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1 Podstawowe informacje o Emitencie  

Krynica Vitamin S.A. (Krynica Vitamin, Spółka, Emitent) jest wiodącym polskim producentem 

napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych, w tym m.in. napojów energetycznych, 

alkopopów, napojów  gazowanych, kawowych i innych. Specjalizuje się w produkcji 

kontraktowej dla światowych marek i sieci handlowych. Firma posiada prawie 30-letnie 

doświadczenie w branży napojów i posiada jeden z największych zakładów w Europie. Usługi 

Krynicy Vitamin obejmują tworzenie konceptów produktowych, rozlew napojów do puszek, 

opakowań PET i butelek szklanych oraz usługi logistyczne. Spółka posiada pięć linii 

produkcyjnych, które mogą produkować ponad 400 milionów opakowań rocznie. Krynica 

Vitamin ma zróżnicowane portfolio klientów pod względem geograficznym – poza Polską 

dostawy realizowane są m.in. do USA, Niemiec , Czech, Wielkiej Brytanii i Irlandii.   

 

1. Dane jednostki  

 

a) nazwa: Krynica Vitamin Spółka Akcyjna  

b) siedziba ul. Matyldy 35, 03-606 Warszawa  

c) podstawowy przedmiot działalności Spółki: 

• produkcja napojów bezalkoholowych, produkcja wód mineralnych i pozostałych wód 

butelkowych 

• produkcja artykułów spożywczych 

• produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej 

d) Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000378184.  

e) REGON 015281326  

f) NIP 524-24-42-164  

g) akcje Spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (branża: 

Produkcja żywności) 

 

2. Czas trwania Spółki  

 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.  
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3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym  

 

1 stycznia 2021 r. – 30 września 2021 r. 

Okresem porównawczym jest okres 1 stycznia 2020 r. – 30 września 2020 r.  

 

4. Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta  

 

Na dzień 30 września 2021 r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu skład Zarządu prezentuje 

się następująco:  

• Piotr Czachorowski – Prezes Zarządu  

• Agnieszka Donica – Wiceprezes Zarządu 

• Wojciech Piotrowski – Członek Zarządu  

 

W okresie III kwartału 2021 r. oraz do dnia publikacji niniejszego raportu nie miały miejsca zmiany 

w składzie Zarządu Spółki.  

 

Na dzień 30 września 2021 r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej 

prezentuje się następująco:  

• Maciej Witucki – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

• Jerzy Suchnicki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

• Agnieszka Hajduk – Członek Rady Nadzorczej 

• Agata Mazurowska- Rozdeiczer – Członek Rady Nadzorczej  

• Wojciech Buczak – Członek Rady Nadzorczej  

 

W okresie III kwartału 2021 r. oraz do dnia publikacji niniejszego raportu nie miały miejsca zmiany 

w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 
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2 Wybrane dane finansowe  

Wyszczególnienie 

od 01.01 do 
30.09.2021 

od 01.01 do 
30.09.2021 

od 01.01 do 
30.09.2020* 

od 01.01 do 
30.09.2020* 

tys. PLN tys. EUR tys. PLN tys. EUR 

Rachunek zysków i strat         

Przychody ze sprzedaży 305 399 66 995 359 907 81 024 

Zysk ( strata) z działalności operacyjnej 13 627 2 989 67 537 15 204 

Zysk ( strata) przed opodatkowaniem 14 267 3 130 67 235 15 136 

Zysk ( strata) netto 11 547 2 533 54 201 12 202 

Zysk ( strata) przypadający akcjonariuszom podmiotu 
dominującego 

11 547 2 533 54 201 12 202 

Zysk na akcję ( PLN ) 0,9424 0,2067 4,4238 0,9959 

Rozwodniony zysk na akcję ( PLN ) 0,9424 0,2067 4,4238 0,9959 

Średni kurs PLN/EUR w okresie   4,5585   4,4420 

  

