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List Zarządu 

 
Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, 

Drugi kwartał 2021 r. był dla Spółki okresem, w którym miał miejsce cały szereg zdarzeń mogących 

znacząco wpłynąć na jej przyszły rozwój.  

W kwietniu br. odbyło się Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Alda Poland Sp. z o.o., na którym 

podjęto uchwały w sprawie podwyższenia jej kapitału zakładowego poprzez wniesienie Zorganizowanej 

Części Przedsiębiorstwa należącej do Alda S.A., obejmującej dotychczasową działalność Alda S.A.                              

o wartości 4.053.100 zł zgodnie z wyceną. W ten sposób działalność biznesowa Alda S.A. została 

przeniesiona do spółki zależnej Alda Poland Sp. z o.o., w której Alda S.A. posiadała 100% udziałów.  

Podczas czerwcowego NWZ Spółki Akcjonariusze wyrazili zgodę na zbycie przez nią 100% udziałów                              

w spółce zależnej Alda Poland Sp. z o.o. Zarząd Alda S.A. zrealizował w czerwcu br. transakcję sprzedaży 

powyższych udziałów za kwotę 4.053.100 zł. 

Akcjonariusze Spółki podczas NWZ dokonali również zmian w Statucie obejmujących m.in. zmianę firmy 

Spółki na Universe S.A. oraz zmianę siedziby na Kraków. Przeprowadzone zostały też zmiany w składzie 

Rady Nadzorczej. 

Planujemy realizować działania, które pozwolą na wdrożenie nowej strategii rozwoju i zwiększenie 

wartości Spółki. 

Zachęcamy do lektury raportu kwartalnego oraz do obserwowania raportów bieżących publikowanych 

przez Spółkę. 

 
Z poważaniem 

Łukasz Górski 

Prezes Zarządu 
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1. INFORMACJE O SPÓŁCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W poprzednich latach podstawowym przedmiotem działalności Alda S.A. była produkcja i 

sprzedaż artykułów gospodarstwa domowego. Pod koniec 2020 roku Zarząd oraz główni akcjonariusze 

Spółki rozpoczęli działania, które ostatecznie doprowadziły w II kwartale 2021 roku do wydzielenia 

dotychczasowej działalności Spółki jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa ("ZCP") oraz wniesienia 

ZCP do nowego podmiotu w 100% zależnego od Spółki - Alda Poland Sp. z o.o. 

 

W dniu 28 czerwca 2021 roku Spółka zbyła wszystkie posiadane udziały w Alda Poland Sp. z o.o. 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółki nie prowadzi działalności operacyjnej. 

 

Władze Spółki 

• ZARZĄD – stan na dzień 30 czerwca 2021 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu. 

 

Imię i nazwisko Stanowisko 

Łukasz Górski Prezes Zarządu 

 

W okresie II kwartału 2021 r. zaszły następujące zmiany w składzie Zarządu Spółki: 

 W dniu 23 czerwca 2021 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa 

Zarządu Spółki przez Wojciecha Maziarza, ze skutkiem na dzień 28 czerwca 2021 r., o godz. 13:00. 

 

 W dniu 25 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Prezesa Zarządu w osobie Pana Łukasza 

Górskiego, od dnia 28 czerwca 2021 r., od godziny 13:00. 

 

 

 

Firma: ALDA Spółka Akcyjna 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Siedziba: Ząbkowice Śląskie 

Adres: ul. Melioracyjna 6,  
57-200 Ząbkowice Śląskie 

Telefon: +48 12 654 05 19 

Faks: +48 12 654 05 19 

Adres poczty elektronicznej: info@aldasa.pl  

Adres strony internetowej: www.aldasa.pl 

NIP: 8871762757 

REGON: 020660880 

KRS: 0000390068 
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• RADA NADZORCZA stan na dzień 30 czerwca 2021 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego 

raportu. 

 

Imię i nazwisko Stanowisko 

Natalia Górska Członek Rady Nadzorczej 

Monika Górska Członek Rady Nadzorczej 

Jakub Zamojski Członek Rady Nadzorczej 

Roman Tworzydło Członek Rady Nadzorczej 

Piotr Krupa Członek Rady Nadzorczej 

 

W okresie II kwartału 2021 r. zaszły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki: 

 podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2021 r. 

odwołano ze składu Rady Nadzorczej Panią Danutę Fryc, Panią Jadwigę Lach, Panią Teresę Maziarz, 

Panią Monikę Świderską oraz Panią Elżbietę Urbańską.  

 

 jednocześnie podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 28 czerwca 

2021 r., w skład Rady Nadzorczej Spółki, na okres nowej pięcioletniej kadencji, powołano Panią 

Natalię Górską, Panią Monikę Górską, Pana Jakuba Zamojskiego, Pana Romana Tworzydło oraz Pana 

Piotra Krupę.  

 

Struktura akcjonariatu 

 

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających,  

na dzień sporządzenia niniejszego raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu (zgodnie                      

z zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej). 

 

Tabela 1 – Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu: 

 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów 

Udział w 

kapitale 

zakładowym 

Udział w 

ogólnej liczbie 

głosów 

Artur Górski 939 225 939 225 40,95% 40,95% 

January Ciszewski 939 225 939 225 40,95% 40,95% 

Pozostali 415 150 415 150 18,10% 18,10% 

Suma 2 293 600 2 293 600 100,00 % 100,00 % 
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1.1 Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta,                               

w przeliczeniu na pełne etaty 
 

W II kwartale 2021 roku Spółka zatrudniała 190 osób na łącznie 187 etatów, na podstawie umowy o pracę 

oraz 1 osobę na umowę zlecenie.  

