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Opis Emitenta 

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna  

Adres siedziby: 
Ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna 

 
Dnia 21 marca 2012 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Przedsiębiorców dokonał rejestracji zmiany nazwy firmy Spółki z IZNS Iława Spółka Akcyjna na Zakłady 
Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna oraz siedziby Spółki – z Iławy na Pszczynę. 

 
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna prowadzą działalność w formie spółki akcyjnej, zawiązanej 
aktem notarialnym w dniu 7 marca 1994 roku przed notariuszem Pawłem Błaszczykiem (Repertorium A 
Nr 3145/94) w Warszawie. 

 
Dnia 31 grudnia 2012 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach dokonał wpisu połączenia z 
Zakładami Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie. 
Połączenie spółek nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych, poprzez przeniesienie na Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie (Spółka 
Przejmująca) całego majątku własnej spółki jednoosobowej, Zakładów Przetwórstwa Mięsnego Henryk 
Kania S.A z siedzibą w Pszczynie (Spółka Przejmowana), bez podwyższenia kapitału zakładowego oraz bez 
zmiany statutu Spółki Przejmującej. 

 
Dnia 06 września 2019 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy 
postanowieniem wydanym pod sygnaturą X GRp 6/19/2 uchylił zarząd własny dłużnika nad całością 
majątku i ustanowił zarządcę w osobie Mirosława Mozdżenia, posiadającego licencję doradcy 
restrukturyzacyjnego o numerze 106. 
 
Dnia 18 czerwca 2020 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, 
postanowieniem wydanym pod sygnaturą X GU 1144/19/3 postanowił ogłosić upadłość dłużnika: 
Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółka Akcyjna w Pszczynie, adres: 43-200 Pszczyna, ul. J. Korczaka 5, 
wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053415. 
 

 
 

Organ prowadzący rejestr: 
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 
0000053415. 

 
Przedmiot działalności 

 
Działalność podstawowa Emitenta: 
- produkcja mięsa oraz wędlin 
 
W toku postępowania restrukturyzacyjnego działalność Emitenta uległa niemal całkowitemu wstrzymaniu. 
W okresie sprawozdawczym Emitent osiągał głównie przychody z dzierżawy zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa. 
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Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek 
gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, 
podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. 

 
 
Dnia 07 czerwca 2019 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy 
postanowieniem wydanym pod sygnaturą X GR 23/19/2 otworzył przyspieszone postępowanie układowe 
w stosunku do Emitenta. Z tą chwilą zobowiązania zaciągnięte przez Emitenta do dnia poprzedzającego 
wydanie postanowienia mogą być regulowane jedynie na warunkach określonych przepisami Ustawy z 
dnia 15 maja 2015r. Prawo Restrukturyzacyjne. W toku postępowania restrukturyzacyjnego działalność 
Emitenta została mocno ograniczona, a następnie uległa niemal całkowitemu wstrzymaniu.  
Obecnie działalność produkcyjną w obiektach należących do Emitenta, na podstawie umowy z dnia 30 
października 2019 r. prowadzi spółka Zakłady Mięsne Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach, o czym emitent 
informował w raportach bieżących nr 80/2019 z dn. 30.10.2019 r. oraz 81/2019 z dn. 31.10.2019 r. 
 
Dnia 6 września 2019 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy 
postanowieniem wydanym pod sygnaturą X GRp 6/19/2 uchylił zarząd własny Emitenta nad całością 
majątku i ustanowił zarządcę w osobie Mirosława Mozdżenia.   
 
Dnia 4 grudnia 2019 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy 
postanowieniem wydanym pod sygnaturą X GRp 6/19/2 umorzył postępowanie restrukturyzacyjne – 
przyśpieszone postępowanie układowe toczące się wobec Spółki. 
 
Dnia 05 grudnia 2019 roku Zarządca, na podstawie art. 334 Prawa restrukturyzacyjnego złożył w Sądzie 
Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy uproszczony wniosek o ogłoszenie 
upadłości Spółki. 
 
Dnia 18 czerwca 2020 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, 
postanowieniem wydanym pod sygnaturą X GU 1144/19/3 postanowił: 
 
1. ogłosić upadłość dłużnika: Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółka Akcyjna w Pszczynie, adres: 43-200 

Pszczyna, ul. J. Korczaka 5, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000053415; 

2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 
trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i 
Gospodarczym; 

3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach 
należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia 
w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze 
Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu 
upadłościowym; 

4.  wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Knast; 
5. wyznaczyć syndyka w osobie Bartosza Klepacza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o 

numerze 209; 
6. zatwierdzić warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa dłużnika za cenę 100.000.000,00 

zł (słownie: sto milionów złotych 00/100) netto, na rzecz CEDROB Spółka Akcyjna w Ujazdówku (KRS 
numer 0000140562), w skład której to zorganizowanej części przedsiębiorstwa dłużnika wchodzą 
składniki majątkowe opisane i oszacowane w Opinii określającej wartość przedsiębiorstwa Zakłady 
Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna, ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna, z dnia 24 grudnia 2019 r. (dalej: 
Opinia), sporządzonej przez Jana Konowalczuka, rzeczoznawcę majątkowego (uprawnienia nr 1093), 
biegłego sądowego na liście biegłych sądowych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Katowicach w 
zakresie: wycena nieruchomości, wycena przedsiębiorstw oraz ocena stanu i analiza przedsiębiorstw 
(due diligence), wycena wartości niematerialnych i prawnych, ekonomika rolnictwa, wycena 
gospodarstw rolnych, i Grzegorza Wyżgolika, rzeczoznawcę majątkowego (uprawnienia nr 2842), 
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biegłego sądowego na liście biegłych sądowych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Katowicach z 
zakresu wyceny nieruchomości oraz maszyn i urządzeń, zaktualizowanej i uzupełnionej w Opinii 
określającej wartość przedsiębiorstwa Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna, ul. Korczaka 5, 43-
200 Pszczyna, sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego Jana Konowalczuka i rzeczoznawcę 
majątkowego Grzegorza Wyżgolika z dnia 6 maja 2020 r., za wyjątkiem określonych składników majątku 
i zobowiązań szczegółowo wymienionych w postanowieniu. 

 
 

W związku z ogłoszeniem upadłości Spółki, sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu 
braku kontynuacji działalności przez Spółkę. W związku z powyższym zasadnym stało się uznanie 
wszystkich rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jako przeznaczonych 
do sprzedaży zgodnie z MSSF 5. W toku postępowania upadłościowego otwartego w dniu 18 czerwca 2020 
roku, w związku z uproszczonym wnioskiem o ogłoszenie upadłości Spółki z dnia 5 grudnia 2019 Syndyk 
zmierzał będzie do likwidacji majątku Spółki w drodze jego sprzedaży.  