Rachunek przepływów pieniężnych         

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 663 804 69 740 15 700 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 408 -3 600 -13 198 -2 971 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 7 631 1 674 -26 936 -6 064 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 

-5 115 -1 122 29 605 6 665 

Średni kurs PLN/EUR w okresie   4,5585   4,4420 

  

Wyszczególnienie 

Stan na 
30.09.2021 

Stan na 
30.09.2021 

Stan na 
31.12.2020* 

Stan na 
31.12.2020* 

tys. PLN tys. EUR tys. PLN tys. EUR 

Bilans         

Aktywa 234 205 50 553 204 581 44 331 

Zobowiązania długoterminowe 37 381 8 069 28 234 6 118 

Zobowiązania krótkoterminowe 114 870 24 794 86 962 18 844 

Kapitał własny 73 818 15 933 80 480 17 440 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

73 818 15 933 80 480 17 440 

Kurs zamknięcia PLN/EUR w okresie   4,6329   4,6148 

* dane jednostkowe po dokonaniu zmian prezentacyjnych wynikających z połączenia Emitenta z Niechcice Sp. z o. o 

w celu uzyskania porównywalności danych. 

 

Pozycje bilansu zostały przeliczone według średniego kursu euro obowiązującego na dany dzień bilansowy, 

ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski:  

- na dzień 30.09.2021 r.: 4,6329 EUR/PLN 

- na dzień 31.12.2020 r.: 4,6148 EUR/PLN 

Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu 

stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących 

na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego: 

- za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021 r.: 4,5585 EUR/PLN 

- za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020 r.: 4,4420 EUR/PLN 
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3 Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe 

3.1 Bilans  

Lp. Tytuł 
Stan na 

30.09.2021 r. 
Stan na 

30.06.2021 r. 
Stan na 

30.06.2021 r.* 
Stan na 

30.12.2020 r. 
Stan na 

30.12.2020 r.* 
Stan na 

30.09.2020 r. 
Stan na 

30.09.2020 r.* 

A 
AKTYWA TRWAŁE 135 904 

 
135 284 

 
135 613 125 360 125 689 124 441 123 966 

I 
Wartości niematerialne i 
prawne  2 608  

 
2 487 

 
2 487  2 415   2 415   2 405   2 522  

1 
Koszty zakończonych 
prac rozwojowych 1 681 

 
1 806 

 
1 806 2 047 2 047 2 225 2 225 

2 Wartość firmy           0 

3 
Inne wartości 
niematerialne i prawne 926 

 
681 

 
681 368 368 180 297 

4 
Zaliczki na wartości 
niematerialne i prawne   

  
        

II 
Rzeczowe aktywa trwałe 128 595 

 
126 217 

 
129 035 116 671 119 489 114 779 118 907 

1 
Środki trwałe 115 057 

 
112 226 

 
114 758 108 252 110 811 97 282 101 157 

a 
grunty (w tym prawo 
użytkowania wieczystego 
gruntu) 

2 015 
 

1 724 
 

2 015 1 644 1 935 1 644 1 935 

b 
budynki, lokale i obiekty 
inżynierii lądowej i 
wodnej  51 925 

 
 

50 137 

 
 

52 372 50 385 52 646 45 991 49 567 

c 
urządzenia techniczne i 
maszyny 58 947 

 
58 087 

 
58 093 54 257 54 265 46 463 46 471 

d 
środki transportu 1 381 

 
1 490 

 
1 490 1 313 1 313 2 524 2 524 

e 
inne środki trwałe 788 

 
788 

 
788 653 653 661 661 

2 
Środki trwałe w 
budowie 11 973 

 
12 502 

 
12 787 7 761 8 019 16 045 16 298 

3 
Zaliczki na środki trwałe 
w budowie 1 565 

 
1 490 

 
1 490 659 659 1 452 1 452 

III 
Należności 
długoterminowe   

  
        

