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I. Wybrane skonsolidowane dane finansowe  
 

 

 01.01.2019 - 

30.06.2019 

 01.01.2018 - 

30.06.2018 

 01.01.2019 - 

30.06.2019 

 01.01.2018 - 

30.06.2018 

tys. złotych tys. złotych tys. EURO tys. EURO 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 

towarów i materiałów 
2 8 0 2 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -279 -823 -65 -194 

Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej -279 -3 093 -65 -730 

Wynik na działalności zaniechanej 0 1 012 0 239 

Zysk (strata) netto -279 -2 081 -65 -491 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej 
-291 907 -68 214 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej 
1 34 0 8 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej 
-2 -33 0 -8 

Przepływy pieniężne netto, razem -292 908 -68 214 

Liczba akcji  4 772 040 4 772 040 4 772 040 4 772 040 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO)  -0,06 -0,44 -0,01 -0,10 

 

 

30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018 

tys. złotych tys. złotych tys. EURO tys. EURO 

Aktywa razem  356 634 84 147 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 70 83 16 19 

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 

Zobowiązania krótkoterminowe  70 83 16 19 

Kapitał własny  286 551 67 128 

Kapitał zakładowy  47 720 47 720 11 223 11 098 

Liczba akcji  4 772 040 4 772 040 4 772 040 4 772 040 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 0,06 0,12 0,01 0,03 
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Dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu zostały przeliczone na walutę Euro w następujący 

sposób: 

- pozycje Sprawozdania z Sytuacji Finansowej - wg średniego kursu NBP 

   na dzień 30 czerwca 2019 roku – 4,2520 zł 

   na dzień 31 grudnia 2018 roku –  4,3000 zł 

- pozycje Sprawozdania z Całkowitych Dochodów oraz Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych - wg 

kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP na koniec każdego miesiąca 

   I półrocze 2019 roku – 4,2880 zł 

   I półrocze 2018 roku – 4,2395 zł 

 

II. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 
 

  30.06.2019 31.12.2018 Nota 

Aktywa trwałe 0 2   

Rzeczowe aktywa trwałe 0 2 4 

Inne wartości niematerialne 0 0 5 

Aktywa obrotowe 356 632   

Należności z tytułu dostaw i usług 0 0 6 

Pozostałe należności 41 25 6 

Udzielone pożyczki 0 0 7 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 315 607 8 

Aktywa razem 356 634   

    

  30.06.2019 31.12.2018 Nota  

Kapitał własny 272 551  

Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 272 551  

Kapitał podstawowy 47 720 47 720 9 

Kapitały rezerwowe i zapasowe 286 286  
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Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego -47 720 -47 455  

Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli 0 0 10 

Zobowiązania długoterminowe 0 0   

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 

 

Zobowiązania krótkoterminowe 84 83   

Rezerwy 14 14 11 

Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 0 4 12 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 11 6 13 

Pozostałe zobowiązania  59 59 13 

Pasywa razem 356 634   

III. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 

 

Działalność kontynuowana  
 01.01.2019 - 

30.06.2019 

 01.01.2018 - 

30.06.2018 
Nota 

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 8 14 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 3 15 

Zysk/strata brutto ze sprzedaży 2 5   

Koszty sprzedaży 0 0 

 

Koszty ogólnego zarządu 282 830 15 

Pozostałe przychody 1 3 16 

Pozostałe koszty 0 1 17 

Zysk/strata z działalności operacyjnej -279 -823   

Przychody finansowe 2 34 18 

Koszty finansowe 2 2 304 19 

Zysk/strata brutto -279 -3 093 

 

Podatek dochodowy 0 0 

 

Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej -279 -3 093   

Wynik na działalności zaniechanej 0 1 012 
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Zysk/strata netto za rok obrotowy -279 -2 081   

Przypadający/a na: -279 -2 081 

 

Akcjonariuszy jednostki dominującej -279 -2 081 

 

Udziały niekontrolujące 0 0 

 

Inne całkowite dochody - działalność kontynuowana 0 0 

 

Całkowite dochody ogółem -279 -2 081 

 

Przypadający/a na: -279 -2 081 

 

Akcjonariuszy jednostki dominującej -279 -2 081 

 

Udziały niekontrolujące 0 0 

 

Liczba akcji zwykłych 4 772 040 4 772 040 

 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,06 -0,44 

 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) z działalności 

kontynuowanej 
-0,06 -0,65   

IV. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 
 

  

Przypadający na akcjonariuszy jednostki 

dominującej 

Udziały 

niekontr

olujące 

Kapitał własny 

ogółem 
Kapitał 

podstawow

y 

Kapitały 

rezerwow

e i 

zapasowe 

Zysk/ 

strata z 

lat 

ubiegłyc

h i roku 

bieżąceg

o 

Razem 

Saldo na dzień 01.01.2019 47 720 286 -47 455 551 0 551 

Zmiany w kapitale własnym w okresie 

01.01.2019 - 30.06.2019 
0 0 -279 -279 0 -279 

Strata za okres 01.01.2019 - 30.06.2019 0 0 -279 -279 0 -279 

Saldo na dzień 30.06.2019 47 720 286 -47 734 272 0 272 
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Przypadający na akcjonariuszy jednostki 

dominującej 

Udziały 

niekontr

olujące 

Kapitał własny 

ogółem 
Kapitał 

podstawow

y 

Kapitały 

rezerwow

e i 

zapasowe 

Zysk/ 

strata z 

lat 

ubiegłyc

h i roku 

bieżąceg

o 

Razem 

Saldo na dzień 01.01.2018 47 720 286 -87 560 -39 554 0 -39 554 

Zmiany w kapitale własnym w roku 

2018 
0 0 40 105 40 105 0 40 105 

Zysk za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. 0 0 40 105 40 105 0 40 105 

Saldo na dzień 31.12.2018 47 720 286 -47 455 551 0 551 

       

       
       

  

Przypadający na akcjonariuszy jednostki 

dominującej 

Udziały 

niekontr

olujące 

Kapitał własny 

ogółem 
Kapitał 

podstawow

y 

Kapitały 

rezerwow

e i 

zapasowe 

Zysk/ 

strata z 

lat 

ubiegłyc

h i roku 

bieżąceg

o 

Razem 

Saldo na dzień 01.01.2018 47 720 286 -87 560 -39 554 0 -39 554 

Zmiany w kapitale własnym w okresie 

01.01.2018 - 30.06.2018 
0 0 -2 081 -2 081 0 -2 081 

Strata za okres 01.01.2018 - 30.06.2018 0 0 -2 081 -2 081 0 -2 081 

Saldo na dzień 30.06.2018 47 720 286 -89 641 -41 635 0 -41 635 

V. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 
 

  
 01.01.2019 - 

30.06.2019 

 01.01.2018 - 

30.06.2018 
Nota 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -291 907   

Zysk/ strata netto -279 -2 081 

 

Korekty o pozycje: -26 2 988 

 

Amortyzacja środków trwałych 1 2 
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Koszty i przychody z tytułu odsetek -2 -8 

 

Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej 2 9 

 

Zmiana stanu rezerw 0 2 708 

 

Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych 

czynnych 
-16 -46 

 

Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych 

biernych 
4 348 

 

Inne korekty -1 -25 

 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 1 34   

Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości 

niematerialnych 
1 34 

 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 -33   

Spłata kredytów i pożyczek -2 -33 

 

Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i 

ekwiwalentów środków pieniężnych 
-292 908 

 

Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz 

kredyty w rachunku bieżącym na początek okresu 
607 2 662   

Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz 

kredyty w rachunku bieżącym na koniec okresu 
315 3 570   

 

VI. Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

 

1. Informacje ogólne 
 

Jednostką dominującą grupy kapitałowej jest REGNON S.A. z siedzibą w Katowicach, Aleja 

Roździeńskiego 188c. 

Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem jest nieograniczony. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie 

krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego.  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon S.A. w dniu 28 czerwca 2019 roku podjęło uchwałę o 

dalszym istnieniu Regnon Spółki Akcyjnej i kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki. 
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Zarząd na dzień 30 czerwca 2019 roku: 

Barbara Konrad-Dziwisz – Prezes Zarządu 

Na dzień sporządzenia sprawozdania skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie. 

Rada Nadzorcza na dzień 30 czerwca 2019 roku: 

Jacek Jaruchowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Zbigniew Bombik - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

Aleksandra Bełdyga – Członek Rady Nadzorczej 

Patryk Urbanowicz - Członek Rady Nadzorczej 

Tomasz Karczewski - Członek Rady Nadzorczej 

Na dzień sporządzenia sprawozdania skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. 

 

REGNON S.A. jest jednostką dominująca grupy kapitałowej, w skład której wchodzą: 

- jednostka zależna - Konsilo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach, 

                                      Regnon S.A. posiada 100,00% udziału w kapitale i głosach. 

W ramach Grupy REGNON S.A. zgodnie ze stanem na dzień 30 czerwca 2019 roku, nie funkcjonują 

grupy kapitałowe niższego szczebla. 

Jednostka zależna została skonsolidowana metodą pełną.  

 

2. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości 
 

Oświadczenie o zgodności 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 

czerwca 2019 roku zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów 

Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską („MSSF”). 

Rok obrotowy spółek wchodzących w skład Grupy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 

Spółka zależna wchodząca w skład Grupy sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe 

zgodnie z Ustawą o Rachunkowości i dla potrzeb skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

następuje przekształcenie tego sprawozdania na MSR. 
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Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przedstawione w tysiącach polskich złotych, w 

związku z faktem, iż złoty polski jest podstawową walutą, w której denominowane są transakcje 

Grupy (waluta funkcjonalna). 

Zmiany Standardów  

Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019 roku są spójne z tymi, które 

zastosowano przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 

grudnia 2018 roku z wyjątkiem zastosowania zmian do standardów, nowych standardów i 

interpretacji dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2019 roku: 

- MSSF 16 „Leasing” – zatwierdzony w UE w dniu 31 października 2017 roku (obowiązujący w 

odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później), 

- Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe” - Charakterystyka opcji przedpłaty z ujemną 

kompensatą - zatwierdzone w UE w dniu 22 marca 2018 roku (obowiązujące w odniesieniu do 

okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później), 

- Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – Zmiana, ograniczenie lub rozliczenie planu 

(obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub 

później), 

- Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” - 

Długoterminowe udziały w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach - 

zatwierdzone w UE w dniu 8 lutego 2019 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 

2019 roku lub później), 

- Interpretacja KIMSF 23 „Niepewność w zakresie rozliczania podatku dochodowego” - zatwierdzona 

w UE w dniu 23 października 2018 roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później). 

- Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2015 - 2017)” – dokonane zmiany w 

ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 3, MSSF 11, MSR 12 oraz 

MSR 23) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa 

(obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub 

później). 

Nowe lub zmienione standardy, które mają zastosowanie po raz pierwszy w 2019 roku nie mają 

istotnego wpływu na śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy.  

Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego innego standardu, interpretacji lub 

zmiany, która została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie w świetle przepisów Unii 

Europejskiej. 
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Zasady konsolidacji 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera sprawozdanie finansowe Regnon S.A. oraz 

sprawozdanie finansowe jednostki zależnej sporządzone na dzień bilansowy. Za jednostkę zależną, 

uznaje się jednostkę, wobec której Regnon S.A. ma zdolność kierowania jej polityką finansową i 

operacyjną w celu uzyskania korzyści z jej działalności. 

Wyłączeniu podlega wartość bilansowa inwestycji jednostki dominującej w jednostce zależnej, 

odpowiednio z kapitałem własnym jednostki zależnej. Nadwyżkę wartości bilansowej inwestycji nad 

wartością godziwą udziału Regnon S.A. w możliwych do zidentyfikowania przyjętych aktywach netto 

ujmuje się jako wartość firmy. 

Rozrachunki, przychody, koszty i niezrealizowane zyski ujęte w aktywach, powstałe na transakcjach 

pomiędzy spółkami Grupy, podlegają eliminacji. Eliminacji podlegają również niezrealizowane straty, 

chyba że transakcja dostarcza dowodów na utratę wartości przekazanego składnika aktywów. 

Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych 

Pozycje zawarte w sprawozdaniach finansowych poszczególnych jednostek Grupy Kapitałowej 

REGNON S.A. wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym dana 

jednostka prowadzi działalność, tj. w walucie funkcjonalnej. Historyczne skonsolidowane informacje 

finansowe prezentowane są w złotych polskich (PLN), które stanowią walutę funkcjonalną i walutę 

prezentacji jednostek Grupy Kapitałowej REGNON S.A. 

Zyski i straty z tytułu różnic kursowych powstałe w wyniku rozliczenia transakcji w walucie obcej oraz 

wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych wyrażone w walutach obcych ujmuje się w 

zyskach lub stratach, o ile nie odracza się ich w kapitale własnym, gdy kwalifikują się do uznania za 

zabezpieczenie przepływów pieniężnych i zabezpieczenie udziałów w aktywach netto. 

Różnice kursowe powstałe na pozycjach niepieniężnych, takich jak instrumenty kapitałowe 

wyceniane w wartości godziwej przez zyski i straty, ujmuje się jako element zmian wartości godziwej. 

Różnice kursowe powstałe na pozycjach niepieniężnych, takich jak instrumenty kapitałowe 

zaklasyfikowane do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, ujmuje się w kapitale z wyceny 

w wartości godziwej. 

Rzeczowe aktywa trwałe  

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe i nakłady na środki trwałe w budowie, które 

jednostki zamierzają wykorzystywać w swojej działalności oraz na potrzeby administracyjne w okresie 

dłuższym niż 1 rok, które w przyszłości spowodują wpływ korzyści ekonomicznych do jednostki. 

