku oraz 24 sierpnia 2012 roku 
nie zawierały informacji o których mowa w §10 pkt 13a Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego 
Systemu Obrotu 

Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w 
szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych. 
W raportowanym okresie Spółka koncentrowała się na działaniach związanych z rozwojem i realizacją 
planów wynikających z nowej strategii, przy czym w tym zakresie Emitent na bieżąco analizuje możliwość 
stosowania innowacyjne rozwiązań: Przedmiotem takich analiz i prac przygotowawczych są m.in.: 
• projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej dot. przetwórstwa słomy; w tym słomy konop-

nej; 
• projekt „BM3 machine learning”, opisany w raporcie za II kwartał 2019 roku; Spółka prowadzi 

obecnie rozmowy dotyczące finansowania tego projektu w ramach wsparcia projektów badawczo-
rozwojowych na wczesnym etapie rozwoju ze środków unijnych. 

  

Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji 
Emitent nie tworzy Grupy Kapitałowej. 
 
  



 

 

Struktura akcjonariatu Spółki ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień prze-
kazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu  

Akcjonariat 
Struktura kapitału zakładowego na dzień sporządzenia niniejszego raportu przedstawia się następująco: 
 

Seria akcji Liczba akcji 
(w szt.) 

Udział w kapitale za-
kładowym (w proc.) 

Udział w głosach 
(w proc.) 

 A 2.000.000 12,5 12,5 
 B 1.000.000 6,25 6,25 
 C 9.000.000 56,25 56,25 
 D 4.000.000 25 25 
Razem 16.000.000 100 100 

 
 
Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiada-
jących co najmniej 5 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu, przedstawia się następująco: 
 

Lp. Oznaczenie akcjonariusza Liczba akcji Udział w kapitale  
zakładowym 

Udział  
w głosach 

1. ERNE Ventures S.A. 2.341.484 14,63 14,63 

2. FIN GERO S.A. SKA 
wraz z Piotr Gniadek 1.260.243 7,88 7,88 

3. Innovation Solutions sp. z o.o. 1.200.000 7,50 7,50 
4. FUND2 ZEN Capital One 893.122 5,58 5,58 
6. Eryk Nyckowski 823.125 5,14 5,14 
7. Pozostali 9.482.026 59,27 59,27 

Razem  16.000.000 100 100 
 
 

Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne 
etaty. 
Na dzień́ sporządzenia raportu Spółka nie była stroną umów o pracę. Członkowie organów Spółki działają 
na podstawie powołania, a pozostali współpracownicy Spółki działają w oparciu o umowy cywilnoprawne. 