1 
Od jednostek 
powiązanych 

  
  

        

2 

Od pozostałych 
jednostek, w których 
jednostka posiada 
zaangażowanie w 
kapitale 

  

  

        

3 
Od jednostek 
pozostałych 

  
  

        

IV 
Inwestycje 
długoterminowe   

 
2 489 

 
 2 489     4 604    

1 Nieruchomości             

2 
Wartości niematerialne i 
prawne   

  
        

3 
Długoterminowe aktywa 
finansowe   

 
2 489 

 
 2 489     4 604    

a 
w jednostkach 
powiązanych   

 
2 489 

 
 2 489     4 604    
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- udziały lub akcje   

 
2 489 

 
2 489   4 604   

b 

w pozostałych 
jednostkach, w których 
jednostka posiada 
zaangażowanie w 
kapitale   

  

        

c 
w pozostałych 
jednostkach   

  
        

4 
Inne inwestycje 
długoterminowe   

  
        

V 
Długoterminowe 
rozliczenia 
międzyokresowe  4 701  

 
 

4 090 

 
 

4 090  3 785   3 785   2 536   2 536  

1 
Aktywa z tytułu 
odroczonego podatku 
dochodowego 4 701 

 
 

4 090 

 
 

4 090 3 785 3 785 2 536 2 536 

2 
Inne rozliczenia 
międzyokresowe  

  
    

               

B 
AKTYWA OBROTOWE  98 302  

 
120 255 

 
119 709  79 272   78 892   123 681   123 382  

I 
Zapasy  38 330  

 
43 467 

 
43 467  25 135   25 135   26 223   26 223  

1 
Materiały 26 317 

 
24 968 

 
24 968 12 372 12 372 15 142 15 142 

2 
Półprodukty i produkty w 
toku 721 

 
748 

 
748 627 627 155 155 

3 
Produkty gotowe 11 124 

 
17 584 

 
17 584 11 969 11 969 10 759 10 759 

4 Towary         

5 
Zaliczki na dostawy 168 

 
168 

 
168 168 168 168 168 

II 
Należności 
krótkoterminowe  57 682  

 
73 520 

 
73 541  46 980   46 994   66 442   66 449  

1 
Należności od jednostek 
powiązanych   

  
        

a 
z tytułu dostaw i usług, o 
okresie spłaty:   

  
        

b inne             

2 

Należności od 
pozostałych jednostek, w 
których jednostka 
posiada zaangażowanie 
w kapitale   

  

        

a 
z tytułu dostaw i usług, o 
okresie spłaty:   

  
        

b inne             

3 
Należności od 
pozostałych jednostek 57 682 

 
73 520 

 
73541 46 980 46 994 66 442 66 449 

a 
z tytułu dostaw i usług, o 
okresie spłaty: 43 967 

 
60 711 

 
60 719 38 528 38 533 51 029 51 033 

  
- do 12 miesięcy 43 967 

 
60 711 

 
60 719 38 528 38 533 51 029 51 033 

b 

z tytułu podatków, 
dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i 
zdrowotnych oraz innych 
świadczeń 7 216 

 
 
 
 

4 132 

 
 
 
 

4 145 4 870 4 879 15 385 15 388 

c 
inne 6 499 

 
8 677 

 
8 677 3 582 3 582 28 29 
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d 
dochodzone na drodze 
sądowej   

  
       

III 
Inwestycje 
krótkoterminowe 1 182 

 
1 794 

 
1 226 6 716 6 321 30 464 30 157 

1 
Krótkoterminowe 
aktywa finansowe 1 182 

 
1 794 

 
1 226 6 716 6 321 30 464 30 157 

a 
w jednostkach 
powiązanych 67 

 
583 

 
409  325  

  
- udzielone pożyczki 67 

 
583 

 
409   325   

b 
w pozostałych 
jednostkach   

  
        

c 
środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne 1 114 

 
1 211 

 
1 226 6 307 6 321 30 139 30 157 

  
- środki pieniężne w 
kasie i na rachunkach 1 114 

 
1 211 

 
1 226 6 307 6 321 30 139 30 157 

2 
Inne inwestycje 
krótkoterminowe   

  