Nakłady na środki trwałe obejmują poniesione nakłady inwestycyjne, jak również poniesione wydatki 

na przyszłe dostawy maszyn, urządzeń i usług związanych z wytworzeniem środków trwałych.  

Do rzeczowych aktywów trwałych zaliczane są miedzy innymi:  

- nieruchomości, tj. grunty, budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej,  

- środki transportu,  
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- maszyny i urządzenia,  

- pozostałe ruchome środki trwałe.  

Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie ujmowane są pierwotnie w cenie nabycia lub po koszcie 

wytworzenia.  

Na dzień bilansowy rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia 

pomniejszonych o skumulowane odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu utraty wartości.  

Amortyzacja środków trwałych odbywa się według stawek odzwierciedlających przewidywany okres 

ich użytkowania. Dla celów amortyzacji środków trwałych stosowana jest metoda amortyzacji 

liniowej. Okresy użytkowania dla poszczególnych składników trwałych są następujące:  

- budynki i budowle 10 do 40 lat  

- maszyny i urządzenia od 2 do 10 lat  

- środki transportu od 2 do 10 lat  

- pozostałe środki trwałe od 5 do 10 lat  

Na dzień bilansowy środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wyceniane są według kosztu 

pomniejszonego o dokonane odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości.  

Wartości niematerialne  

Wartości niematerialne obejmują aktywa Grupy Kapitałowej REGNON S.A., które nie posiadają 

postaci fizycznej, są identyfikowalne oraz które można wiarygodnie wycenić i które w przyszłości 

spowodują wpływ korzyści ekonomicznych do jednostki.  

Wartości niematerialne ujmowane są pierwotnie w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia.  

Amortyzacja wartości niematerialnych odbywa się według stawek odzwierciedlających przewidywany 

okres ich użytkowania. Dla celów amortyzacji wartości niematerialnych o określonym okresie 

użytkowania stosowana jest metoda amortyzacji liniowej. Okres użytkowania dla składników wartości 

niematerialnych wynosi 2 lata.  

Na dzień bilansowy wartości niematerialne wyceniane są według kosztu po pomniejszeniu o 

dokonane odpisy aktualizujące oraz ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości.  

Zapasy  

Zapasy są aktywami przeznaczonymi do sprzedaży w toku zwykłej działalności gospodarczej, 

będącymi w trakcie produkcji przeznaczonej na sprzedaż oraz mającymi postać materiałów lub 

surowców zużywanych w procesie produkcyjnym lub w trakcie świadczenia usług. Zapasy obejmują 

towary oraz wyroby gotowe. Towary wycenia się pierwotnie w cenach zakupu, a wyroby gotowe w 

koszcie wytworzenia. Na dzień bilansowy wycena towarów i wyrobów gotowych odbywa się z 

zachowaniem zasad ostrożnej wyceny, tzn. według ceny zakupu lub ceny sprzedaży możliwej do 
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uzyskania w zależności od tego, która z nich jest niższa. Odpisy aktualizujące dotyczące zapasów 

wynikające z ostrożnej wyceny oraz odpisy aktualizujące dla pozycji zalegających, jak i ich 

odwrócenia, odnoszone są w koszt własny sprzedaży.  

Należności i rozliczenia międzyokresowe  

Należności ujmowane są pierwotnie w wartościach godziwych. W przypadku stosowania normalnych 

terminów płatności, uznanych w praktyce na rynku w transakcjach o podobnym charakterze, za 

wartość godziwą uznaje się ich wartość nominalną powstałą w dniu rozpoznania przychodu. Na dzień 

bilansowy należności handlowe wycenia się z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny. Wartość 

należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy 

aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów, natomiast ich odwrócenie do 

pozostałych przychodów.  

Należności wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach i wycenia na dzień bilansowy zgodnie 

z zasadami opisanymi w punkcie „Transakcje w walutach obcych”.  

Aktywa finansowe krótkoterminowe  

Aktywa finansowe krótkoterminowe obejmują:  

- pożyczki,  

Pożyczki to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych do 

ustalenia płatnościach, które nie są notowane na aktywnym rynku. Powstają wówczas, gdy Grupa 

Kapitałowa REGNON S.A. wydaje środki pieniężne, dostarcza towary lub usługi bezpośrednio 

dłużnikowi, nie mając intencji zaklasyfikowania tych należności do aktywów finansowych 

wycenianych w wartości godziwej przez zyski lub straty. Pożyczki zalicza się do aktywów obrotowych, 

o ile termin ich wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Pożyczki o terminie 

wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do aktywów trwałych. 

Pożyczki wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy 

procentowej.  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie, depozyty bankowe płatne na 

żądanie, inne krótkoterminowe inwestycje o pierwotnym terminie wymagalności do trzech miesięcy 

od dnia ich założenia, otrzymania, nabycia lub wystawienia oraz o dużej płynności. Środki pieniężne i 

ich ekwiwalenty wyceniane są według wartości nominalnych. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach i wycenia na dzień bilansowy zgodnie z zasadami 

opisanymi w punkcie „Transakcje w walutach obcych”.  

Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 

Aktywa trwałe i grupy do zbycia klasyfikuje się jako przeznaczone do sprzedaży, jeśli ich wartość 

bilansowa zostanie odzyskana raczej w wyniku transakcji sprzedaży niż w wyniku ich dalszego 

użytkowania. Warunek ten uznaje się za spełniony wyłącznie wówczas, gdy wystąpienie transakcji 
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sprzedaży jest bardzo prawdopodobne, a składnik aktywów (lub grupa do zbycia) jest dostępny do 

natychmiastowej sprzedaży w swoim obecnym stanie. Aktywa trwałe (i grupy do zbycia) 

sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży wycenia się po niższej spośród dwóch wartości: 

pierwotnej wartości bilansowej lub wartości godziwej, pomniejszonej o koszty związane ze sprzedażą. 

W sprawozdaniu z sytuacji finansowej aktywa przeznaczone do zbycia (lub grupa do zbycia) 

prezentowana jest w osobnej pozycji aktywów obrotowych. Jeżeli z grupą do zbycia związane są 

zobowiązania jakie będą przekazane w transakcji sprzedaży łącznie z grupa do zbycia, zobowiązania 

te prezentowane są jako osobna pozycja zobowiązań krótkoterminowych. 

Kapitał własny   

Kapitał własny Grupy Kapitałowej REGNON S.A. stanowią: 

a) kapitał akcyjny jednostki dominującej, 

b) pozostałe kapitały, na które składają się kapitały rezerwowe i zapasowe, 

c) zyski zatrzymane, na które składają się: 

- niepodzielny zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych (skumulowane zyski/ straty z lat ubiegłych),  

- wynik finansowy bieżącego okresu obrotowego 

d) udziały niesprawujące kontroli.  