 
Jeżeli chodzi o likwidację masy upadłości, w pierwszej kolejności zaznaczyć należy, iż postanowieniem z 
dnia 18 czerwca 2020 r. o sygn. akt: X GU 1144/19/3 Sąd zatwierdził warunki sprzedaży zorganizowanej 
części przedsiębiorstwa dłużnika za cenę 100 000 000,00 złotych netto na rzecz CEDROB Spółka Akcyjna w 
Ujazdówku (KRS numer 0000140562). Wskazana zorganizowana część przedsiębiorstwa upadłego 
obejmuje zasadniczą część majątku upadłego, w tym zakład produkcyjny w Goczałkowicach-Zdroju przy 
ul. Uzdrowiskowej 4D, zakład produkcyjny w Pszczynie przy ul. Korczaka 5, zakład przetwórstwa mięsa 
położony w Ćwiklicach przy ul. Spokojnej 48 jak również prawa wynikające z umowy leasingu operacyjnego 
nieruchomości nr N/KA/2010/08/001, obejmującej nieruchomość położoną w Mokrsku, Mokrsko nr 343 
wraz z naniesieniami i przynależnościami. Syndyk zamierza sprzedać wymienioną zorganizowaną część 
przedsiębiorstwa w terminie wskazanym w art. 56e ustawy - Prawo upadłościowe tj. w terminie 
trzydziestu dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia. 
Pozostałą część majątku upadłego, w tym nieruchomość położoną w Pszczynie przy ul. Piastowskiej 2 
(prawo własności sześciu niewyodrębnionych lokali wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej – KW nr 
KA1P/00034456/5 i KA1P/00034458/9) jak również położoną w Pszczynie działkę gruntu nr 2028/44 (KW 
nr KA1P/00038466/6) Syndyk zamierza sprzedać w późniejszym terminie. W tym celu Syndyk wystąpi z 
wnioskiem o zatwierdzenie warunków przetargu na sprzedaż wskazanych nieruchomości.  

 
Przekwalifikowanie aktywów trwałych jako przeznaczonych do sprzedaży dokonane zostało na dzień 31 
grudnia 2019 roku.  
 
Skutki dokonania przeszacowania wartości majątku do niższej z dwóch wartości, wartości bilansowej i 
wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży ujęte zostały w sprawozdaniu 
finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 roku, wobec powyższego nie są one wykazane w 
kwartalnym rachunku zysków i strat.  
 
W związku z ogłoszeniem upadłości Spółki całość aktywów, pasywów oraz przychodów i kosztów uznane 
zostały jako pozycje dotyczące działalności zaniechanej zgodnie z MSSF 5. 
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1. Wybrane dane finansowe. 
 

 
Wyszczególnienie 

w tys. zł w tys. EUR 

01-01-2020 
30-09-2020 

01-01-2019 
30-09-2019 

01-01-2020 
30-09-2020 

01-01-2019 
30-09-2019 

 
dane dotyczące kwartalnego sprawozdania finansowego 
Przychody netto ze sprzedaży 1 550 391 927 6 883 452 083 90 964
Zysk (strata) z działalności 

operacyjnej 
1 178 -867 844 5 234 467 638 -201 421

Zysk (strata) brutto 1 036 -885 075 4 602 199 159 -205 421
Zysk (strata) netto 1 036 -885 912 4 602 199 159 -205 615
Przepływy pieniężne netto z 

działalności operacyjnej 
1 098 16 119 4 877 970 573 3 741

Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej 

603 7 700 2 677 220 187 1 787

Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej 

-166 -22 995 -736 140 625 -5 337

Przepływy pieniężne netto, 
razem 

1 535 825 6 819 050 168 191

Liczba akcji (w szt.) 125 183 380 125 183 380 125 183 380 125 183 380 
Zysk (strata) netto na jedną 
akcję zwykłą (w zł / EUR) 

0,01 -7,08 36 763,66 -1,64 

     

 na 30.09.2020 na 31.12.2019 na 30.09.2020 na 31.12.2019 

Aktywa razem 120 899 121 315 26 707 28 488 
Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania 
852 901 852 261 188 412 200 132 

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 
Zobowiązania krótkoterminowe 833 092 832 452 184 036 195 480 
Kapitał własny (aktywa netto) -732 003 -730 946 -161 704 -171 644 
Kapitał zakładowy 6 259 6 259 1 383 1 470 
Liczba akcji (w szt.) 125 183 380 125 183 380 125 183 380 125 183 380 

Wartość   księgowa na jedną 
akcję (w zł / EUR) 

-5,85 -5,84 -1,29 -1,37 

 
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w 
następujący sposób: 

 
- wybrane pozycje bilansowe na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego oraz analogicznego w 

okresie poprzednim przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 
obowiązującego na dzień bilansowy: 

 
W dniu 30 września 2020 roku 1 EUR = 4,5268 PLN  
W dniu 31 grudnia 2019 roku 1 EUR = 4,2585 PLN 
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- wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone są według 
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski 
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. 

 
W okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 roku 1 EUR = 4,4420 PLN  
W okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 roku 1 EUR = 4,3086PLN     

 
1.1 Skrócone śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej 

 

Wyszczególnienie stan na dzień 
30.09.2020 

stan na dzień  
31-12-2019 

AKTYWA 

Aktywa trwałe 111 980 112 001 
Wartość firmy z nabycia ZCP 0 0 
Inne wartości niematerialne 500 500 
Rzeczowe aktywa trwałe 111 480 111 501 
Udziały i akcje  
Aktywa z tytułu podatku odroczonego  
Aktywa obrotowe 8  919 9 314 
Zapasy 0 0 
Należności z tytułu dostaw i usług 1 510 4 132 
Pozostałe należności 781 781 
Należności budżetowe 630 568 
Należności z tytułu podatku dochodowego 1513 1 513 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 684 1 149 
Krótkoterminowe aktywa finansowe   
Rozliczenia międzyokresowe 1 800 1 171 

Aktywa razem 120 899 121 315 
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Wyszczególnienie stan na dzień 
30-09-2020 

stan na dzień 
31-12-2019 

PASYWA 
Kapitał własny -732 003 -730 946 
Kapitał akcyjny 6 259 6 259 
Inne skumulowane całkowite dochody    
Zyski zatrzymane -738 262 -737 205 
Zobowiązania długoterminowe 15 464 12 953 
Kredyty bankowe     
Dłużne papiery wartościowe     
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego     
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 12 953 12 953 
Rezerwy na inne zobowiązania 2 511  
Rozliczenia międzyokresowe   
Zobowiązania krótkoterminowe 837 438 839 308 
Kredyty bankowe i pożyczki 234 556 234 542 
Dłużne papiery wartościowe 165 758 165 758 
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 11 784 11 964 
Zobowiązania z tytułu faktoringu 124 912 124 912 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 271 712 271 021 
Zobowiązanie z tytułu podatku 
dochodowego 

 
  

Pozostałe zobowiązania 24 370 24 254 
Rezerwy na inne zobowiązania 1 263 3 774 
Rozliczenia międzyokresowe 3 083 3 083 

Pasywa razem 120 899 121 315 
 

Wyszczególnienie 
stan na dzień  
30-09-2020 

stan na dzień  
31-12-2019 

Wartość księgowa (w tys.zł) -732 003 -730 946 

Liczba akcji (w szt.) 125 183 380 125 183 380 
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -5,85 -5,84 
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1.2. Rachunek zysków i strat 
 

Wyszczegól
nienie 

od 01-01-2020 
do 30-09-2020 

od 01-01-2019 
do 30-09-2019 

  
Działalność zaniechana  
Przychody z działalności operacyjnej 650 391 927
Przychody ze sprzedaży produktów i usług 548 383 850
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 102 8 077 
Koszty działalności operacyjnej 2021 588 398
Amortyzacja  12 755 
Zużycie materiałów i energii 4 440 604
Usługi obce 977 34 993
Wynagrodzenia i Świadczenia na rzecz pracowników 354 44 998
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 7 605 
Pozostałe koszty 686 5 621 
Zmiana stanu zapasów wyrobów gotowych i produkcji w 
toku 

0 42 803

Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 0 -
980-

Zysk (strata) ze sprzedaży -1 371 - 196 471

Pozostałe przychody operacyjne 3 744 1 084 

Pozostałe koszty operacyjne 1 194 672 457 
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 178 -867 844
Przychody finansowe 0 111 
Koszty finansowe 142 17 342

Zysk (strata) brutto 1 036 -885 075
Podatek dochodowy 0 837 
część bieżąca 0 0 
część odroczona 0 837 
Zysk (strata) netto , w tym: 1 036 -885 912

Przypadający akcjonariuszom dominującym   

Przypadający akcjonariuszom mniejszościowym   

*Jest to sprawozdanie jednostkowe i nie ma podziału na akcjonariat dominujący i mniejszościowy. 
 