2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

2.1 Bilans 

Tabela 2 - Bilans na dzień zakończenia II kwartału 2021 r. wraz z danymi porównawczymi 

 

DANE ZA OKRES 2Q 2021 

[tys. PLN] 

2Q 2020 

[tys. PLN] 

Stan na 
dzień 

30.06.2021 

Stan na 
dzień 

30.06.2020 
A. Aktywa trwałe 0 2 688 

I. Wartości niematerialne i prawne 0 2 

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0 

2 Wartość firmy 0 0 

3 Inne wartości niematerialne i prawne 0 2 

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0 2 595 

1 Środki trwałe 0 2 595 

  a) grunty 0 128 

  b) budynki, lokale i obiekty inżynierii  0 1 586 

  c) urządzenia techniczne i maszyny 0 642 

  d) środki transportu 0 74 

  e) inne środki trwałe 0 165 

2 Środki trwałe w budowie 0 0 

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 

III. Należności długoterminowe 0 0 

1 Od jednostek powiązanych 0 0 

2 
Od pozostałych jednostek, w których jednostka 

posiada zaangażowanie w kapitale 
0 0 

3 Od pozostałych jednostek 0 0 

IV. Inwestycje długoterminowe 0 0 

1 nieruchomości 0 0 

2 Wartości niematerialne i prawne  0 0 

3 Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 

 a) w jednostkach powiązanych 0 0 

 - udziały i akcje 0 0 

4 Inne inwestycje długoterminowe 0 0 
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V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 91 

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 89 

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0 2 

B. Aktywa obrotowe 4 093 5 999 

I. Zapasy 0 3 716 

1 Materiały 0 3 199 

2 Półprodukty i produkty w toku 0 70 

3 Produkty gotowe 0 414 

4 Towary 0 2 

5 Zaliczki na dostawy 0 31 

II. Należności krótkoterminowe 40 2 028 

1 Należności od jednostek powiązanych 0 0 

2 
Należności od pozostałych jednostek, w których 

jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 
0 0 

3 Należności od pozostałych jednostek 40 2 028 

  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0 2 028 

     - do 12 miesięcy 0 2 028 

  b) z tytułów budżetowych 40 0 

  c) inne 0 0 

III. Inwestycje krótkoterminowe 4 053 198 

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 053 198 

 a) w jednostkach powiązanych 0 0 

 - udzielone pożyczki 0 0 

  b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 053 198 

     - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4 053 198 

2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 57 

  RAZEM AKTYWA 4 093 8 687 

 

 

 

 

PASYWA   

A. Kapitał (fundusz) własny 4 053 3 882 

I. Kapitał podstawowy 229 229 

II. Kapitał (fundusz) zapasowy 3 694 3 541 

 
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) 

nad wartością nominalną akcji 
3 264 3 264 

III. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 

 - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0 0 

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0 0 

 - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0 0 

 - na udziały (akcje) własne 0 0 

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 

VI. Zysk (strata) netto 130 112 

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0 0 
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B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40 4 805 

I. Rezerwy na zobowiązania 0 2 

1 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 
0 2 

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 

3 Pozostałe rezerwy 0 0 

II. Zobowiązania długoterminowe 0 235 

1 Wobec jednostek powiązanych 0 0 

2 
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka 

posiada zaangażowanie w kapitale 
0 0 

3 Wobec pozostałych jednostek 0 235 

 a) kredyty i pożyczki 0 0 

 b) inne zobowiązania finansowe 0 172 

 c) inne 0 63 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 25 4 526 

1 Wobec jednostek powiązanych 0 0 

2 
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka 

posiada zaangażowanie w kapitale 
0 0 

3 Wobec pozostałych jednostek 25 4 526 

 a) kredyty i pożyczki 0 1 460 

 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 

 c) inne zobowiązania finansowe 0 85 

 d) z tytułu dostaw i usług 3 858 

 - do 12 miesięcy 3 858 

 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 

 f) zobowiązania wekslowe 0 0 

 g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń 22 1 673 

 h) z tytułu wynagrodzeń 0 435 

 i) inne 0 15 

4 Fundusze specjalne 0 0 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 15 42 

1 Ujemna wartość firmy 0 0 

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 15 42 

 - długoterminowe 0 28 

 - krótkoterminowe  15 14 

 RAZEM PASYWA 4 093 8 687 
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2.2 Rachunek zysków i strat 

 

 Tabela 3 - Rachunek zysków i strat za II kwartał 2021r. oraz narastająco wraz z danymi porównawczymi 

za 2020 rok.  

 

DANE ZA OKRES 2Q 2021 

[tys. PLN] 

2Q 2020 

[tys. PLN] 

1-2Q 2021 

[tys. PLN] 

1-2Q 2020 

[tys. PLN] 