Zobowiązania finansowe  

Zobowiązania finansowe obejmują kredyty i pożyczki bankowe. Są one ujmowane według 

zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Wyjątkiem są kredyty 

udzielone w rachunku bieżącym, dla których nie są ustalone harmonogramy spłat. W przypadku tego 

rodzaju kredytów, koszty związane z jego uruchomieniem oraz inne opłaty obciążają koszty 

finansowe w okresie ich poniesienia.  

Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe  

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o 

wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już. posiadanych lub przyszłych 

aktywów Grupy Kapitałowej. Zobowiązania ujmowane są pierwotnie w wartościach godziwych. W 

przypadku stosowania normalnych terminów płatności, uznanych w praktyce na rynku w 

transakcjach o podobnym charakterze, za wartość godziwą uznaje się ich wartość nominalną 

powstałą w dniu rozpoznania zobowiązania. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w wartości 

zamortyzowanego kosztu.  

Do pozostałych zobowiązań klasyfikowane są rozliczenia międzyokresowe kosztów. Do pozycji tych 

zalicza się zobowiązania przypadające do zapłaty za towary lub usługi, które zostały otrzymane lub 

wykonane, ale nie zostały opłacone, zafakturowane lub formalnie uzgodnione z dostawca, łącznie z 

kwotami należnymi pracownikom, np. z tytułu zaległych urlopów, premii, wynagrodzenia.  
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Zobowiązania wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach i wycenia na dzień bilansowy 

zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie „Transakcje w walutach obcych”.  

Rezerwy  

Rezerwy tworzone są w przypadku, kiedy na spółkach Grupy Kapitałowej ciąży istniejący obowiązek 

prawny lub zwyczajowo oczekiwany, wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że 

wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści 

ekonomiczne oraz można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego zobowiązania lub termin jego 

wymagalności nie jest pewny. W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny 

wielkość rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów 

pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlającej aktualne 

oceny rynkowe wartości pieniądza oraz ryzyka związanego z danym zobowiązaniem.  

Leasing  

Zgodnie z MSSF 16. 

Utrata wartości  

Na każdy dzień bilansowy spółki Grupy Kapitałowej dokonują przeglądu wartości bilansowej 

składników majątku trwałego w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na 

możliwość utraty ich wartości. W przypadku, gdy stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana 

jest wartość odzyskiwana danego składnika aktywów, w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego 

tytułu. Wartość odzyskiwana ustalona jest jako kwota wyższa z dwóch wartości, a mianowicie: 

wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży lub wartości użytkowej, która odpowiada 

wartości bieżącej szacunku przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu stopy 

dyskonta uwzględniającej aktualną rynkową wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko specyficzne, jeśli 

występuje, dla danego aktywa. Jeżeli wartość odzyskiwana jest niższa od wartości księgowej netto 

składnika aktywów, wartość księgowa jest pomniejszona do wartości odzyskiwanej. Strata z tego 

tytułu jest ujmowana jako koszt w okresie, w którym nastąpiła utrata wartości. W sytuacji 

odwrócenia utraty wartości wartość netto składnika aktywów zwiększana jest do nowej oszacowanej 

wartości odzyskiwanej, nie wyższej jednak od wartości netto tego składnika aktywów, jaka byłaby 

ustalona, gdyby utrata wartości nie została rozpoznana w poprzednich okresach. Odwrócenie utraty 

wartości ujmowane jest jako korekta kosztów okresu, w którym ustały przesłanki powodujące utratę 

wartości.  

Przychody  

Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych i 

reprezentują należności za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalności 

gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, VAT i inne podatki związane ze sprzedażą.  

Sprzedaż produktów i towarów ujmowana jest w momencie dostarczenia aktywów i przekazania 

odbiorcy znaczącego ryzyka związanego z dostawą.  
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Przychody z tytułu odsetek ujmowane są narastająco, w odniesieniu do głównej kwoty należnej, 

zgodnie z metodą efektywnej stopy procentowej.  

Przychody z tytułu dywidend ujmowane są w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo 

akcjonariuszy do otrzymania płatności.  

Opodatkowanie  

Na obowiązkowe obciążenia wyniku składają się: podatek bieżący (CIT) oraz podatek odroczony.  

Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy 

opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowanego zysku 

(straty) brutto w związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów 

niestanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie 

będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe 

obowiązujące w danym roku obrotowym.  

Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub 

zwrotowi w przyszłości w oparciu o różnice pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów, 

a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy 

opodatkowania.  

Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych 

podlegających opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest 

rozpoznawany do wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że będzie można pomniejszyć przyszłe 

zyski podatkowe o rozpoznane ujemne różnice przejściowe.  

Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w 

momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. 

Podatek odroczony jest ujmowany w zyskach lub stratach poza przypadkiem, gdy dotyczy on pozycji 

ujętych bezpośrednio w kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest również 

rozliczany bezpośrednio w kapitały własne.  

 

3. Zarządzanie ryzykiem finansowym 
 

Grupa Regnon S.A. i monitoruje ryzyko finansowe obejmujące ryzyko rynkowe (w tym: odsetkowe), 

ryzyko kredytowe oraz ryzyko płynności na poziomie jednostkowym oraz na poziomie spółki zależnej. 

Stopień narażenia na występowanie poszczególnych ryzyk ocenia się co najmniej raz na kwartał na 

podstawie sprawozdań finansowych. Celem Grupy jest minimalizacja negatywnego wpływu różnego 

rodzaju czynników na wyniki i sytuację finansową Grupy. 

Ryzyko rynkowe 

Ryzyko rynkowe zostało ograniczone poprzez przeprowadzone postępowanie układowe.  



Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 roku                              
Grupy Kapitałowej REGNON S.A.  

    (wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej) 

 

17 
 

Ryzyko walutowe 

Na dzień bilansowy dla Grupy nie występuje ryzyko zmiany kursów w walutach obcych. 

Ryzyko odsetkowe 

Ryzyko odsetkowe zostało ograniczone poprzez przeprowadzone postępowanie układowe.  

Zarządzanie ryzykiem kredytowym 

Ryzyko kredytowe oznacza ryzyko poniesienia straty finansowej w związku z niewywiązaniem się 

kontrahenta z zobowiązania umownego.  Zarządzanie ryzykiem kredytowym ma na celu ograniczyć 

potencjalne straty finansowe Grupy.  

Wartość bilansowa aktywów finansowych wykazanych w sprawozdaniu finansowym uwzględnia 

straty z tytułu utraty wartości i odpowiada maksymalnemu narażeniu Grupy na ryzyko kredytowe.   