Całość rachunku zysków i strat za okres sprawozdawczy dotyczy działalności zaniechanej, która w 
okresie bieżącym oraz go poprzedzających uległa znaczącemu ograniczeniu, a następnie całkowitemu 
wstrzymaniu. 
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1.3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów 
 

Wyszczegól
nienie 

od 01-01-2020 
do 30-09-2020 

od 01-01-2019 
do 30-09-2019 

   
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 1 036 -885 912

   
Inne całkowite dochody 0 0 
Wycena akcji 0 0 
Podatek dochodowy odroczony dotyczący
 innych 
całkowitych dochodów 

0 0 

Inne całkowite dochody (netto) 0 0 
 0 0 
Całkowite dochody ogółem 1 036 -885 912
Całkowity dochód na akcję (w zł) 0,01 -7,08 
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1.4. Śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych 
 

Wyszczególnienie Kapitał  
 podstawowy 

Inne skumulowane całkowite 
dochody z tytułu: 

Zyski zatrzymane Razem Kapitał 
własny aktywów finansowych dostępnych 

do sprzedaży 

Stan na 1 stycznia 2020 6 259  -737 205 -730 946 
Zysk/strata netto   1 036 1 036 
Stan na 30 września 2020 6 259  -738 262 -732 003 
     
Stan na 1 stycznia 2019 6 259  353 817 360 076 
Zysk/strata netto roku obrotowego   -885 912 -885 912 
Stan na 30 września  2019 6 259  -532 095 -525 836 
     
Stan na 1 stycznia 2019 6 259  353 817 360 076 
Zysk/strata netto   -1 091 022 - 1 091 021 
Stan na 31 grudnia 2019 6 259  -737 205 -730 946 
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1.5 Rachunek przepływów środków pieniężnych. 
 

Wyszczególnienie od 01-01-2020 
do 30-09-2020 

od 01-01-2019 
do 30-09-2019 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 
I. Zysk (strata) brutto 1 036 -885 075 
II. Korekty razem 62 901 194 
1. Amortyzacja  12 755 
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych   
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  14 810 
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -581 -27 
5. Zmiana stanu rezerw   
6. Zmiana stanu zapasów  158 896 
7. Zmiana stanu należności 2 559 16 649 
8. Zmiana stanu zobow. krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów 

806 41 855 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -629 31 
10. Inne korekty z działalności operacyjnej -2 093 -8 581 
11. Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony 664 806* 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 098 16 119 
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 
I. Wpływy 603 7 808 
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych 
aktywów trwałych 

603 2 546 

2. Z aktywów finansowych  5 262 
a) w jednostkach pozostałych  5 262 
II. Wydatki  -107 
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych 
aktywów trwałych 

 -107 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne 

  

3. Na aktywa finansowe, w tym:   
a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami 
handlowymi 
jednostkach współzależnych 

  

b) w pozostałych jednostkach   
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 603 7 700 
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej 

  

I. Wpływy 14  
1. Kredyty i pożyczki 14  
2. Emisja dłużnych papierów wartościowych   
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3.Inne wpływy finansowe   
II. Wydatki 180 -22 995 
1. Spłaty kredytów i pożyczek  -7 646 
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego 

180 -2 691 

3. Wykup dłużnych papierów wartościowych   
4. Odsetki  -12 658 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -164 -22 995 
D. Przepływy pieniężne netto razem 1 535 825 
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 1 535 825 
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 149 1 165 
G. Środki pieniężne na koniec okresu 2 684 1 990 

  * Inne korekty dotyczą ujęcia: 
- straty z tytułu utraty wartości przez wartość firmy 223 701 tys. zł 
- straty z tytułu utraty wartości przez należności z tyt. dostaw i usług 344 605 tys. zł 
- straty z tytułu utraty wartości przez inne należności 96 500 tys. zł 

 

1.6. Transakcje z podmiotami powiązanymi osobowo. 
 

W bieżącym okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące transakcje z podmiotami powiązanymi 
osobowo przez członka Rady Nadzorczej: 

 

Kategoria powiązania Rodzaj transakcji Kwota w tys. zł 30.09.2020 Kwota w tyś 30.09.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozostałe podmioty 
powiązane 

Przychody ze sprzedaży dóbr (gotowych 
lub niezakończonych) i usług 

0 284 

- Podmiot A 
- Podmiot B 
- Podmiot C 
- Podmiot D 

0 
0 
0 
0 

239 
26 

1 
18 

Koszty działalności operacyjnej – zakup 
dóbr i usług 

0 8 881

- Podmiot A 
- Podmiot B 
- Podmiot C 
- Podmiot D 

0 
0 
0 
0 

8 691 
190 

0 
0 

Pożyczki udzielone 0 0 

- Podmiot A 
- Podmiot B 
- Podmiot C 
- Podmiot D 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

Należności i pozostałe aktywa 0 97 078

- Podmiot A 
- Podmiot B 
- Podmiot C 
- Podmiot D 

0 
0 
0 
0 

101 
15 

96 502 
460 

Zobowiązania 0 3 358 

- Podmiot A 
- Podmiot B 
- Podmiot C 
- Podmiot D 

0 
0 
0 
0 

1 548 
1 810 

0 
0 

Udzielone gwarancje i poręczenia 0 0 

- Podmiot A 
- Podmiot B 
- Podmiot C 
- Podmiot D 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

Otrzymane gwarancje i poręczenia 0 0 

- Podmiot A 
- Podmiot B 
- Podmiot C 
- Podmiot D 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
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Legenda: 

A- Usługi transportowe 
B- Zatrudnienie pracowników tymczasowych – obsługa kadrowo-płacowa C- Usługi 
finansowo-doradcze 
D- Sprzedaż materiałów, produktów i usług 

 

 
1.7. Transakcje z podmiotami powiązanymi funkcyjnie.  

 

W bieżącym okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące transakcje z podmiotami 
powiązanymi funkcyjnie przez członków Rady Nadzorczej i Zarząd: 

 

Kategoria powiązania Rodzaj transakcji Kwota w tys. zł 30.09.2020 Kwota w tyś 30.09.2019 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pozostałe podmioty 
powiązane 

Przychody ze sprzedaży dóbr (gotowych 
lub niezakończonych) i usług 

0 248 

- Podmiot E 
- Podmiot F 
- Podmiot G 
- Podmiot H 

0 
0 
0 
0 

0 
248 

0 
0 

Koszty działalności operacyjnej – zakup 
dóbr i usług 

0 527 

- Podmiot E 
- Podmiot F 
- Podmiot G 
- Podmiot H 

0 
0 
0 
0 

0 
386 
141 

0 

Należności i pozostałe aktywa 0 599 

- Podmiot E 
- Podmiot F 
- Podmiot G 
- Podmiot H 

0 
0 
0 
0 

0 
599 

0 
0 

Zobowiązania 0 177 

- Podmiot E 
- Podmiot F 
- Podmiot G 
- Podmiot H 

0 
0 
0 
0 

0 
149 

28 
0 

 
Legenda: 

E – sprzedaż 
produktów F – 
sprzedaż 
produktów G – 
usługi prawne 
H – usługi związane z produkcją 

 
 

1.8. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami (polityką) 
rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) mającymi zastosowanie 
do śródrocznej sprawozdawczości finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską 
(MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”) oraz związanych z nimi interpretacji 
ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych 
Standardach – stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie 
przepisów wykonawczych. 