01.04.2021 

30.06.2021 

01.04.2020 

30.06.2020 

01.01.2021 

30.06.2021 

01.01.2020 

30.06.2020 

A 
Przychody ze sprzedaży i zrównane  

z nimi, w tym 
1 609 3 438 6 173 8 079 

 - od jednostek powiązanych 403 1 391 1 659 3 106 

I Przychody ze sprzedaży produktów 1 784 4 071 6 229 8 774 

II Zmiana stanu produktów -332 -659 -287 -753 

III 
Koszt wytworzenia produktów  

na własne potrzeby 
148 13 186 25 

IV 
Przychody netto ze sprzedaży towarów  

i materiałów 
9 13 45 33 

B Koszty działalności operacyjnej 1 804 3 887 6 793 8 472 

I Amortyzacja 25 71 108 149 

II Zużycie materiałów i energii 779 1 334 2 724 2 886 

III Usługi obce  141 255 512 425 

IV Podatki i opłaty -30 26 62 110 

 - podatek akcyzowy 0 0 0 0 

V Wynagrodzenia 725 1 819 2 755 4 031 

VI 
Ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia 
154 370 572 820 

 -emerytalne 69 445 260 252 

VII Pozostałe koszty rodzajowe 0 0 15 20 

VIII 
Wartość sprzedanych towarów  

i materiałów 
10 12 45 31 

C Zysk / strata ze sprzedaży ( A - B ) -195 -449 -620 -393 

D Pozostałe przychody operacyjne 788 654 792 658 

I 
Zysk ze zbycia niefinansowych  

aktywów trwałych 
9 0 9 0 

II Dotacje 46 3 49 7 

III 
Aktualizacja wartości aktywów 

niefinansowych 
733 0 733 0 

IV Inne przychody operacyjne 0 651 1 651 

E Pozostałe koszty operacyjne 0 58 0 68 

I 
Strata ze zbycia niefinansowych  

aktywów trwałych 
0 0 0 0 

II 
Aktualizacja wartości aktywów 

niefinansowych 
0 0 0 0 

III Inne koszty operacyjne 0 58 0 68 

F 
Zysk / strata z działalności operacyjnej  

( C + D - E ) 
593 147 172 197 
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G Przychody finansowe 0 -10 0 0 

I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym 0 0 0 0 

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

 
- w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale 
0 0 0 0 

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

 
- w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale  
0 0 0 0 

II Odsetki, w tym 0 0 0 0 

 - od jednostek powiązanych 0 0 0 0 

III 
Zysk z tytułu rozchodu aktywów 

finansowych, w tym: 
0 0 0 0 

 - w jednostkach powiązanych 0 0 0 0 

IV 
Aktualizacja wartości aktywów 

finansowych  
0 0 0 0 

V Inne 0 -10 0 0 

H Koszty finansowe 13 50 42 85 

I Odsetki, w tym: 6 18 26 53 

 - dla jednostek powiązanych 0 0 0 0 

II 
Strata z tytułu rozchodu aktywów 

finansowych, w tym: 
5 0 5 0 

 - w jednostkach powiązanych 5 0 5 0 

III 
Aktualizacja wartości 

aktywów finansowych  
0 0 0 0 

IV Inne 2 32 11 32 

I Zysk / strata brutto ( F+G-H ) 580 87 130 112 

J Podatek dochodowy 0 0 0 0 

K 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie 

zysku (zwiększenie straty) 
0 0 0 0 

L Zysk / strata netto ( I-J-K ) 580 87 130 112 
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2.3 Rachunek przepływów pieniężnych  
 

 Tabela 4 - Rachunek przepływów pieniężnych Spółki za II kwartał 2021 r. oraz narastająco wraz z danymi 

porównawczymi za 2020 rok.  

 

DANE ZA OKRES 2Q 2021 

[tys. PLN] 

2Q 2020 

[tys. PLN] 

1-2Q 2021 

[tys. PLN] 

1-2Q 2020 

[tys. PLN] 

01.04.2021 

30.06.2021 

01.04.2020 

30.06.2020 

01.01.2021 

30.06.2021 

01.01.2020 

30.06.2020 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I. Zysk (strata) netto 580 87 130 112 

II. Korekty razem -962 17 -259 -96 

1. Amortyzacja 25 71 108 149 

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0 

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3 15 23 47 

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -9 0 -9 0 

5. Zmiana stanu rezerw 0 0 0 0 

6. Zmiana stanu zapasów 43 736 -186 793 

7. Zmiana stanu należności 185 -570 672 -1 000 

8. 
Zmiana stanu zobowiązań krótkotermin., 

z wyjątkiem pożyczek i kredytów 
-539 -244 -146 -53 

9. 
Zmiana stanu rozliczeń 

międzyokresowych 
58 9 7 -32 

10. Inne korekty -728 0 -728 0 

III. 
Przepływy pieniężne netto  

z działal. operacyjnej (I+/–II) 
-382 104 -129 16 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

I. Wpływy 4 103 0 4 103 0 

1. 
Zbycie wartości niematerial. i prawnych 

oraz rzeczowych aktywów trwałych 
20 0 20 0 

2. 
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz 

wartości niematerialnych i prawnych 
0 0 0 0 

3 Z aktywów finansowych, w tym: 4 083 0 4 083 0 

 w jednostkach powiązanych  4 083 0 4 083 0 

4 Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0 

II. Wydatki 0 0 69 0 

1. 
Nabycie wartości niematerial. i prawnych 

oraz rzeczowych aktywów trwałych 
0 0 34 0 

2. 
Inwestycje w nieruchomości oraz 

wartości niematerialne i prawne 
0 0 0 0 

3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 35 0 

 w jednostkach powiązanych  0  35  

4 Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0 

III. 
Przepływy pieniężne netto  

z działalności inwestycyjnej (I–II) 
4 103 0 4 103 0 
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C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

I. Wpływy 205 611 205 800 

1. 

Wpływy netto z wydania udziałów  

(emisji akcji) i innych instrumentów 

kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

0 0 0 0 

2. Kredyty i pożyczki 205 611 205 800 

3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0 

4 Inne wpływy finansowe 0 0 0 0 

II. Wydatki 83 589 350 680 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0 0 0 0 

2. 
Dywidendy i inne wypłaty  

na rzecz właścicieli 
0 0 0 0 

3. 
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, 

wydatki z tytułu podziału zysku 
0 0 0 0 

4. Spłaty kredytów i pożyczek 67 562 272 582 

5. 
Wykup dłużnych papierów 

wartościowych 
0 0 0 0 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0 

7. 
Płatności zobowiązań z tytułu  

umów leasingu finansowego 
13 12 55 31 

8. Odsetki 3 15 23 47 

9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0 

III. 
Przepływy pieniężne netto  

z działalności finansowej (I–II) 
122 22 -145 140 

D. 
Przepływy pieniężne netto, razem 

(A.III+/–B.III+/-C.III) 
3 843 126 3 760 156 

E. 
Bilansowa zmiana stanu środków 

pieniężnych, w tym: 
3 843 126 3 760 156 

 
- zmiana stanu środków pieniężnych  

z tytułu różnic kursowych 
0 0 0 0 

F. Środki pieniężne na początek okresu 210 72 293 42 

G. 
Środki pieniężne na koniec okresu  

(F+/–D), w tym: 
4 053 198 4 053 198 

 - o ograniczonej możliwości dysponow. - - - - 
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2.4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 
 
Tabela 5 - Zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki w II kwartale 2021 r. oraz narastająco wraz z 

danymi porównawczymi za 2020 rok.  