Grupa objęła odpisami następujące aktywa finansowe: 

Aktywa finansowe  

Odpis na 

30.06.2019 

Odpis na 

31.12.2018 

Przyczyna dokonania odpisu  

Pozostałe należności  32 32 Brak spłaty 

Udzielone pożyczki  188 186 Brak spłaty w terminie, brak zabezpieczeń 

 

Ryzyko płynności 

Ryzyko płynności zostało ograniczone poprzez przeprowadzone postępowanie układowe.  

Analizę wiekową zobowiązań z tytułu dostaw i usług Grupy przedstawia poniższa tabela : 

Zobowiązanie na 

dzień 

Terminowe Przeterminowane 

do 12 m-cy do 1 m-ca 1-3 m-cy 3-6 mcy 6-12 m-cy > 12 m-cy 

30.06.2019 11 0 0 0 0 0 

31.12.2018 6 0 0 0 0 0 

 

4. Rzeczowe aktywa trwałe 
 

01.01.2019 - 30.06.2019 
Grunty, 

Budynki 

Środki 

transportu 

Maszyny, 

Urządzenia 
Pozostałe Razem 

Wartość brutto na początku okresu 0 5 114 5 124 

Zwiększenia 0 0 0 0 0 
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Zmniejszenia 0 0 20 0 20 

-zbycie 0 0 20 0 20 

Wartość brutto na koniec okresu 0 5 94 5 104 

Wartość umorzenia na początek okresu 0 5 112 5 122 

zwiększenia 0 0 1 0 1 

zmniejszenia 0 0 19 0 19 

Wartość umorzenia na koniec okresu 0 5 94 5 104 

Wartość netto na koniec okresu 0 0 0 0 0 

      

01.01.2018 - 31.12.2018 
Grunty, 

Budynki 

Środki 

transportu 

Maszyny, 

Urządzenia 
Pozostałe Razem 

Wartość brutto na początek okresu 0 5 228 11 244 

Zwiększenia 0 0 0 0 0 

Zmniejszenia 0 0 114 6 120 

-zbycie 

 

  96 3 99 

-inne 

 

  18 3 21 

Wartość brutto na koniec okresu 0 5 114 5 124 

Wartość umorzenia na początek okresu 0 4 221 11 236 

zwiększenia 0 1 3 0 4 

zmniejszenia 0 0 112 6 118 

Wartość umorzenia na  koniec okresu 0 5 112 5 122 

Wartość netto na koniec okresu 0 0 2 0 2 

 

5. Wartości niematerialne 
 

01.01.2019 - 30.06.2019 

Patenty, znaki 

firmowe, prace 

rozwojowe 

Inne WNI Razem 

Wartość brutto na początek okresu 0 31 31 

Zwiększenia 0 0 0 

Zmniejszenia 0 0 0 
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Wartość brutto na koniec okresu 0 31 31 

Wartość umorzenia na początek okresu 0 31 31 

zwiększenia 0 0 0 

zmniejszenia 0 0 0 

Wartość umorzenia na koniec okresu 0 31 31 

Wartość netto na koniec okresu 0 0 0 

    

01.01.2018 - 31.12.2018 

Patenty, znaki 

firmowe, prace 

rozwojowe 

Inne WNI Razem 

Wartość brutto na początek okresu 0 994 994 

Zwiększenia 0 0 0 

Zmniejszenia 0 963 963 

Wartość brutto na koniec okresu 0 31 31 

Wartość umorzenia na początek okresu 0 994 994 

zwiększenia 0 0 0 

zmniejszenia 0 963 963 

Wartość umorzenia na koniec okresu 0 31 31 

Wartość netto na koniec okresu 0 0 0 

 

6. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 
 

  30.06.2019 31.12.2018 

Należności z tytułu dostaw i usług: 32 32 

   - część długoterminowa 0 0 

   - część krótkoterminowa 32 32 

Pozostałe należności: 41 25 

   - część długoterminowa 0 0 

   - część krótkoterminowa 41 25 

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO 73 57 
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Odpisy z tytułu utraty wartości należności na początek okresu 32 113 

Kwoty odwrócenia odpisów z tytułu utraty wartości należności  0 81 

Odpisy z tytułu utraty wartości należności ujęte w trakcie okresu 0 0 

Odpisy z tytułu utraty wartości należności na koniec okresu 32 32 

RAZEM WARTOŚĆ NETTO 41 25 

 

Odpisami aktualizującymi objęte są należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub 

upadłości, kwestionujących należności oraz zalegających na dzień bilansowy z zapłatą dłużej niż 6 

miesięcy, a także w innych wypadkach, gdy ocena sytuacji gospodarczej i finansowej podmiotu 

wskazuje, że spłata należności w najbliższym czasie nie jest prawdopodobna. Należności na drodze 

sadowej obejmowane są w 100% odpisem. 

7. Udzielone pożyczki  
 

Udzielone pożyczki krótkoterminowe (brutto) 30.06.2019 31.12.2018 

od jednostek powiązanych 0 0 

od pozostałych jednostek 188 186 

Udzielone pożyczki krótkoterminowe 188 186 

odpisy aktualizujące wartość 188 186 

Udzielone pożyczki krótkoterminowe (netto) 0 0 

 

W dniu 1 kwietnia 2009 roku spółka Pronox Technology S.A. udzieliła pożyczki osobie fizycznej w 

wysokości 130.000,00 złotych z terminem spłaty do 31 stycznia  2010 roku. 

Saldo zadłużenia na dzień 30.06.2019 wynosiło 187.676,96 złotych. 

Pożyczka została objęta odpisem aktualizującym w wysokości 100%. 

 

8. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
 

  30.06.2019 31.12.2018 

Środki pieniężne w banku i w kasie 315 607 

Razem, w tym: 315 607 
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9. Kapitał własny 

Na dzień 30 czerwca 2019 roku kapitał zakładowy Regnon S.A. wynosił 47.720.400,00 złotych. 

Struktura zarejestrowanego kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco: 

 622 670 akcji zwykłych imiennych serii N, 

 4 149 370 akcji zwykłych na okaziciela serii O. 

30.06.2019 Rodzaj akcji 

Rodzaj 

uprzywilej 

owania 

akcji 

Rodzaj 

ograniczenia 

praw do 

akcji 

Liczba akcji 

Wartość 

nominalna 

jednej akcji 

w złotych 

Wartość serii / 

emisji wg 

wartości 

nominalnej w 

tys. złotych 

Sposób 

pokrycia 

kapitału 

Data rejestracji 

Seria N  imienne brak brak 622 670 10,00 6 227 gotówka 10.04.2015  

Seria O  
na 

okaziciela 
brak brak 4 149 370 10,00 41 493 gotówka 10.04.2015 

Liczba akcji razem 4 772 040         

Kapitał zakładowy, razem 47 720     

 

W dniu 19 grudnia 2018 r. Zarząd Spółki złożył w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach 

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o zarejestrowanie m.in. zmiany 

Statutu Regnon S.A. uchwalonej w dniu 10 września 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki celem ograniczenia zmienności kursu akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie scalenia akcji, 

zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu, na mocy której, działając na podstawie art. 430 

Kodeksu spółek handlowych, ustaliło nową wartość nominalną akcji Spółki w wysokości 100,00 zł (sto 

złotych) każda akcja, w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 10,00 zł 

(dziesięć złotych) każda akcja oraz zmniejszyło proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki. Scalenie akcji 

Spółki następuje w ten sposób, że 10 (dziesięć) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 

10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki o wartości 

nominalnej 100,00 zł (sto złotych). Zmiana Statutu Spółki została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy 

Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 

kwietnia 2019 roku. 