        

IV 
Krótkoterminowe 
rozliczenia 
międzyokresowe 1 108 

 
 

1 473 

 
 

1 474 441 442 552 553 

C 
Należne wpłaty na 
kapitał ( fundusz) 
podstawowy   

  

        

D Udziały ( akcje ) własne             

 AKTYWA RAZEM  234 205  
 

255 539 
 

255 322  204 632   204 581   248 122   247 348  

   
  

    

Lp. Tytuł 
Stan na 

30.09.2021 r. 
Stan na 

30.06.2021 r 
Stan na 

30.06.2021 r.* 
Stan na 

31.12.2020 r. 
Stan na 

31.12.2020 r.* 
Stan na 

30.09.2020 r. 
Stan na 

30.09.2020 r.* 

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) 
WŁASNY  73 818  

 
 

85 370 

 
 

85 142  80 542   80 480   102 871   102 072  

I 
Kapitał (fundusz) 
podstawowy  18 378  

 
18 378  

 
18 378  18 378   18 378   18 378   18 378  

II 
Kapitał (fundusz) 
zapasowy, w tym:  68 555  

 
 
 

62 164 

 
 
 

68 555  30 063   35 725   30 063   34 339  

  

- nadwyżka wartości 
sprzedaży ( wartości 
emisyjnej) nad wartością 
nominalną udziałów 
(akcji)  17 179  

 
 
 
 

17 179 

 
 
 
 

17 179  17 179   17 179   17 179   17 179  

III 
Kapitał (fundusz) z 
aktualizacji wyceny, w 
tym:   

  

        

  - z tytułu aktualizacji 
wartości godziwej   

  

        

IV 
Pozostałe kapitały 
(fundusze) rezerwowe, 
w tym:   

  

        

V Zysk (strata) z lat 
ubiegłych - 6 652  

 
 
 

 
 

- 6 453   - 4 846    - 4 846  

VI 
Zysk (strata) netto  11 547  

 
4 828 

 
4 662  56 605   54 998   54 430   54 201  

VII 
Odpisy z zysku netto w 
ciągu roku obrotowego 
(wielkość ujemna) - 18 010    - 24 504  - 24 504      
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B 
ZOBOWIĄZANIA I 
REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIA  160 388  

 
 

170 168 

 
 

170 180  124 090   124 101   145 251   145 276  

I 
Rezerwy na 
zobowiązania  4 297  

 
3 897 

 
3 897  4 863   4 863   1 287   1 287  

1 
Rezerwa z tytułu 
odroczonego podatku 
dochodowego  3 180  

 
 

2 780 

 
 

2 780  1 555   1 555   845   845  

2 Rezerwa na świadczenia 
emerytalne i podobne  1 117  

 
 

1 117 

 
 

1 117  3 308   3 308   442   442  

  
- długoterminowa   110  

 
110 

 
110  110   110   41   41  

  
- krótkoterminowa  1 007  

 
 

1 007 

 
 

1 007  3 198   3 198   401   401  

3 Pozostałe rezerwy   
  

       -  

II Zobowiązania 
długoterminowe  37 381  

 
 

35 205 

 
 

25 205  28 234   28 234   29 566   29 566  

1 Wobec jednostek 
powiązanych   

  

        

2 

Wobec pozostałych 
jednostek, w których 
jednostka posiada 
zaangażowanie w 
kapitale   

  

        

3 
Wobec pozostałych 
jednostek  37 381  

 
35 205 

 
35 205  28 234   28 234   29 566   29 566  

a 
kredyty i pożyczki  25 677  

 
24 634 

 
24 634  16 458   16 458   17 653   17 653  

b z tytułu emisji dłużnych 
papierów wartościowych   

  