 

DANE ZA OKRES 2Q 2021 

[tys. PLN] 

2Q 2020 

[tys. PLN] 

1-2Q 2021 

[tys. PLN] 

1-2Q 2020 

[tys. PLN] 

01.04.2021 

30.06.2021 

01.04.2020 

30.06.2020 

01.01.2021 

30.06.2021 

01.01.2020 

30.06.2020 

I. 
Kapitał (fundusz) własny  

na początek okresu (BO) 
3 473 3 796 3 924 3 771 

 
- zmiany przyjętych zasad  

(polityki) rachunkowości 
0 0  0 0 

 - korekty błędów 0 0 0 0 

I. a. 
Kapitał (fundusz) własny na początek 

okresu (BO), po korektach 
3 473 3 796 3 924 3 771 

1. 
Kapitał (fundusz) podstawowy  

na początek okresu 
229 229 229 229 

1.1. 
Zmiany kapitału (funduszu) 

podstawowego 
0 0 0 0 

 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 0 0 

 - rejestracji akcji w KRS 0 0 0 0 

 - wpłaty na kapitał podstawowy 0 0 0 0 

 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0 0 

1.2. 
Kapitał (fundusz) podstawowy  

na koniec okresu 
229 229 229 229 

2. 
Kapitał (fundusz) zapasowy  

na początek okresu 
3 694 3 516 3 541 3 516 

2.1. 
Zmiany kapitału (funduszu) 

zapasowego 
0 25 153 25 

 a) zwiększenie (z tytułu) 0 25 153 25 

 -  podwyższenie kapitału zapasowego 0 0 0 0 

 - z podziału zysku (ustawowo) 0 25 153 25 

 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0 0 

 - pokrycia straty  0 0 0 0 

2.2. 
Stan kapitału (funduszu)  

zapasowego na koniec okresu 
3 694 3 541 3 694 3 541 

3. 
Kapitał (fundusz) z aktualizacji  

wyceny na początek okresu 
0 0 0 0 

3.1. 
Zmiany kapitału (funduszu)  

z aktualizacji wyceny 
0 0 0 0 

3.2. 
Kapitał (fundusz) z aktualizacji  

wyceny na koniec okresu 
0 0 0 0 

4. 
Pozostałe kapitały (fundusze) 

rezerwowe na początek okresu 
0 0 0 0 

4.1. 
Zmiany pozostałych kapitałów 

(funduszy) rezerwowych 
0 0 0 0 
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 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 0 0 

 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0 0 

 - rejestracji akcji w KRS 0 0 0 0 

4.2. 
Pozostałe kapitały (fundusze) 

rezerwowe na koniec okresu 
0 0 0 0 

5. 
Zysk (strata) z lat ubiegłych  

na początek okresu 
-450 50 153 25 

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 50 153 25 

 - korekty błędów 0 0 0 0 

5.2. 
Zysk z lat ubiegłych na początek 

okresu, po korektach 
0 50 153 25 

 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 0 0 

 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 25 153 25 

 - zwiększenie kapitału zapasowego 0 25 153 25 

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 25 0 0 

5.4. 
Strata z lat ubiegłych  

na początek okresu 
-450 0 0 0 

5.5. 
Strata z lat ubiegłych  

na początek okresu, po korektach 
-450 0 0 0 

 a) Zwiększenie  0 0 0 0 

 b) Zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0 0 

 - pokrycie z kapitału zapasowego  0 0 0 0 

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -450 0 0 0 

5.7. 
Zysk (strata) z lat ubiegłych  

na koniec okresu 
-450 25 0 0 

6. Wynik netto 580 87 130 112 

 a) zysk netto 580 87 130 112 

 b) strata netto 0 0 0 0 

 c) odpisy z zysku  0 0 0 

II. 
Kapitał (fundusz) własny  

na koniec okresu (BZ) 
4 053 3 882 4 053 3 882 

III. 

Kapitał (fundusz) własny, po 

uwzględnieniu proponowanego 

podziału zysku (pokrycia straty) 

 4 053 3 882  4 053 3 882 

 

2.5 Komentarz emitenta do danych finansowych objętych raportem  

Bilans Spółki na dzień 30 czerwca 2021 roku zamknął się po stronie aktywów i pasywów sumą 4 mln zł.              

W strukturze aktywów aktywa obrotowe wyniosły 4 mln zł. Wartość należności krótkoterminowych 

wyniosła ok. 40 tys. zł, a wartość środków pieniężnych byłą zbliżona do 4 mln zł. W strukturze pasywów 

wartość kapitału własnego Spółki wyniosła 4 mln zł. Stan zobowiązań krótkoterminowych wyniósł 25 tys. 

zł. Wynik finansowy narastająco na koniec II kwartału 2021 r. wyniósł 130 377 zł.   
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3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU 

RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH 

ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI 
 

1. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją 

okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. 

* Na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać 

kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym 

zakresie. 

 

2. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 

(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania 

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

* Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 

roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki. 

* Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. 

* W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią 

ekonomiczną. 

* Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej 

rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności 

przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów 

prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej 

utraty wartości. 