Zmiany liczby akcji 

Akcje zwykłe wyemitowane 

i w pełni opłacone 
01.01.2018 – 31.12.2018 01.01.2017 – 31.12.2017 

Na początek okresu 4 772 040 4 772 040 

Na koniec okresu 4 772 040 4 772 040 
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Wykaz akcjonariuszy posiadających w dniu 30.06.2019 roku co najmniej 5% liczby głosów (łącznie z 

akcjami posiadanymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą) 

imię i nazwisko / firma 

liczba akcji 

posiadanych 

bezpośrednio i 

pośrednio 

% kapitału 

zakładowego 

liczba głosów na 

WZA posiadanych 

bezpośrednio i 

pośrednio 

% głosów na WZA 

Jamstar sp. z o.o.          477 203 9,99%         477 203 9,99% 

Stronger sp. z o.o.          476 843 9,99%          476 843 9,99% 

Wiwex invest s.r.o.          464 524     9,73%          464 524     9,73% 

“Instytut Technik Multimedialnych” sp. z 

o.o. 
         239 877     5,03%          239 877     5,03% 

Akcjonariusze posiadający poniżej 5% 

głosów na WZA 
      3 113 593     65,26%       3 113 593     65,26% 

Ogółem       4 772 040     100,00%       4 772 040     100,00% 

 

Akcje Regnon Spółki Akcyjnej będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących 

emitenta na dzień 30 czerwca 2019 roku. 

 

10. Udziały niekontrolujące 
 

Na dzień 30 czerwca 2019 roku i na dzień 31 grudnia 2018 roku nie występowały udziały 

niekontrolujące. 

 

 

 

imię i nazwisko pełniona funkcja 
liczba akcji posiadanych 

bezpośrednio i pośrednio 

Barbara Konrad-Dziwisz Prezes Zarządu 0 

Jacek Jaruchowski  Przewodniczący Rady Nadzorczej 0 

Zbigniew Bombik 
Zastępca Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej 
464 524 

Patryk Urbanowicz Sekretarz Rady Nadzorczej 0 

Aleksandra Bełdyga Członek Rady Nadzorczej 0 

Tomasz Karczewski Członek Rady Nadzorczej 0 
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11. Rezerwy 
 

01.01.2019 - 30.06.2019 

Rezerwy na 

świadczenia 

pracownicze i tym 

podobne 

Pozostałe rezerwy Razem 

Wartość na  początek okresu, w tym: 4 10 14 

Krótkoterminowe na początek okresu 4 10 14 

Długoterminowe na początek okresu 0 0 0 

Zwiększenia 0 14 14 

-utworzone w czasie roku/zwiększenie istniejących 0 14 14 

Zmniejszenia 4 10 14 

-wykorzystane w ciągu roku 4 10 14 

Wartość na koniec okresu, w tym: 0 14 14 

Krótkoterminowe na koniec okresu 0 14 14 

Długoterminowe na koniec okresu 0 0 0 

 

01.01.2018 - 31.12.2018 

Rezerwy na 

świadczenia 

pracownicze i tym 

podobne 

Pozostałe rezerwy Razem 

Wartość na  początek okresu, w tym: 115 5 513 5 628 

Krótkoterminowe na początek okresu 115 5 513 5 628 

Długoterminowe na początek okresu 0 0 0 

Zwiększenia 0 2 512 2 512 

-utworzone w czasie roku/zwiększenie istniejących 0 2 512 2 512 

Zmniejszenia 111 8 015 8 126 

-wykorzystane w ciągu roku 7 495 502 

-rozwiązane, ale niewykorzystane 104 7 520 7 624 

Wartość na koniec okresu, w tym: 4 10 14 

Krótkoterminowe na koniec okresu 4 10 14 

Długoterminowe na koniec okresu 0 0 0 
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12. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 
 

  30.06.2019 31.12.2018 

Bank Zachodni WBK S.A. - zobowiązania z tytułu niezapłaconych opłat bankowych 0 2 

BNP Paribas Bank Polska S.A. - zobowiązania z tytułu niezapłaconych opłat bankowych 0 2 

Suma 0 4 

 

13. Zobowiązania z tytułu dostaw usług oraz pozostałe zobowiązania 
 

  30.06.2019 31.12.2018 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 11 6 

   - część długoterminowa 0 0 

   - część krótkoterminowa 11 6 

Pozostałe zobowiązania: 59 59 

   - część długoterminowa 0 0 

   - część krótkoterminowa, w tym: 59 59 

zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 21 25 

zobowiązania z tytułu PIT 7 6 

zobowiązania z tytułu ZUS 18 21 

inne 13 7 

RAZEM 70 65 

 

14. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 
 

Przychody ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje 

działalności) 

 01.01.2019 - 

30.06.2019 

 01.01.2018 - 

30.06.2018 

 -  produkty 0 0 

 -  usługi 2 2 078 

Działalność zaniechana 0 -2 075 
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Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 2 3 

 - w tym: od jednostek powiązanych 0 0 

 

Przychody ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna) 
 01.01.2019 - 

30.06.2019 

 01.01.2018 - 

30.06.2018 

a) kraj 2 3 

b) eksport 0 0 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 2 3 

 - w tym: od jednostek powiązanych 0 0 

   

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura 

rzeczowa - rodzaje działalności) 

 01.01.2019 - 

30.06.2019 

 01.01.2018 - 

30.06.2018 

 -  towary 0 5 

 -  materiały 0 0 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 0 5 

 - w tym: od jednostek powiązanych 0 0 

   

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura 

terytorialna) 

 01.01.2019 - 

30.06.2019 

 01.01.2018 - 

30.06.2018 

a) kraj 0 5 

b) eksport 0 0 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 0 5 

 - w tym: od jednostek powiązanych 0 0 

 

15. Koszty rodzajowe 
 

  

 01.01.2019 - 

30.06.2019 

 01.01.2018 - 

30.06.2018 

Amortyzacja środków trwałych 1 2 

Amortyzacja wartości niematerialnych 0 0 

Koszty świadczeń pracowniczych 210 272 
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Zużycie surowców i materiałów pomocniczych 2 390 

Koszty usług obcych 52 833 

Koszty podatków i opłat 14 381 

Pozostałe koszty  3 15 

Razem koszty rodzajowe 282 1 893 

Koszty ogólnego zarządu (wartość ujemna) -282 -830 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 1 063 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 3 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 1 066 

w tym działalność zaniechana 0 1 063 

 