 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego. 

 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone głównie na podstawie informacji pochodzących z 
systemu informatycznego Emitenta, bez możliwości uzyskania informacji od osób 
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odpowiedzialnych za zarządzanie oraz kontrole wewnętrzną w okresie do 7 września 2019 roku, 
t.j do dnia ustanowienia zarządcy przymusowego w osobie Mirosława Mozdżeń oraz bez 
możliwości dostępu do dokumentacji źródłowej, albowiem dokumentacja ta w całości, na 
podstawie postanowienia prokuratora Prokuratury Regionalnej z dnia 06 września 2019 roku, 
wydanego w sprawie o sygnaturze RP I Ds. 23.2019 została zabezpieczona przez funkcjonariuszy 
Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego i zabrana z siedziby Emitenta. To powoduje, 
że niemożliwe stało się zweryfikowanie poprawności danych zawartych w systemach 
informatycznych spółki w oparciu o dokumenty źródłowe.  
 
W zakresie w jakim było to możliwe Zarządca oraz Syndyk podjęli szereg działań zmierzających do 
weryfikacji danych wykazanych w sprawozdania finansowym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 
30 września 2019 roku. Nie było to jednak możliwe w wystarczającym zakresie w szczególności w 
odniesieniu do przychodów i kosztów ponoszonych przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2019 do 
30 września 2019 oraz stanu aktywów i pasywów na dzień 30 września 2019 roku. W tym zatem 
zakresie użytkownik sprawozdania powinien w szczególności mieć na uwadze, że istnieje 
możliwość, że dane te mogą nie przedstawiać rzetelnie i jasno sytuacji finansowej jednostki. 
 
Weryfikacja istnienia oraz wartości rzeczowych Spółki przeprowadzona została na podstawie 
inwentaryzacji oraz wyceny tych składników. W chwili obecnej na zlecenie Syndyka 
przeprowadzana jest ostateczna weryfikacja i sprawdzenie opinii określającej wartość 
przedsiębiorstwa z dnia 24 grudnia 2019 roku uzupełnionej i zaktualizowanej opinią z dnia 6 maja 
2020 roku. Dokonano również wyceny należności oraz wartości niematerialnych Spółki i ujęto 
skutki tej wyceny w przedstawianym sprawozdaniu finansowym. W zakresie pasywów jednostki 
na dzień sporządzenia i podpisania ostatecznej wersji sprawozdania finansowego t.j. na dzień 27 
listopada2020 roku trwa proces sporządzenia listy wierzytelności Spółki w oparciu o zgłoszenie 
przekazane Syndykowi przez Sąd Upadłościowy. Skutki ewentualnych rozbieżności pomiędzy 
wartością zobowiązań wynikającą z ksiąg rachunkowych jednostki a zgłoszeniami wierzycieli 
zostaną zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 
roku. 
 
W dniu 27 lipca 2020 roku Syndyk wystąpił do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu 
do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej z wnioskiem o możliwość 
dokonania oględzin oraz o wykonanie fotokopii dokumentacji Spółki. W odpowiedzi pismem z dnia 
18 sierpnia prokuratura poinformowała, że trwają oględziny obszernej dokumentacji Spółki, która 
z racji swej obszerności zgromadzona jest w dwóch magazynach w Katowicach i w Bielsku – Białej 
i obejmuje łącznie 84 palety zawierające po kilkadziesiąt pakietów dokumentacji każdy. W związku 
z powyższym stwierdzić należy, że proces dokonania oględzin wskazanej dokumentacji musiałby 
trwać co najmniej kilkanaście miesięcy, a i tak nie gwarantowałby uzyskania pewności do co 
rzetelności i kompletności wykazanych w sprawozdaniu przychodów oraz kosztów. Stwierdzić 
ponadto należy, że wobec faktu, iż wykazana w sprawozdaniu śródrocznym kwota aktywów 
odpowiada jedynie 15 % wartości zobowiązań Spółki i wobec tego jedynie w takiej części po 
zaspokojeniu kosztów postępowania pokryte mogą zostać zobowiązania jednostki, wartość 
osiągniętych przychodów oraz poniesionych wydatków w latach ubiegłych wydaje się być 
informację nieistotną wobec większości potencjalnych użytkowników sprawozdania finansowego.  

 
Sprawozdanie finansowe jest przedstawione w tys. złotych, a wszystkie wartości, o ile nie 
wskazano inaczej, podane są w tys. zł. 

 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy braku założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. W dniu 18 czerwca 2020 roku 
ogłoszona została upadłość Spółki. Nie ma zatem przesłanek pozytywnych co do perspektyw 
prowadzenia podstawowej działalności przez Emitenta.  
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Z uwagi na fakt, że całość dokumentacji księgowej została zabrana z siedziby spółki przez 
funkcjonariuszy Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego na zlecenie Prokuratury 
Regionalnej w Katowicach, Spółka nie jest także w stanie ujawnić wszystkich wymaganych 
informacji o wartościach godziwych, w tym także wynikających z paragrafów 91-93 h), 94-96, 98 i 
99 MSSF 13 Ustalenie wartości godziwej i paragrafów 25, 26 i 28-30 MSSF 7 Instrumenty 
finansowe: ujawnianie informacje. 

 
 
Kwartalne sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień 
wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze sprawozdaniem 
finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019roku. 
 

2. Zasady rachunkowości 
 

Zastosowane przez Spółkę zasady rachunkowości w niniejszym kwartalnym jednostkowym 
sprawozdaniu finansowym są takie same jak te zastosowane przez Spółkę w rocznym 
jednostkowym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 roku zgodnie 
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię 
Europejską. 
 
Zastosowane nowe i zmienione standardy i interpretacje 
W niniejszym jednostkowym sprawozdaniu finansowym zastosowano po raz pierwszy 
następujące nowe standardy oraz zmiany do obowiązujących standardów, które weszły w życie 
od 1 stycznia 2020 r.: 
a)  MSSF 3 "Połączenia przedsięwzięć" 
b)   Zmiany do MSSF 9, MSR 39 oraz MSSF 7 związane z reformą IBOR 
c)  MSR 1 "Prezentacja sprawozdań finansowych" oraz MSR 8 "Zasady (polityka) rachunkowości, 
zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów" 
d)   Zmiany w zakresie Założeń Koncepcyjnych w MSSF 
Bez wpływu na niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe. 
 
Opublikowane standardy i interpretacje, które jeszcze nie obowiązują i nie zostały wcześniej 
zastosowane przez Spółkę 
 
W niniejszym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółka nie zdecydowała o wcześniejszym 
zastosowaniu następujących opublikowanych standardów, interpretacji lub poprawek do 
istniejących standardów przed ich datą wejścia w życie: 
a)  MSSF 17 "Umowy ubezpieczeniowe" oraz zmiany do MSSF 17 
b)   Zmiany do MSR 1 "Prezentacja sprawozdań finansowych" 
c)  Zmiany do MSSF 3 "Połączenia przedsięwzięć" 
d)   Zmiany do MSR 16 "Rzeczowe aktywa trwałe" 
e)  Zmiany do MSR 37 "Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe" 
f)  Roczne zmiany do MSSF 2018-2020 
g)  Zmiany do MSSF 16 "Leasing" 
h)   Zmiana do MSSF 4: Zastosowanie MSSF 9 "Instrumenty finansowe" 
i)  MSSF 14 "Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe" 
j)     Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 dot. sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem, 
a jego jednostkami stowarzyszonymi lub wspólnymi przedsięwzięciami 
W ocenie Spółki ww. standardy i interpretacje nie będą miały istotnego wpływu na jednostkowe 
sprawozdanie finansowe.  
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3. Informacje o zmianach stosowanych zasad rachunkowości. 