Wśród wartości niematerialnych i prawnych jednostka posiada: 

* programy komputerowe 

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniowa w okresie przewidywanej 

ekonomicznej użyteczności, według następujących zasad: 

 nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje  50 %                                              

  oprogramowanie komputerów                          50 %                                                  

 pozostałe wartości niematerialne i prawne      20 % 

Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej 10 tys. zł są jednorazowo 

odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. 

Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników 

majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Dla 

celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 
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roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty 

uzyskania przychodów. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym 

jednego roku oraz wartości początkowej równej lub niższej niż 10 tysięcy zł są zaliczane bezpośrednio                  

do kosztów zużycia materiałów. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 

rok i wartości początkowej równej lub niższej niż 10 tysięcy zł umarza się jednorazowo w momencie 

przekazania do użytkowania.    

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu 

przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej 

użyteczności. Zastosowane stawki i metody amortyzacji są następujące: 

- budynki                                                                                                                                                 2,5% 
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                   4,5% 
- urządzenia techniczne i maszyny 
                    (z wyłączeniem sprzętu komputerowego)                                                                                    7-20% 
 - sprzęt komputerowy                                                                                                                               30% 
-                    środki transportu (samochody osobowe i ciężarowe)                                                                   20% 
-                    środki transportu pozostałe                                                                                                                   14% 
-                    inne środki trwałe                                                                                                                                    20% 
 
Do środków trwałych jednostki zalicza się również obce środki trwałe używane przez nią na podstawie 

umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli umowy spełniają warunki 

określone w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości. 

Środki trwałe w budowie – wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim 

związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do 

użytkowania. 

Inwestycje długoterminowe - nie występują. 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku 

dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości 

zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia 

w przyszłości, przy uwzględnieniu zasady ostrożności. 

Wycena zapasów rzeczowych składników majątku obrotowego: 

Zapasy wycenione są w cenie nabycia nie wyższej jednak od ceny sprzedaży netto. Na cenę nabycia 

zapasów składają się wszystkie koszty zakupu, koszty przetworzenia oraz inne koszty poniesione w trakcie 

doprowadzenia zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu. Cena nabycia zapasów ustalana jest                                 

z zastosowaniem metody, „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” FIFO. Pozycje zapasów zakupione jako 

pierwsze, sprzedaje się w pierwszej kolejności, co w konsekwencji oznacza, że pozycje pozostające                           

w zapasach na koniec okresu są pozycjami zakupionymi najpóźniej. Odpisywanie wartości zapasów                         

do wartości netto możliwej do uzyskania odbywa się na zasadzie odpisów indywidualnych (w koszty 

operacyjne własne sprzedaży) lub pogrupowania podobnych lub powiązanych ze sobą pozycji.                                  

W momencie sprzedaży zapasów wartość bilansowa tych zapasów jest ujęta jako koszt okresu, w którym 

ujmowane są odnośne przychody z tytułu sprzedaży. Kwota odpisów wartości zapasów do poziomu 
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wartości netto możliwej do uzyskania oraz straty w zapasach są ujmowane jako koszt okresu, w którym 

odpis lub straty miały miejsce. Odwrócenie odpisu wartości zapasów, wynikające ze zwiększenia ich 

wartości netto możliwej do uzyskania, zostaje ujęte jako zmniejszenie kwoty odpisów ujętych jako koszt 

okresu, w którym odwrócenie odpisu wartości miało miejsce. 

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Wartość 

należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty Poprzez dokonanie 

odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych 

kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis 

aktualizujący. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio 

odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie 

dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się 

odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.  

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej. 

Środki pieniężne w walucie obcej -   wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie NBP. Środki 
pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.      

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej. 

Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych 
kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów. Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń 
międzyokresowych są rozliczane proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach obrotowych, 
których dotyczą. 

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich 

rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki. 

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze 

sądowym. 

Rezerwy na zobowiązania - wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. 

Rezerwę na podatek dochodowy tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej                     

w przyszłości zapłaty w związku z wystąpieniem dodatnich różnic przejściowych. Przejściowe różnice 

dodatnie powodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. 

Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione                     
na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. 

Rozliczenia międzyokresowe  

Dokonuje się rozliczeń międzyokresowych przychodów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów 

sprawozdawczych. Główną pozycję bilansową stanowią rozliczane w czasie przychody związane                                  

z rzeczowymi aktywami trwałymi sfinansowanymi ze środków pochodzących z dotacji. Kwota 

odpowiadająca    wartości początkowej tych aktywów w części sfinansowanej z dotacji wykazywana jest 

w rozliczeniach międzyokresowych przychodów i rozliczana w czasie jako pozostały przychód operacyjny 

równolegle z odpisami amortyzacyjnymi tych środków. Rozliczenia międzyokresowe przychodów wycenia 

się w wartości nominalnej. 

Rachunek zysków i strat sporządza się w wariancie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych 

metodą pośrednią. 
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3. Omówienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny. 

W bieżącym roku obrotowym Spółka nie dokonała zmian sposobu sporządzania sprawozdania 

finansowego w stosunku do poprzedniego roku obrotowego, które miałyby wpływ na jej sytuację 

majątkową, finansową oraz rentowność. 

4. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ 

ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO 

SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM 

KWARTALE 
 

W grudniu 2020 r. Zarząd podpisał list intencyjny rozpoczynający proces negocjacji, który skutkował 

istotnymi zmianami w zakresie dalszego funkcjonowania Spółki. Akcjonariusze i Inwestorzy podpisujący 

list zadeklarowali działania, które miały doprowadzić w Spółce do wydzielenia Zorganizowanej Części 

Przedsiębiorstwa (ZCP) oraz wniesienia go do nowego podmiotu w pełni zależnego od Spółki i dalsze zbycie 

całości udziałów w tym podmiocie. Postulowane zmiany zostały sfinalizowane 28 czerwca 2021 r., kiedy 

to nastąpiła sprzedaż wszystkich udziałów w spółce Alda Poland sp. z o.o.  