16. Pozostałe przychody 
 

  
 01.01.2019 - 

30.06.2019 

 01.01.2018 - 

30.06.2018 

Odpisane przedawnione i umorzone zobowiązania 0 3 

Umorzone zobowiązania 1 0 

Razem 1 3 

 

17. Pozostałe koszty 
 

  
 01.01.2019 - 

30.06.2019 

 01.01.2018 - 

30.06.2018 

Odpisane przedawnione i umorzone zobowiązania 0 3 

Umorzone zobowiązania 1 0 

Razem 1 3 
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18. Przychody finansowe 
 

  
 01.01.2019 - 

30.06.2019 

 01.01.2018 - 

30.06.2018 

Przychody z tytułu odsetek, w tym: 2 9 

bankowe 0 0 

od pożyczek 2 9 

Pozostałe 0 25 

Razem 2 34 

 

19. Koszty finansowe 
 

  
 01.01.2019 - 

30.06.2019 

 01.01.2018 - 

30.06.2018 

Odsetki dla kontrahentów, w tym: 0 2 295 

rezerwa na odsetki od zobowiązań od dnia 27.10.2016 0 2 295 

budżetowe 0 0 

Odpisy na należności z tytułu pożyczek 2 9 

Pozostałe 0 0 

Razem 2 2 304 

 

20. Segmenty operacyjne 
 

W 2019 roku Grupa działa w jednym segmencie operacyjnym i w jednym segmencie geograficznym.  

 

21. Działalność zaniechana 
 

W 2019 roku działalność zaniechana nie występuje. 
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22. Niepewność kontynuacji działalności 
 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 

przez Jednostkę dominującą w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż 

jeden rok od dnia bilansowego.  

Warunkiem kontynuowania działalności Regnon S.A. jest wypracowanie nowej strategii biznesowej w 

oparciu o posiadaną przez Spółkę wiedzę i doświadczenie oraz przy wykorzystaniu środków 

finansowych pozyskanych od przyszłego większościowego akcjonariusza. Brak możliwości włączenia w 

proces rozwoju Spółki nowego inwestora dysponującego środkami na jego sfinansowanie niesie 

zagrożenie w postaci wszczęcia postępowania likwidacyjnego. Istotnym czynnikiem, który ułatwi 

nowemu inwestorowi nabycie akcji Spółki jest rozpoczęcie ich notowania na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu 

jednolitego, co nastąpiło na mocy uchwały nr 651/2019 podjętej przez Zarząd Giełdy w dniu 27 

czerwca 2019 r. Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym Spółki inwestorów, którzy mogliby 

zadeklarować zaangażowanie w jej rozwój utrudnia jednak niewielka podaż akcji, co może wynikać ze 

znacznego rozproszenia akcjonariatu i stosunkowo krótkiego okresu notowania akcji w systemie z 

pojedynczym fixingiem, poprzedzonego wielomiesięcznym okresem zawieszenia. 

 

23. Transakcje z podmiotami powiązanymi 
 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe Regnon S.A. oraz Konsilo 

Sp. z o.o. Transakcje między Jednostką dominującą a jej jednostką zależną zostały wyeliminowane w 

trakcie konsolidacji i nie wykazano ich w niniejszej nocie.  

 

24. Instrumenty finansowe 
 

Kategorie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych 

 

W ocenie Grupy sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy wraz z notami ujawnia poszczególne 

kategorie instrumentów finansowych w sposób umożliwiający użytkownikom sprawozdania 

finansowego zrozumieć wpływ instrumentów finansowych na jej sytuację finansową i wyniki. 

Wartość godziwa 

W opinii Grupy ujawnienie informacji o wartości godziwej nie jest wymagane w związku z faktem, że 

wartość bilansowa aktywów finansowych jest zasadniczo zbliżona do ich wartości godziwej. 
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25. Niewywiązywanie się z płatności i naruszenie warunków umowy 
 

W dniu dnia 25 października 2018 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział 

Gospodarczy wydał postanowienie (sygn. akt X Greu 9/18/5) stwierdzającego wykonanie układu w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym – postępowaniu sanacyjnym, zatwierdzonego postanowieniem 

Sądu z dnia 6 czerwca 2018 roku, zawartego dla Spółki na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 25 maja 

2018 roku (sygn. akt X GRs 4/16/9). 

Postanowienie powyższe uprawomocniło się z dniem 21 listopada 2018 roku. 

 

26. Zobowiązania warunkowe 
 

Nie występują. 

 

27. Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym  
 

W dniu 5 września 2019 r., na mocy umowy zawartej z Ecospirit OÜ z siedzibą w Tallinie, Regnon S.A. 

zbyła 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) w spółce pod 

firmą Konsilo sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Jednostka zależna), stanowiących 100 % (sto procent) 

kapitału zakładowego Jednostki zależnej. Zbytym udziałom odpowiada 100 [sto] głosów na 

zgromadzeniu wspólników Konsilo sp. z o.o., stanowiących 100 % (sto procent) głosów na 

zgromadzeniu wspólników. Całkowita cena sprzedaży udziałów wyniosła 9 000,00 zł (dziewięć tysięcy 

złotych 00/100). Wartość zbytych udziałów w księgach rachunkowych Regnon S.A. wynosiła 5 000,00 zł 

(pięć tysięcy złotych 00/100). W zawiązku ze sprzedażą wszystkich udziałów w Jednostce zależnej 

Regnon S.A. nie będzie tworzyła grupy kapitałowej.   

 

28. Zysk na akcję 
 

 

 01.01.2019 - 

30.06.2019 

 01.01.2018 - 

30.06.2018 

Zysk/strata netto za rok obrotowy -279 -2 081 

Kapitał własny 286 -41 635 

Kapitał zakładowy 47 720 47 720 

Liczba akcji zwykłych 4 772 040 4 772 040 
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Zysk (strata) na jedną akcję  (w zł) -0,06 -0,44 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,06 -8,72 

 

29. Dywidendy 
 

W I półroczu 2019 roku Jednostka dominująca nie wypłaciła ani nie podjęła decyzji o wypłacie 

dywidendy.  

 

30. Kontynuacja działania 
 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 

przez Jednostkę dominującą w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż 

jeden rok od dnia bilansowego.  