 
W prezentowanym kwartalnym sprawozdaniu finansowym, Spółka nie dokonała istotnych zmian 
stosowanych zasad rachunkowości i metod obliczeniowych. Szczegółowy opis najważniejszych 
zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę zamieszczony został w rocznym sprawozdaniu 
finansowym Spółki za 2019 rok.  

 
4. Informacje o zmianie zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku 
finansowego. 

 
Zasady ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego nie uległy zmianie. 

 
 

5. Informacja o zmianach wielkości szacunkowych, o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i 
aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonanych odpisach aktualizujących. 

 
W roku 2019 utworzona została rezerwa na potencjalne koszty i straty związane z postępowaniem 
upadłościowym. 
Z uwagi na brak dokumentacji księgowej nie są znane Spółce wartości, na które utworzono 
rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Zmiany zostaną dokonane w 
późniejszych okresach po zinwentaryzowaniu zapisów księgowych. 

 

Tytuł istotnych wartości 
szacunkowych 

Stan na 
30.09.2020 

Stan na 
31.12.2019 Zmiana 

- aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

2 148 2 148 0 

- rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

15 101 15 101 0 

- rezerwa na świadczenia emerytalne i 
podobne 

395 395 0 

- pozostałe rezerwy 3 379 3 379 0 
 
 

6. Zwięzły opis istotnych dokonań i niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport 
wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących. 

 

Dnia 14 stycznia 2020 r. Zarządca otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego Katowice-Wschód 
w Katowicach, X Wydział Gospodarczy o złożeniu przez Dłużnika (reprezentowanego przez 
wiceprezesa) w dniu 16 grudnia 2019 r. uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości Dłużnika. 
Pismem z dnia 21 stycznia 2020 r. Zarządca ustosunkował się do wniosku Dłużnika.  

Dnia 18 lutego 2020 r. Zarządca otrzymał ofertę nabycia składników majątkowych stanowiących 
zorganizowaną część przedsiębiorstwa Dłużnika, złożoną przez CEDROB S.A. z siedzibą w 
Ujazdówku. Oferta została złożona w ślad za wnioskiem o ogłoszenie upadłości Dłużnika. CEDROB 
S.A. zaoferował nabycie składników majątkowych stanowiących ZCP dłużnika za cenę 
100.000.000,00 zł, powiększoną o wartość należnego podatku od towarów i usług, o ile taki będzie 
należny według obowiązujących przepisów. 

W dniu 19 lutego 2020 r. Zarządca złożył w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, X 
Wydział Gospodarczy wniosek (na podstawie art. 56a i nast. Prawa upadłościowego) o 
zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Dłużnika na rzecz 
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spółki CEDROB S.A. z siedzibą w Ujazdówku za cenę 100.000.000,00 złotych, powiększoną o 
wartość należnego podatku od towarów i usług, o ile taki będzie należny według obowiązujących 
przepisów. Przedmiotowy wniosek został złożony w uzupełnieniu wniosku zarządcy z dnia 5 
grudnia 2019 r. o ogłoszenie upadłości Dłużnika złożonego w trybie art. 334 Prawa 
upadłościowego.  

W dniu 12 maja 2020 roku doręczono Zarządcy pozew skierowany przez Staropolskie Specjały sp. 
z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju o uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w księdze 
wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym wraz z wnioskiem o zabezpieczenie. W ramach pozwu 
oraz wniosku o zabezpieczenie Powód wnosi m.in. o: 

1) nakazanie usunięcia niezgodności między stanem prawnym ujawnionym w księgach 
wieczystych 

prowadzonych dla trzech nieruchomości położonych w Goczałkowicach-Zdroju (na których 
położony jest zakład produkcyjny Spółki w Goczałkowicach-Zdroju, przy ul. Uzdrowiskowej 4D) 
poprzez wykreślenie z działu II ksiąg wieczystych prowadzonych dla tych nieruchomości Zakładów 
Mięsnych Henryk Kania S.A. jako właściciela i wpisanie w to miejsce Staropolskie Specjały sp. z 
o.o.; 

2) zasądzenie od Spółki na rzecz Staropolskie Specjały sp. z o.o. kosztów postępowania, w tym 
kosztów zastępstwa procesowego; 

3) zabezpieczenie powództwa poprzez: nakazanie wpisania ostrzeżenia o toczącym się 
postępowaniu w księgach wieczystych prowadzonych dla ww. nieruchomości oraz zakazanie 
zbywania i obciążania ww. nieruchomości.  

Staropolskie Specjały sp. z o.o. opiera swoje roszczenia na twierdzeniu o nieważności 
umowy, na podstawie której Spółka nabyła wskazane powyżej nieruchomości, na skutek 
braku istnienia zobowiązań ciążących na Staropolskie Specjały sp. z o.o. wobec Spółki, co w 
ocenie Staropolskie Specjały sp. z o.o. wynika z wystawiania przez Spółkę nierzetelnych faktur VAT, 
odnośnie których toczy się postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w 
Katowicach (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 48/2019). 

Wartość przedmiotu sporu określono w pozwie na kwotę 49.000.000,00 zł. 

Według wstępnej oceny zarządcy, powództwo jest nieuzasadnione oraz pozbawione podstaw 
prawnych, w szczególności w odniesieniu do nieważności nabycia ww. nieruchomości przez 
Spółkę. 

- raport bieżący nr 15/2020 z dnia 14.05.2020r. 

W dniu 24 kwietnia 2020 r. zarządca otrzymał pismo pochodzące od CEDROB S.A., skierowane do 
Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zawierające zmianę 
oferty nabycia składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa 
Dłużnika. W ww. piśmie CEDROB dokonał zmiany złożonej Oferty w zakresie ceny nabycia 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa określonej w pierwotnej ofercie w ten sposób, iż 
zawnioskował o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa na 
rzecz CEDROB S.A. za cenę 82.100.000,00 zł, powiększoną o wartość należnego podatku od 
towarów i usług, o ile taki będzie należny według obowiązujących przepisów. W pozostałym 
zakresie złożona Oferta pozostała niezmieniona. 

Dnia 20 maja 2020 r. do biura zarządcy wpłynęło pismo oferenta CEDROB S.A. z dnia 19 maja 2020 
r., skierowane do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, na 
podstawie którego podmiot ten: cofnął pismo z dnia 30 marca 2020 r. obejmujące zmianę oferty 
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nabycia składników stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa dłużnika, podtrzymał 
cenę wskazaną w pierwotnie złożonej ofercie w kwocie 100.000.000,00 zł, powiększoną o wartość 
należnego podatku od towarów i usług, o ile taki będzie należny według obowiązujących 
przepisów oraz zmodyfikował pierwotnie złożoną ofertę poprzez wyłączenie z majątku 
stanowiącego przedmiot oferty znaków towarowych szczegółowo wskazanych w załączniku do 
pisma. W treści pisma CEDROB S.A. wskazał ponadto, iż pierwotna oferta CEDROB S.A. opierała 
się na opinii określającej wartość przedsiębiorstwa Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A., ul. Korczaka 
5 43-200 Pszczyna z dnia 24 grudnia 2019 r. Opinia ta została zaktualizowana i uzupełniona w dniu 
6 maja 2020 r.  