        

c 
inne zobowiązania 
finansowe  11 704  

 
10 571 

 
10 571  11 776   11 776   11 913   11 913  

d zobowiązania wekslowe   
  

       

e inne   
  

       

III 
Zobowiązania 
krótkoterminowe 114 870  

 
127 090 

 
127 101  86 951   86 962   109 833   109 858  

1 
Wobec jednostek 
powiązanych   

  
        

a z tytułu dostaw i usług, o 
okresie wymagalności:   

  

        

b 
inne   

  

        

2 

Zobowiązania wobec 
pozostałych jednostek, w 
których jednostka 
posiada zaangażowanie 
w kapitale   

  

        

a z tytułu dostaw i usług, o 
okresie wymagalności:   

  

        

b 
inne   

  

        

3 Wobec pozostałych 
jednostek  114 870  

 
127 090 

 
127 101  86 951   86 962   109 833   109 858  
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a 
kredyty i pożyczki  26 548  

 
 

17 572 

 
 

17 572  5 824   5 824   4 729   4 729  

b z tytułu emisji dłużnych 
papierów wartościowych   

  

     

c inne zobowiązania 
finansowe, w tym:  7 826  

 
 

13 560 

 
 

13 560  3 450   3 450   3 640   3 640  

  
- leasing  2 951  

 
 

2 500 

 
 

2 500  3 449   3 450   3 639   3 640  

  
- faktoring  4 874  

 
11 060 

 
11 060      

d z tytułu dostaw i usług, o 
okresie wymagalności:  68 119  

 
 

85 525 

 
 

85 527  58 976   58 979   72 430   72 447  

  
- do 12 miesięcy  68 119  

 
 

85 525 

 
 

85 527  58 976   58 979   72 430   72 447  

e 
zaliczki otrzymane na 
dostawy  4 824  

 
4 183 

 
4 183  2 452   2 452   3 763   3 763  

f 
zobowiązania wekslowe   

  
        

g 
z tytułu podatków, ceł, 
ubezpieczeń i innych 
świadczeń  5 757  

 
 

2 084 

 
 

2 092  15 239   15 248   24 264   24 272  

h 
z tytułu wynagrodzeń  1 167  

 
 

1 479 

 
 

1 479  999   999   970   970  

i 
inne  630  

 
 

2 687 

 
 

2 687  10   10   38   38  

3 
Fundusze specjalne   

  

       -  

IV 
Rozliczenia 
międzyokresowe  3 839  

 
3 977 

 
3 977  4 042   4 042   4 565   4 575  

1 
Ujemna wartość firmy   

  

        

2 Inne rozliczenia 
międzyokresowe  3 839  

 
 

3 977 

 
 

3 977  4 042   4 042   4 565   4 565  

  
- długoterminowe  3 553  

 
 

3 691 

 
 

3 691  3 756   3 756   3 846   3 846  

  
- krótkoterminowe  286  

 
286 

 
286  286   286   720   720  

  

 PASYWA RAZEM  234 205  

 
 
 

255 539 

 
 
 

255 322  204 632   204 581   248 122   247 348  

 

* dane jednostkowe po dokonaniu zmian prezentacyjnych wynikających z połączenia Emitenta z Niechcice Sp. z o. o 

w celu uzyskania porównywalności danych. 
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3.2 Rachunek zysków i strat 

Lp. Tytuł 
 01.01-

30.09.2021  
 01.07-

30.09.2021 
01.01-

30.09.2020 
 01.07-

30.09.2020 
01.01-

30.09.2020* 
 01.07-

30.09.2020* 

A Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów, w tym: 

 305 399   102 882   359 890   96 045   359 907   96 062  

I przychody netto ze sprzedaży produktów  303 829   102 045   357 920   95 467   357 937   95 484  