Warunkiem kontynuowania działalności Regnon S.A. jest wypracowanie nowej strategii biznesowej w 

oparciu o posiadaną przez Spółkę wiedzę i doświadczenie oraz przy wykorzystaniu środków 

finansowych pozyskanych od przyszłego większościowego akcjonariusza. Brak możliwości włączenia w 

proces rozwoju Spółki nowego inwestora dysponującego środkami na jego sfinansowanie niesie 

zagrożenie w postaci wszczęcia postępowania likwidacyjnego. Istotnym czynnikiem, który ułatwi 

nowemu inwestorowi nabycie akcji Spółki jest rozpoczęcie ich notowania na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu 

jednolitego, co nastąpiło na mocy uchwały nr 651/2019 podjętej przez Zarząd Giełdy w dniu 27 

czerwca 2019 r. Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym Spółki inwestorów, którzy mogliby 

zadeklarować zaangażowanie w jej rozwój utrudnia jednak niewielka podaż akcji, co może wynikać ze 

znacznego rozproszenia akcjonariatu i stosunkowo krótkiego okresu notowania akcji w systemie z 

pojedynczym fixingiem, poprzedzonego wielomiesięcznym okresem zawieszenia. 

 

VII. Wybrane jednostkowe dane finansowe 
 

 

 01.01.2019 - 

30.06.2019 

 01.01.2018 - 

30.06.2018 

 01.01.2019 - 

30.06.2019 

 01.01.2018 - 

30.06.2018 

tys. złotych tys. złotych tys. EURO tys. EURO 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 

towarów i materiałów 
7 7 2 2 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -233 -672 -54 -159 

Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej -233 -2 941 -54 -694 
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Wynik na działalności zaniechanej 0 920 0 217 

Zysk (strata) netto -233 -2 021 -54 -477 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej 
-230 1 277 -54 301 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej 
0 34 0 8 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej 
-2 -33 0 -8 

Przepływy pieniężne netto, razem -232 1 278 -54 301 

Liczba akcji  4 772 040 4 772 040 4 772 040 4 772 040 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO)  -0,05 -0,42 -0,01 -0,10 

 

 

30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018 

tys. złotych tys. złotych tys. EURO tys. EURO 

 

Aktywa razem  348 564 82 131 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 64 61 15 14 

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 

Zobowiązania krótkoterminowe  64 61 15 14 

Kapitał własny  284 503 67 117 

Kapitał zakładowy  47 720 47 720 11 223 11 098 

Liczba akcji  4 772 040 4 772 040 4 772 040 4 772 040 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 0,06 0,11 0,01 0,02 

 
VIII. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej 
 

  30.06.2019 31.12.2018 

Aktywa trwałe 5 5 

Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 

Inne wartości niematerialne 0 0 

Długoterminowe aktywa finansowe w podmiotach zależnych 5 5 
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Aktywa obrotowe 343 559 

Należności z tytułu dostaw i usług 0 0 

Pozostałe należności 37 21 

Udzielone pożyczki 0 0 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 306 538 

Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone 

do sprzedaży 
0 0 

Aktywa razem 348 564 

   

  30.06.2019 31.12.2018 

Kapitał własny 270 503 

Kapitał podstawowy 47 720 47 720 

Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego -47 450 -47 217 

Zobowiązania długoterminowe 0 0 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 

Zobowiązania krótkoterminowe 78 61 

Rezerwy 14 14 

Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 0 4 

Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych 

i pożyczek 
0 0 

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 11 5 

Pozostałe zobowiązania  53 38 

Pasywa razem 348 564 

 
 
IX. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów 
 

Działalność kontynuowana 
01.01.2019 - 

30.06.2019 

01.01.2018 - 

30.06.2018 

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 7 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 3 

Zysk/strata brutto ze sprzedaży  7 4 

Koszty sprzedaży 0 0 
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Koszty ogólnego zarządu 241 678 

Pozostałe przychody 1 3 

Pozostałe koszty 0 1 

Zysk/strata z działalności operacyjnej -233 -672 

Przychody finansowe 2 35 

Koszty finansowe 2 2 304 

Zysk/strata brutto  -233 -2 941 

Podatek dochodowy 0 0 

Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej -233 -2 941 

Wynik na działalności zaniechanej 0 920 

Zysk/strata netto za rok obrotowy -233 -2 021 

Inne całkowite dochody - działalność kontynuowana 0 0 

Całkowite dochody ogółem -233 -2 021 

Liczba akcji zwykłych 4 772 040 4 772 040 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,05 -0,42 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) z działalności 

kontynuowanej 
-0,05 -0,62 

 
 
X. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

 

  
Kapitał 

podstawowy 

Zysk/ strata z lat 

ubiegłych i roku 

bieżącego 

Kapitał własny 

ogółem 

Stan na dzień 01.01.2019 47 720 -47 217 503 

Zmiany w kapitale własnym w okresie 

01.01.2019 - 30.06.2019 
0 -233 -233 

Strata za okres 01.01.2019 - 30.06.2019 0 -233 -233 

Stan na dzień 30.06.2019 47 720 -47 450 270 

 

  
Kapitał 

podstawowy 

Zysk/ strata z lat 

ubiegłych i roku 

bieżącego 

Kapitał własny 

ogółem 
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Stan na dzień 01.01.2018 47 720 -87 464 -39 744 

Zmiany w kapitale własnym w 2018 roku 0 40 247 40 247 

Zysk za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. 0 40 247 40 247 

Stan na dzień 31.12.2018 47 720 -47 217 503 

 

  

 

  

  

Kapitał własny 

ogółem Kapitał 

podstawowy 

Zysk/ strata z lat 

ubiegłych i roku 

bieżącego 

Stan na dzień 01.01.2018 47 720 -87 464 -39 744 

Zmiany w kapitale własnym w okresie 

01.01.2018 - 30.06.2018 
0 -2 021 -2 021 

Strata za okres 01.01.2018 - 30.06.2018 0 -2 021 -2 021 

Stan na dzień 30.06.2018 47 720 -89 485 -41 765 

 

XI. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych 
 

  
01.01.2019 - 

30.06.2019 

01.01.2018 - 

30.06.2018 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -230 1 277 

Zysk/ strata netto -233 -2 021 

Korekty o pozycje: -11 3 298 

Amortyzacja środków trwałych 0 1 

Koszty i przychody z tytułu odsetek -2 -8 

Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej 2 9 

Zmiana stanu rezerw 0 2 708 

Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych 

czynnych 
-16 262 

Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych 

biernych 
20 351 

Inne korekty -1 -25 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 

inwestycyjnej 
0 34 

Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości 

niematerialnych 
0 34 

Spłaty udzielonych pożyczek 0 0 
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Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 -33 

Spłata kredytów i pożyczek -2 -33 

Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i 

ekwiwalentów środków pieniężnych 
-232 1 278 

Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz 

kredyty w rachunku bieżącym na początek okresu 
538 2 135 

Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz 

kredyty w rachunku bieżącym na koniec okresu 
306 3 413 

 
 
XII. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 
 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd 

Jednostki dominującej w dniu 30 września 2019 roku. 

 

 

 

Katowice, 30 września 2019 roku 

 

 

                                                              ……………………………………………… 

                               Barbara Konrad-Dziwisz  

                         Prezes Zarządu 

 

 

…………………………………… 

Małgorzata Skorupa 

osoba sporządzająca sprawozdanie 

 