ISTOTNE WYDARZENIA W II KWARTALE 2021 ROKU: 

√ Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy 

W dniu 7 kwietnia 2021 roku Zarząd Spółki podpisał ze spółką Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o.               

z siedzibą w Bielsku-Białej umowę na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy. Mocą zawartej umowy 

Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. świadczyć będzie na rzecz Spółki usługi Autoryzowanego 

Doradcy, których celem jest wprowadzenie akcji serii A, D i F Spółki do alternatywnego systemu obrotu   

na rynek NewConnect. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia. 

√ Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zależnej od Emitenta, objęcie udziałów i zawarcie 

umowy przenoszącej ZCP 

W dniu 30 kwietnia 2021 roku odbyło się Zgromadzenie Wspólników (dalej: "Zgromadzenie") spółki 

zależnej od Emitenta pod firmą ALDA POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą                           

w Ząbkowicach Śląskich (dalej: "AP"), w której Emitent na ten dzień posiadał 100% w kapitale zakładowym, 

tj. 100 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł.  

Przedmiotem Zgromadzenia było podwyższenie kapitału zakładowego AP z kwoty 5.000,00 zł o kwotę 

391.000,00 zł do kwoty 396.000,00 zł poprzez ustanowienie 7.820 nowych udziałów o wartości nominalnej 

50,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 391.000,00 zł, przy czym ustalono iż podwyższenie kapitału 

zakładowego nastąpi poprzez wniesienie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa należącej do Spółki, 

obejmującej dotychczasową działalność Spółki, opisanej szczegółowo w załącznikach do aktu notarialnego 

(dalej: "ZCP") o wartości 4.053.100,00 zł (zgodnie z wyceną, o której Spółka komunikowała raportem 

bieżącym ESPI nr 1/2021 z dnia 2 marca 2021 r.), a nadwyżka wkładu ponad wartość nominalną wszystkich 

nowych udziałów zostanie przekazana na kapitał zapasowy AP. 
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Jednocześnie Spółka złożyła tego samego dnia oświadczenie o objęciu nowych udziałów AP wraz ze 

zobowiązaniem do pokrycia ich w całości wkładem niepieniężnym (aportem) - w postaci ZCP. Ponadto, 

również w tym dniu zawarto pomiędzy Spółką i AP umowę przeniesienia ZCP oraz wydano ZCP na rzecz 

AP. 

√ Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego 

W dniu 6 maja 2021 roku Zarząd Spółki poinformował o zmianie terminu publikacji raportu okresowego 

za I kwartał 2021 r. z dnia 10 maja 2021 roku na dzień 12 maja 2021 roku. 

√ Zmiana adresu strony internetowej i adresu e-mail 

W dniu 10 maja 2021 roku Zarząd Spółki poinformował o zmianie adresu strony internetowej Spółki                       

na www.aldasa.pl oraz adresu e-mail Spółki na info@aldasa.pl. 

√ Raport okresowy za I kwartał 2021 roku 

W dniu 12 maja 2021 roku Zarząd Spółki opublikował raport okresowy za I kwartał 2021 roku. 

√ Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zależnej od Emitenta 

W dniu 20 maja 2021 roku Zarząd Spółki powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd, w dniu 19 maja 

2021 r., podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej - ALDA POLAND spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (dalej: "AP"). 

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego przez AP, Spółka posiadała łącznie 100%                              

w kapitale zakładowym, tj. 7.920 udziałów o łącznej wartości nominalnej 396.000,00 zł. 

√ Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2021 r. 

W dniu 1 czerwca 2021 roku Zarząd Spółki poinformował o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2021 r. na godz. 11:00, w Kancelarii Notarialnej not. Wojciecha 

Nowaka we Wrocławiu, przy ul. Ruskiej 2, 50-079 Wrocław. 

√ Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki 

W dniu 9 czerwca 2021 roku Zarząd Spółki otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-

Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w przedmiocie 

zarejestrowania zmian §5 ust. 1 lit. a) i d) oraz wykreślenia §5 ust. 2 Statutu Spółki, podjętych przez Walne 

Zgromadzenie w dniu 31 marca 2021 r. 

 dotychczasowa treść §5 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki: 

„563 450 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sto) akcji imiennych serii A, o numerach 

A 000 001 do A 563 450,” 

 obecna treść §5 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki: 

„563 450 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A,                       

o numerach A 000 001 do A 563 450,”  

 dotychczasowa treść §5 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki: 

„170 000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D, o numerach od D 000 001 do D 170 000,” 

  obecna treść §5 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki: 
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„170 000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D 000 001                         

do D 170 000,”  

 wykreślono §5 ust. 2 Statutu Spółki o treści:  

„Akcje imienne serii A i D są uprzywilejowane, co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję tych serii 

przypadają po dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.” 

√ Zawiadomienia akcjonariuszy w sprawie zmiany udziału w głosach oraz zawiadomienie                              

o powstaniu stosunku dominacji 

W dniu 22 czerwca 2021 roku do Spółki wpłynęły dwa zawiadomienia sporządzone w trybie Ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zawiadamiającymi byli Pan Marek Fryc oraz M I K sp. z o.o.                            

z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (dalej: "MIK"). 

Ponadto, odrębne zawiadomienie sporządzone przez MIK, w trybie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2000r. 