Dnia 20 maja 2020 r. Zarządca skierował do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X 
Wydział Gospodarczy, pismo w którym pozytywnie zaopiniował stanowisko zawarte w ww. piśmie 
CEDROB z dnia 19 maja 2020 r. i podzielił zawarte w nim treści dotyczące zakresu przedmiotowego 
Oferty. Zarządca przedłożył również w Sądzie aktualizację i uzupełnienie Opinii określającej 
wartość przedsiębiorstwa dłużnika sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego Jana 
Konowalczuka oraz rzeczoznawcę majątkowego Grzegorza Wyżgolika z dnia 6 maja 2020 r.  

 

W dniu 18 czerwca 2020 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział 
Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 18 czerwca 2020 r., 
sygn. akt X GU 1144/19/3, postanowił: 

1. ogłosić upadłość dłużnika: Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółka Akcyjna w Pszczynie, adres: 
43-200 Pszczyna, ul. J. Korczaka 5, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000053415; 

2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu komisarzowi w 
terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze 
Sądowym i Gospodarczym; 

3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na 
nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze 
wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o 
ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa 
powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 

4.  wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Knast; 

5. wyznaczyć syndyka w osobie Bartosza Klepacza, posiadającego licencję doradcy 
restrukturyzacyjnego o numerze 209; 

6. zatwierdzić warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa dłużnika za cenę 
100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych 00/100) netto, na rzecz CEDROB Spółka Akcyjna 
w Ujazdówku (KRS numer 0000140562), w skład której to zorganizowanej części przedsiębiorstwa 
dłużnika wchodzą składniki majątkowe opisane i oszacowane w Opinii określającej wartość 
przedsiębiorstwa Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna, ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna, z 
dnia 24 grudnia 2019 r. (dalej: Opinia), sporządzonej przez Jana Konowalczuka, rzeczoznawcę 
majątkowego (uprawnienia nr 1093), biegłego sądowego na liście biegłych sądowych 
prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Katowicach w zakresie: wycena nieruchomości, wycena 
przedsiębiorstw oraz ocena stanu i analiza przedsiębiorstw (due diligence), wycena wartości 
niematerialnych i prawnych, ekonomika rolnictwa, wycena gospodarstw rolnych, i Grzegorza 
Wyżgolika, rzeczoznawcę majątkowego (uprawnienia nr 2842), biegłego sądowego na liście 
biegłych sądowych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Katowicach z zakresu wyceny 
nieruchomości oraz maszyn i urządzeń, zaktualizowanej i uzupełnionej w Opinii określającej 
wartość przedsiębiorstwa Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna, ul. Korczaka 5, 43-200 
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Pszczyna, sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego Jana Konowalczuka i rzeczoznawcę 
majątkowego Grzegorza Wyżgolika z dnia 6 maja 2020 r., za wyjątkiem określonych składników 
majątku i zobowiązań szczegółowo wymienionych w postanowieniu. 

Dnia 3 września 2020 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy 
doręczył syndykowi wniosek o wyłączenie z masy upadłości skierowany przez Staropolskie 
Specjały sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy 
KRS, za numerem KRS: 0000125470 ["Wnioskodawca"]. W ramach wniosku Wnioskodawca wnosi 
o wyłączenie z masy upadłości Spółki oraz wydanie Wnioskodawcy rzeczy wymienionych we 
wniosku a obejmujących dwieście dwadzieścia dwie pozycje. Ewentualnie, na wypadek braku 
możliwości wydania w naturze Wnioskodawcy przedmiotów wymienionych we wniosku, 
Wnioskodawca wnosi o wydanie świadczenia wzajemnego otrzymanego z tego tytułu. 
Wnioskodawca opiera swoje roszczenia na twierdzeniu o nieważności umowy, na podstawie 
której Spółka nabyła wymienione we wniosku przedmioty, na skutek braku istnienia zobowiązań 
ciążących na Wnioskodawcy wobec Spółki, co w ocenie Wnioskodawcy wynika z wystawiania 
przez Spółkę nierzetelnych faktur VAT, odnośnie których toczy się postępowanie prowadzone 
przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji 
Prokuratury Krajowej w Katowicach [o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 48/2019]. 

Uprzednio, Wnioskodawca wystąpił również przeciwko Spółce z powództwem o uzgodnienie 
stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym dla trzech 
nieruchomości położonych w Goczałkowicach-Zdroju wraz z wnioskiem o zabezpieczenie, również 
opierając swoje roszczenia na twierdzeniach wskazanych powyżej [o czym Spółka informowała w 
raporcie bieżącym 15/2020]. 

Dnia 29 września 2020 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy 
doręczył Syndykowi masy upadłości zażalenie wierzyciela Roberto Pini ["Wierzyciel"] na 
postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy ["Sąd"] 
z dnia 18 czerwca 2020 r., sygn. akt: X GU 1144/19/3. 

O wydaniu przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości Spółki ["Postanowienie"], Syndyk 
masy upadłości informował w raporcie bieżącym nr 18/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. 

Syndyk masy upadłości informuje jednocześnie, iż Wierzyciel zaskarżył Postanowienie w zakresie 
jego punktu 6, na mocy którego Sąd zatwierdził warunki sprzedaży zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa Spółki ["ZCP"] za cenę 100 000 000,00 złotych netto na rzecz CEDROB S.A. z 
siedzibą w Ujazdówku [KRS numer 0000140562]. 

W ramach zażalenia Wierzyciel wnosi o: 

1] uznanie wniesionego zażalenia za oczywiście uzasadnione na podstawie art. 395 §2 k.p.c., a w 
konsekwencji o zmianę zaskarżonego Postanowienia w zakresie punktu nr 6 i oddalenie w całości 
wniosku o zatwierdzenia warunków sprzedaży ZCP; 

2] w razie nieuwzględnienia wniosku z punktu 1 powyżej - o zmianę zaskarżonego Postanowienia 
w zakresie zaskarżonego punktu nr 6 i oddalenie w całości przez Sąd II instancji wniosku o 
zatwierdzenie warunków sprzedaży ZCP. 
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7. Czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ 
na osiągnięte wyniki. 

 

Czynniki i zdarzenia mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki zostały opisane w pkt. 6 oraz 21 
niniejszego Sprawozdania. 

 
8. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w 
prezentowanym okresie. 

 

Obecnie, w związku z tym, że Spółka nie prowadzi działalności produkcyjnej, przychody nie są 
wrażliwe sezonowo. 
 
9. Wyniki według segmentów. 

 
Na podstawie prowadzonej działalności Spółka ZM „Henryk Kania” S.A wyodrębniła jeden 
segment operacyjny - produkcja wyrobów wędliniarskich. Bieżąca działalność Spółki nie pozwala 
Spółce na wyodrębnienie większej liczby segmentów. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 
głównym przychodem Spółki była dzierżawa Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa. 

 
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług (Struktura terytorialna) 

 
Lp. Sprzedaż 30.09.2020 30.09.2019 

1. Krajowa 548 364 653 
2. Wewnątrzwspólnotowa 0 12 382 
3. Export 0 3047 
Suma: 548 380 082 

 
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (Struktura terytorialna) 

 
Lp. Sprzedaż 30.09.2020 30.09.2019 
1. Krajowa 102 13 739 
Suma: 102 13 739 

 
Informacje dotyczące głównych klientów zgodnie z MSSF 8 § 34 

 
Lp. Opis kontrahenta 30.09.2020 30.09.2019 

1. A 0 228 685 

2. B 0 76 775 

Razem: 9 305 460 
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10. Wyniki ZM Henryk Kania S.A.  

 
Za trzy kwartały 2020 roku Spółka odnotowała zysk netto w wysokości 1 036 tys. zł. 