II 
przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 

 1 570   837   1 970   578   1 970   578  

B Koszty sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 

 262 867   84 760   263 503   87 621   263 752   87 871  

I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  261 176   84 048   260 879   87 121   261 129   87 371  

II 
Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów 

 1 691   712   2 623   500   2 623   500  

C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)  42 532   18 122   96 387   8 424   96 155   8 192  

D Koszty sprzedaży  21 643   8 077   19 347   6 789   19 347   6 789  

E Koszty ogólnego zarządu  8 399   3 000   5 876   1 206   5 876   1 206  

F Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)  12 490   7 045   71 164   429   70 932   196  

G Pozostałe przychody operacyjne  5 742   1 322   1 189   461   1 267   539  

I 
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych 

   39   39   39   39  

II Dotacje  464   162   327   89   327   89  

III 
Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych 

 147       

IV Inne przychody operacyjne  5 131   1 160   823   333   901   411  

H Pozostałe koszty operacyjne  4 605   1   4 587   701   4 662   776  

I 
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych 

 103   60       

II 
Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych 

 596    287  - 268   287  - 268  

III Inne koszty operacyjne  3 906  - 59   4 299   969   4 374   1 044  

I 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 
(F+G-H) 

 13 627   8 366   67 766   189   67 537  - 40  

J Przychody finansowe  1 592   105   787   787   787   787  

I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:       

II Odsetki, w tym:  4   1       

III 
Zysk z tytułu rozchodu aktywów 
finansowych, w tym: 

      

IV Aktualizacja wartości inwestycji       

V Inne  1 588   105   787   787   787   787  

K Koszty finansowe  952   309   1 089  - 515   1 089  - 515  

I Odsetki, w tym:  579   211   826   127   826   127  

II 
Strata z tytułu rozchodu aktywów 
finansowych, w tym: 

      

III Aktualizacja wartości inwestycji       

IV Inne  373   98   263  - 642   263  - 642  

L Zysk (strata) brutto (I+J-K)  14 267   8 163   67 465   1 491   67 235   1 262  

O Podatek dochodowy  2 010   1 655   13 035  - 110   13 035  - 110  

P 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie 
zysku (zwiększenia straty) 

 710  - 211       
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R Zysk (strata) netto (N-O-P)  11 547   6 718   54 430   1 601   54 201   1 372  

 

* dane jednostkowe po dokonaniu zmian prezentacyjnych wynikających z połączenia Emitenta z Niechcice Sp. z o. o 

w celu uzyskania porównywalności danych. 

3.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym 

Tytuł 1.07-30.09.2021 1.01-30.09.2021 1.01-31.12.2020 1.01-30.09.2020 

Wyszczególnienie        

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu  85 370   80 542   51 381   51 381  

- zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości         

- korekty błędów         

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu 
(BO), po korektach      51 381   51 381  

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek 
okresu  18 378   18 378   18 378   18 378  

1.1. Zmiany kapitału podstawowego         

a) zwiększenie (z tytułu)         

- wydania udziałów (emisji akcji)         
         

b) zmniejszenie (z tytułu)         

- umorzenia udziałów (akcji)         
         

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec 
okresu  18 378   18 378   18 378   18 378  

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na 
początek okresu         

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał 
podstawowy         

a) zwiększenie (z tytułu)         
         

b) zmniejszenie (z tytułu)         
         

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na 
koniec okresu         

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu         

a) zwiększenie         

b) zmniejszenie         

3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu         

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek 
okresu  62 164   30 063   25 505  25505 

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego         

a) zwiększenie (z tytułu)         

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej         

- podziału zysku  32 101  4 558   4 558  
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- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 
minimalną wartość)         

- korekta błędów podstawowych lat poprzednich         

b) zmniejszenie (z tytułu)         

- pokrycia straty         

- nabycie akcji celem umorzenia         

- korekta błędów podstawowych lat poprzednich         

połączenie jednostek  6 391   6 391      

- podział zysku z lat ubiegłych         

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na 
koniec okresu  50 545   68 555   30 063   30 063  