Kodeks spółek handlowych, informowało o powstaniu stosunku dominacji wobec Spółki, w związku                          

z przeksięgowaniem w dniu 17 czerwca 2021 r. 391.725 akcji Spółki, w wyniku uprzedniego zawarcia 

umowy przeniesienia aportu, w ramach realizacji przez inwestora objęcia udziałów w podwyższonym 

przez MIK kapitale zakładowym. Na dzień otrzymania przez Spółkę zawiadomienia udział MIK w głosach 

Spółki wynosił 64,82% ogólnej liczby głosów.  

√ Rezygnacja Prezesa Zarządu 

W dniu 23 czerwca 2021 roku do Spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa 

Zarządu Spółki przez Wojciecha Maziarza, ze skutkiem na dzień 28 czerwca 2021 r., godz. 13:00. 

√ Powołanie Prezesa Zarządu 

W dniu 25 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Prezesa Zarządu w osobie Pana Łukasza 

Górskiego, od dnia 28 czerwca 2021 r., od godziny 13:00. 

√ Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2021 r. 

W dniu 28 czerwca 2021 roku Zarząd Spółki opublikował treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2021 r. Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego                     

z punktów porządku obrad, nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał ani nie miało miejsca 

niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad. Ponadto, Zgromadzenie postanowiło o zmianie §1 ust. 1-

3 oraz §21 ust. 4 Statutu Spółki. Zmiany te dla swej skuteczności wymagają rejestracji przez Sąd. 

 Dotychczasowa treść §1 ust. 1 Statutu Spółki 

„Firma Spółki brzmi „ALDA” Spółka Akcyjna.” 

 Uchwalona treść §1 ust. 1 Statutu Spółki 

„Firma Spółki brzmi „Universe” Spółka Akcyjna.” 

 Dotychczasowa treść §1 ust. 2 Statutu Spółki 

„Spółka może używać skróconej firmy „ALDA” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.” 

 Uchwalona treść §1 ust. 2 Statutu Spółki 

„Spółka może używać skróconej firmy „Universe” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.” 

 Dotychczasowa treść §1 ust. 3 Statutu Spółki 
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„Siedzibą Spółki są Ząbkowice Śląskie.” 

 Uchwalona treść §1 ust. 3 Statutu Spółki 

„Siedzibą Spółki jest Kraków.” 

 Dotychczasowa treść §21 ust. 4 Statutu Spółki 

„Walne Zgromadzenie odbywa się w Ząbkowicach Śląskich, Dzierżoniowie, Sławkowie lub Wrocławiu.” 

 Uchwalona treść §21 ust. 4 Statutu Spółki 

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu i w Warszawie.” 

Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na zbycie wszystkich udziałów w spółce zależnej Alda Poland                      

sp. z o.o. za cenę nie niższą niż 4.053.100 zł.  

√ Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu 

W dniu 28 czerwca 2021 roku Zarząd Spółki poinformował, iż spośród akcjonariuszy biorących udział                      

w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2021 roku, co najmniej 5% liczby 

głosów na tym Zgromadzeniu posiadali: 

 M I K sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich - 1.095.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 

54,54% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 47,74% ogólnej liczby głosów; 

 Marek Fryc - 462.728 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 23,05% liczby głosów na Zgromadzeniu 

oraz 20,17% ogólnej liczby głosów; 

 Karol Maziarz - 450.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 22,41% liczby głosów na 

Zgromadzeniu oraz 19,62% ogólnej liczby głosów. 

 

√ Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2021 r. odwołano 

ze składu Rady Nadzorczej Panią Danutę Fryc, Panią Jadwigę Lach, Panią Teresę Maziarz, Panią Monikę 

Świderską oraz Panią Elżbietę Urbańską.  

Jednocześnie, w skład Rady Nadzorczej Spółki, na okres nowej pięcioletniej kadencji, powołano Panią 

Natalię Górską, Panią Monikę Górską, Pana Jakuba Zamojskiego, Pana Romana Tworzydło oraz Pana Piotra 

Krupę. 

√ Zbycie wszystkich udziałów w Spółce zależnej od Emitenta 

W dniu 28 czerwca 2021 roku Zarząd Spółki zawarł umowę sprzedaży udziałów, mocą której Spółka zbyła 

wszystkie posiadane, tj. 7.920 udziałów w spółce zależnej - ALDA POLAND spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (dalej: "AP"), stanowiące 100% w kapitale 

zakładowym AP, o łącznej wartości nominalnej 396.000,00 zł. Tym samym, z momentem przeniesienia 

własności udziałów, ustał stosunek dominacji Spółki nad AP. Strony ustaliły cenę sprzedaży na kwotę 

4.053.100,00 zł (cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące sto złotych), a środki pieniężne zostały już 

zaksięgowane na rachunku bankowym Spółki. Na zbycie przez Emitenta wszystkich udziałów AP, zgodę 

wyraziło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w ramach uchwały nr 3/2021, w dniu 28 czerwca 2021 r. 
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√ Zawiadomienia akcjonariuszy w sprawie zmiany udziału w głosach 

W dniu 29 czerwca 2021 roku do Spółki wpłynęły dwa zawiadomienia sporządzone w trybie Ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zawiadamiającymi byli Pan Karol Maziarz oraz M I K sp. z o.o.                   

z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich. Poniżej treść zawiadomienia Pana Karola Maziarza: 

Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia od Pana Karola Maziarza, zmiana dotychczas posiadanego 

udziału spowodowana została przeksięgowaniem w dniu 25 czerwca 2021 r. 391.725 akcji Spółki,                               

w wyniku uprzedniego zawarcia umowy przeniesienia aportu, w ramach realizacji objęcia przez Pana 

Karola Maziarza udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki M I K sp. z o.o. z siedzibą                            

w Ząbkowicach Śląskich. Przed zmianą udziału Pan Karol Maziarz posiadał 450.000 akcji stanowiących 

19,62% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 450.000 głosów, co stanowiło 

19,62% ogólnej liczby głosów. Po zmianie udziału Pan Karol Maziarz posiadał 58.275 akcji stanowiących 

2,54% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 58.275 głosów, co stanowiło 2,54% 

ogólnej liczby głosów. 

Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia od M I K sp. z o.o, zmiana dotychczas posiadanego udziału 

spowodowana została przeksięgowaniem na rachunek inwestycyjny spółki, z rachunku inwestora, w dniu 

25 czerwca 2021 r. 391.725 akcji Spółki, w wyniku uprzedniego zawarcia umowy przeniesienia aportu,                 

w ramach realizacji przez inwestora objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Przed 

zmianą udziału M I K sp. z o.o. posiadała 1.486.725 akcji stanowiących 64,82% kapitału zakładowego Spółki 

i uprawniających do wykonywania 1.486.725 głosów, co stanowiło 64,82% ogólnej liczby głosów. Po 

zmianie udziału M I K sp. z o.o. posiadała 1.878.450 akcji stanowiących 81,90% kapitału zakładowego 

Spółki i uprawniających do wykonywania 1.878.450 głosów, co stanowiło 81,90% ogólnej liczby głosów. 

ISTOTNE WYDARZENIA PO DNU 30 CZERWCA 2021 ROKU: 

√ Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach i ustanie stosunku dominacji 

W dniu 5 lipca 2021 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie Ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki przez M I K sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (dalej: "MIK"). 

Ponadto, odrębne zawiadomienie sporządzone przez MIK, w trybie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2000r. 

Kodeks spółek handlowych, informowało o ustaniu stosunku dominacji wobec Spółki, w związku                               

z przeksięgowaniem w dniu 1 lipca 2021 r. 1.878.450 akcji Spółki, w wyniku uprzedniego zawarcia sześciu 

umów sprzedaży akcji, przez co MIK na dzień sporządzenia zawiadomienia nie posiadała już akcji ani 

głosów w kapitale zakładowym Spółki. 

√ Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach 

W dniu 5 lipca 2021 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie Ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki przez Pana Artura Górskiego. 
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Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia, zmiana dotychczas posiadanego udziału spowodowana 

została nabyciem na podstawie umów cywilnoprawnych 939.225 akcji Spółki, które to akcje zostały 

przeksięgowane w dniu 1 lipca 2021 r. Przed wskazanymi transakcjami Pan Artur Górski nie posiadał akcji 

Spółki. Po wskazanych transakcjach Pan Artur Górski posiadał 939.225 akcji Spółki, stanowiących 40,95% 

udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 939.225 głosów, co stanowiło 

40,95% udziału w ogólnej liczbie głosów. 

√ Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach 

W dniu 6 lipca 2021 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie Ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki przez Pana Januarego Ciszewskiego.: 

Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia, zmiana udziału została spowodowana nabyciem przez 

Pana Januarego Ciszewskiego w dniu 1 lipca 2021 roku w drodze zawartych w dniu 28 czerwca 2021 r. 

umów cywilno-prawnych łącznie 939 225 akcji Spółki. Przed zmianą udziału Pan January Ciszewski nie 

posiadał akcji Spółki, a po wskazanych transakcjach posiadał 939 225 akcji stanowiących 40,95% udziału 

w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 939 225 głosów, co stanowiło 40,95% 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

√ Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego 

W dniu 8 sierpnia 2021 roku Zarząd Spółki poinformował o zmianie terminu publikacji raportu okresowego 

za II kwartał 2021 r. z dnia 10 sierpnia 2021 roku na dzień 14 sierpnia 2021 roku. 

5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA 

PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W 

ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE 

KWARTALNYM ZA OKRES OD 1.04.2021 DO 30.06.2021 ROKU 
 

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2021 rok.    

6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ 

HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI 

PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM – W 

PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH 

PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 
 

Nie dotyczy. Emitent nie przedstawiał w Dokumencie Informacyjnym z dnia 8 grudnia 2011 roku opisu,               

o którym mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 



                                                                                                                      
Raport okresowy ALDA S.A. za II kwartał 2021 r.   

         
 

 
str. 24 

7. INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA W ZAKRESIE 

PODEJMOWANIA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ 

DZIAŁALNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE 

ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE  
  
Emitent w okresie sprawozdawczym nie podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności 

inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 

8. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ 

EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM 

KWARTALNYM 

 
Na koniec I kwartału 2021 roku Spółka była podmiotem dominującym wobec Alda Poland sp. z o.o.                       

z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (dalej: "AP"), posiadając 100% w jej kapitale zakładowym, tj. 100 

udziałów o łącznej wartość 5.000,00 zł. W dniu 31 marca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraziło 

zgodę na wniesienie tej działalności aportem do spółki zależnej. Umowa przeniesienia została zawarta                   

w dniu 30 kwietnia 2021 r.  

W dniu 28 czerwca 2021 roku Spółka zbyła wszystkie posiadane, tj. 7.920 udziałów w AP, stanowiące 100% 

w kapitale zakładowym AP, o łącznej wartości nominalnej 396.000,00 zł. Wraz z momentem przeniesienia 

własności udziałów, ustał stosunek dominacji Spółki nad AP. Na zbycie przez Emitenta wszystkich udziałów 

AP, zgodę wyraziło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w ramach uchwały nr 3/2021, w dniu 28 czerwca 

2021 r. 

Tym samym na dzień 30 czerwca 2021 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka                          

nie posiada jednostek zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej. 

9. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 
Ząbkowice Śląskie, dnia 14 sierpnia 2021 roku 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU  

dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za II kwartał 2021 roku 

Zarząd Alda S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane 

informacje finansowe i dane za II kwartał 2021 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami 

obowiązującymi Emitenta oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawidłowy 

obraz rozwoju i osiągnięć Alda S.A. 

 

Prezes Zarządu 

Łukasz Górski 