 
Najbardziej istotne pozycje ujęte na dzień 31.03.2020 w pozycji Rachunku Zysków i Strat  
„Pozostałe przychody operacyjne” to: 
- zysk ze zbycia samochodów 581 tys. zł, 
- przychody z dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa 2,43 mln zł 
 
oraz 
„Pozostałe koszty operacyjne” to: 
- strata z tytułu utraty wartości przez inne należności 1,07 mln zł 

 
 

11. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. 
 

Na dzień 30.09.2020 kapitał akcyjny wynosi 6.259 tys. zł. i dzieli się na 125 183 380 akcji zwykłych 
na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł każda akcja. 

 
Numer 

serii 
Liczba 
akcji 

Rodzaj akcji Ilość głosów 

A 12.255.172 Zwykłe na 
okaziciela 

12.255.172 

B 2.451.000 Zwykłe na 
okaziciela 

                 2.451.000 

C 50.056 Zwykłe na 
okaziciela 

50.056 

D 29.512.456 Zwykłe na 
okaziciela 

29.512.456 

E 80.914.696 Zwykłe na 
okaziciela 

80.914.696 

Razem: 125.183.38
0 

 125.183.380 

 
 

Informacje dotyczące wypłaconej (lub zdeklarowanej) dywidendy łącznie i w przeliczeniu na 
jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. 

 
W ciągu trzech kwartałów 2020 roku nie wystąpiły wyżej wymienione zdarzenia. 

 
12. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, nieujęte w sprawozdaniu finansowym, a 
mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta. 
 

 
W dniu 12 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy 
Odwoławczy wydał Postanowienie o oddaleniu zażalenia wierzyciela Roberto Pini na 
postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy z dnia 
18 czerwca 2020 r. wydane w sprawie o ogłoszenie upadłości wraz z wnioskiem o zatwierdzenie 
warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika sygn. akt: X GU 1144/19/3. O złożeniu zażalenia 
Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 20/2020 z dnia 30 września 2020 r. 
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Z dniem 12 października 2020 r. uprawomocniło się postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-
Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy z dnia 18 czerwca 2020 r. o ogłoszeniu upadłości 
Spółki wydanego w sprawie o ogłoszenie upadłości wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków 
sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika sygn. akt: X GU 1144/19/3. O wydaniu postanowienia Spółka 
poinformowała raportem bieżącym nr 18/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. Postanowienie zostało 
opatrzone klauzulą prawomocności w dniu 13 października 2020 r.  
 
Spółka zawarła z CEDROB S.A. z siedzibą w Ujazdówku w dniu 28 października 2020 r. umowę 
sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Emitenta, obejmującej wskazane w umowie: 
- nieruchomości gruntowe stanowiące funkcjonujący zakład przetwórstwa mięsa położony w 
Goczałkowicach - Zdroju przy ulicy Uzdrowiskowej 4C i D, wraz z nieruchomościami 
nieoperacyjnymi, 
- nieruchomości gruntowe stanowiące funkcjonujący zakład przetwórstwa mięsa położony w 
Pszczynie przy ulicy Korczaka 5, wraz z oczyszczalnią ścieków i sklepem firmowym, 
- nieruchomości stanowiące funkcjonujący zakład przetwórstwa mięsa położony w Ćwiklicach 
przy ulicy Spokojnej 48, 
- prawa wynikające z umowy leasingu operacyjnego nieruchomości stanowiącej teren zakładu 
rozbioru i przetwórstwa mięsa położonej w Mokrsku, wraz z oczyszczalnią ścieków, 
- inwestycje, ruchomości, nakłady trwałe i ruchome środki trwałe dotyczące ww. nieruchomości 
- wartości niematerialne i prawne, 
- prawa wynikające z umów dzierżawy, najmu oraz innych umów, jak również decyzji i pozwoleń 
możliwych do przeniesienia na kupującego, związanych ze Zorganizowaną Częścią 
Przedsiębiorstwa. 
W skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa nie wchodzą zobowiązania, wierzytelności, 
wierzytelności z rachunków bankowych oraz księgi, rachunki i dokumentacja księgowa Emitenta. 
Cena sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółki wyniosła 100.000.000,00 zł _sto 
milionów złotych_ netto i została zapłacona przed zawarciem umowy sprzedaży. 
Warunki sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa zostały zatwierdzone 
Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy z 
dnia 18 czerwca 2020 r. sygn. akt X GU 1144/19/3, o którego uprawomocnieniu się Spółka 
poinformowała w raporcie bieżącym nr 24/2020 opublikowanym w dniu 14 października 2020 r. 
 
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy dniu 6 listopada 2020 r. 
wydał postanowienie o oddaleniu wniosku Staropolskich Specjałów sp. z o.o. o wyłączenie z masy 
upadłości, o złożeniu którego Emitent zawiadomił raportem bieżącym nr 19/2020 z dnia 4 
września 2020 r. Postanowieniem tym Sąd oddalił też wnioski dowodowe w przedmiocie 
dopuszczenia dowodu z opinii biegłego oraz z zeznań świadków. Sąd stwierdził m.in. brak podstaw 
do przyjęcia, że dług uzasadniający przeniesienie przedsiębiorstwa wnioskodawcy na upadłego 
nie istniał. Na przedmiotowe, doręczone Syndykowi w dniu dzisiejszym postanowienie nie 
przysługuje zażalenie. 
 
13. Informacje dotyczące zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które 

nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. 
 

Zobowiązanie warunkowe w kwocie 49.000.000,00 złotych wynikające z pozwu wniesionego przez 
Spółkę Staropolskie Specjały szczegółowo opisany w punkcie 17. W dniu 6 listopada 2020 r. Sąd 
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o 
oddaleniu wniosku Staropolskich Specjałów sp. z o.o. o wyłączenie z masy upadłości, o złożeniu 
którego Emitent zawiadomił raportem bieżącym nr 19/2020 z dnia 4 września 2020 r. 
Postanowieniem tym Sąd oddalił też wnioski dowodowe w przedmiocie dopuszczenia dowodu z 
opinii biegłego oraz z zeznań świadków. Sąd stwierdził m.in. brak podstaw do przyjęcia, że dług 
uzasadniający przeniesienie przedsiębiorstwa wnioskodawcy na upadłego nie istniał. Na 
przedmiotowe, doręczone Syndykowi w dniu dzisiejszym postanowienie nie przysługuje zażalenie.  
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14. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych 
prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym 
w stosunku do prognoz. 

 
ZM Henryk Kania S.A. nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2020 rok. 

 

15. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty 
zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień 
przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty 
akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i 
ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie 
zmian w strukturze własności znaczących pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania 
poprzedniego raportu kwartalnego. 

 
Zgodnie z wiedzą Zarządzających ZM Henryk Kania S.A. stan akcjonariuszy posiadających co 
najmniej 5% ogólnej liczby głosów: 

   
 
 

Akcjonariusz 

Liczba posiadanych 
akcji (odpowiada % 
udziałowi w ogólnej 

licznie głosów na 
WZ) 

 
Zmiana od dnia 

przekazania 
poprzedniego 

raportu 

Procentowy udział w 
kapitale zakładowym 

(odpowiada % 
udziałowi w ogólnej 

liczbie głosów na WZ) 

 
Zmiana od dnia 

przekazania 
poprzedniego 

raportu 

Bogden Limited (kontrolowany 
przez Bahrija Limited) 

-75 621 030 - 60,41 - 

 
     

Powyższe zestawienie zostało sporządzone w oparciu o dostępne emitentowi informacje, w 
szczególności zawiadomienia dotyczące transakcji czy dokumenty świadectw depozytowych 
składanych w związku z walnymi zgromadzeniami. 

 
 

16. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby 
zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze 
wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu 
kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób. 

 
Osoby zasiadające w zarządzie i stan posiadania akcji Emitenta 

 – na dzień 30.09.2020 rok. 
   

 
 

Akcjonariusz 

Liczba posiadanych 
akcji (odpowiada % 
udziałowi w ogólnej 

licznie głosów na 
WZ) 

 
Zmiana od dnia 

przekazania 
poprzedniego 

raportu 

Procentowy udział w 
kapitale zakładowym 

(odpowiada % 
udziałowi w ogólnej 

liczbie głosów na WZ) 

 
Zmiana od dnia 

przekazania 
poprzedniego 

raportu 

Grzegorz Minczanowski 44 500 - 0,04% - 
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Osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej i stan posiadania akcji Emitenta 

– na dzień 30.09.2020 rok. 
 

 
 

Akcjonariusz 

Liczba posiadanych 
akcji (odpowiada % 
udziałowi w ogólnej 

licznie głosów na 
WZ) 

 
Zmiana od dnia 

przekazania 
poprzedniego 

raportu 

Procentowy udział w 
kapitale zakładowym 

(odpowiada % 
udziałowi w ogólnej 

liczbie głosów na WZ) 

 
Zmiana od dnia 

przekazania 
poprzedniego 

raportu 

Henryk Kania - - - - 

 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone wyłącznie na podstawie informacji pochodzących z 
systemu informatycznego Emitenta, bez możliwości dostępu do dokumentacji źródłowej, 
albowiem dokumentacja ta w całości, na podstawie postanowienia prokuratora Prokuratury 
Regionalnej z dnia 06 września 2019 roku, wydanego w sprawie o sygnaturze RP I Ds. 23.2019 
została zabezpieczona przez funkcjonariuszy Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego i 
zabrana z siedziby Emitenta. To powoduje, że wobec braku dostępu do informacji źródłowej, 
niemożliwe jest udzielenie informacji odnośnie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do 
nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu 
kwartalnego. Ewidencja księgowa również nie pozwala ustalić wymienionych danych. Wobec 
powyższego powyżej wykazano stan posiadania członków zarządu oraz Rady Nadzorczej na dzień 
30 września 2020 roku, potwierdzony przez zarząd na dzień sporządzenia poprzedniego raportu 
kwartalnego, tj. na 30.05.2019r. 

 
 

17. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla 
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. 

 

W dniu 18 czerwca 2020 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział 
Gospodarczy, postanowieniem z dnia 18 czerwca 2020 r., sygn. akt X GU 1144/19/3, postanowił 
między innymi ogłosić upadłość dłużnika: Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółka Akcyjna w Pszczynie, 
adres: 43-200 Pszczyna, ul. J. Korczaka 5. 

Postępowanie przed Sądem Rejonowym w Pszczynie. Pozew przeciw Spółce skierowany przez 
Staropolskie Specjały sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII 
Wydział Gospodarczy KRS, za numerem KRS: 0000125470 („Powód”) o uzgodnienie stanu 
prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym wraz z wnioskiem 
o zabezpieczenie. W ramach pozwu oraz wniosku o zabezpieczenie Powód wnosi o: 1) nakazanie 
usunięcia niezgodności między stanem prawnym ujawnionym w księgach wieczystych 
prowadzonych dla trzech nieruchomości położonych w Goczałkowicach-Zdroju (na których 
położony jest zakład produkcyjny Spółki w Goczałkowicach-Zdroju, przy ul. Uzdrowiskowej 4D) 
poprzez wykreślenie z działu II ksiąg wieczystych prowadzonych dla tych nieruchomości Zakładów 
Mięsnych Henryk Kania S.A. jako właściciela i wpisanie w to miejsce Powoda; 2) zasądzenie od 
pozwanego na rzecz Powoda kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego; 3) 
przeprowadzenie rozprawy również pod nieobecność Powoda; 4) zabezpieczenie powództwa 
poprzez: (i) nakazanie wpisania ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu w księgach wieczystych 
prowadzonych dla ww. nieruchomości oraz (ii) zakazanie zbywania i obciążania ww. 
nieruchomości oraz 5) dopuszczenie dowodów przytoczonych w pozwie. Powód opiera swoje 
roszczenia na twierdzeniu o nieważności umowy, na podstawie której Spółka nabyła wskazane 
powyżej nieruchomości, na skutek braku istnienia zobowiązań ciążących na Powodzie wobec  
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Spółki, co w ocenie Powoda wynika z wystawiania przez Spółkę nierzetelnych faktur VAT, odnośnie 
których toczy się postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach (o czym 
Spółka informowała w raporcie bieżącym 48/2019). Wartość przedmiotu sporu określono w 
pozwie na kwotę 49.000.000,00 zł.  

W dniu 6 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy 
wydał postanowienie o oddaleniu wniosku Staropolskich Specjałów sp. z o.o. o wyłączenie z masy 
upadłości, o złożeniu którego Emitent zawiadomił raportem bieżącym nr 19/2020 z dnia 4 
września 2020 r. Postanowieniem tym Sąd oddalił też wnioski dowodowe w przedmiocie 
dopuszczenia dowodu z opinii biegłego oraz z zeznań świadków. Sąd stwierdził m.in. brak podstaw 
do przyjęcia, że dług uzasadniający przeniesienie przedsiębiorstwa wnioskodawcy na upadłego nie 
istniał. Na przedmiotowe, doręczone Syndykowi postanowienie nie przysługuje zażalenie. 

 
 

18. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu 
transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały 
zawarte na innych warunkach  niż  rynkowe,  z wyjątkiem  transakcji  zawieranych  przez  
emitenta będącego funduszem z podmiotem powiązanym, wraz ze wskazaniem ich wartości, 
przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane wg rodzaju, 
z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do 
zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta. 

 
W ciągu trzech kwartałów 2020 r. nie wystąpiły wyżej wymienione zdarzenia. 

 
19. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń 
kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce 
zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi 
równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem: 

 

 
a. nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, 
b. łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została 
odpowiednio poręczona lub gwarantowana, 
c. okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, 
d. warunków finansowych, na jakich poręczenia lub gwarancje zostały udzielone, z 
określeniem wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczenia 
lub gwarancji, 
e. charakteru powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął 
kredyt lub pożyczki. 

 
W ciągu trzech kwartałów 2020 r. nie wystąpiły wyżej wymienione zdarzenia  
 

20. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, 
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne 
dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta. 

 
Wszelkie informacje zostały mające wpływ na sytuację emitenta w różnych aspektach jego 
funkcjonowania zostały szeroko opisane w pkt 5, 11, 16 i 20 niniejszego skróconego śródrocznego 
sprawozdania finansowego. 
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21. Wskazanie czynników, które w ocenie zarządu będą miały wpływ na osiągnięte przez 
Spółkę wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. 

 
Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz Cedrob Spółka Akcyjna za cenę 
100.000.000,00 zł netto. Wartość sprzedawanych składników aktywów została już objęta odpisem 
aktualizującym do wartości wynikającej z wyceny z dnia 24 grudnia 2019 uzupełnionej wyceną z 
dnia 6 maja 2020 sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego Jana Konowalczuka oraz 
rzeczoznawcę majątkowego Grzegorza Wyżgolika.  

 
 
 

Bartosz Klepacz         Adam Mozdżeń 
Syndyk masy upadłości       Osoba której powierzono  

prowadzenie ksiąg rachunkowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pszczyna, dnia 27 listopada 2020 roku 
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