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na 
początek okresu         

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny         

a) zwiększenie (z tytułu)         

- przeniesienie na zysk(stratę) z lat ubiegłych         

- inne         

b) zmniejszenie (z tytułu)         

- zbycia środków trwałych         

- przeszacowanie wartości wniesionego aportu         

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na 
koniec okresu         

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na 
koniec okresu         

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu      7 498    

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 828  32 101   7 498   7 498  

- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości         

- korekta błędów podstawowych         

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po 
korektach         

a) zwiększenie (z tytułu)         

- podziału zysku z lat ubiegłych         

- inne         

b) zmniejszenie (z tytułu)      7 498  7498 

- przeniesienie zysku na kapitał zapasowy  - 32 101   4 558  4558 

- przeznaczenie części zysku na wypłatę 
dywidendy - 18 010  - 18 010   2 940  2940 

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 828       

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu         

- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości         

- korekty błędów         

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 
korektach         

a) zwiększenie (z tytułu)         

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia         

- korekta błędów podstawowych         

b) zmniejszenie (z tytułu)         
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-pokrycie straty z lat ubiegłych kapitałem 
zapasowym         

-błąd podstawowy         

połączenie jednostek -6 652 -6 652     

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -6 652 -6 652     

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

8. Wynik netto 6 718 11 547  56 605   54 430  

a) zysk netto 6 718 11 547 56 605 54 430 

b) strata netto         

c) odpisy z zysku     24 504   

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu 
(BZ) 73 818 73 818 80 542 102 871 

III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku 73 818 73 818  80 542   102 871  

3.4 Rachunek przepływów pieniężnych 

 Tytuł  
01.07.2021-
30.09.2021 

01.07.2020-
30.09.2020 

01.07.2020-
30.09.2020* 

01.01.2021-
30.09.2021 

01.01.2020-
30.09.2020 

01.01.2020-
30.09.2020* 

A 

Przepływy środków 
pieniężnych z 
działalności 
operacyjnej 

   

      

I Zysk( strata) netto  4 828   1 601   1 372   11 547   54 430   54 201  

II Korekty razem  7 057   483   254  - 7 884   15 616   15 539  

1 Amortyzacja  3 579   2 860   2 860   9 268   8 606   8 606  

2 
Zyski (straty) z tytułu 
różnic kursowych 

 78   377   377   78   377   377  

3 
Odsetki i udziały w 
zyskach (dywidendy) 

 178   414   414   506   991   991  

4 
Zysk (strata) z 
działalności 
inwestycyjnej 

           

5 Zmiana stanu rezerw  3 770   2 951   2 951   2 734   1 705   1 705  

6 Zmiana stanu zapasów  5 137   7 508   7 508  - 13 195  - 2 654  - 2 654  

7 
Zmiana stanu 
należności 

 16 357  - 11 058  - 11 287  - 10 357  - 43 641  - 43 649  

8 

Zmiana stanu 
zobowiązań 
krótkoterminowych, z 
wyjątkiem pożyczek i 
kredytów 

- 22 404  - 2 776  - 2 776   5 944   49 875   49 688  

9 
Zmiana stanu rozliczeń 
międzyokresowych 

 361   207   207  - 2 862   359   475  

III 
Przepływy pieniężne 
netto z działalności 
operacyjnej (I ± II) 

 11 885   2 085   1 626   3 663   70 046   69 740  

B 

Przepływy środków 
pieniężnych z 
działalności 
inwestycyjnej 

           -  

I Wpływy 581      1 185     -  
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1 

Zbycie wartości 
niematerialnych i 
prawnych oraz 
rzeczowych aktywów 
trwałych 

581      1 185     -  

2 

Zbycie inwestycji w 
nieruchomości  oraz 
wartości niematerialne 
i prawne 

           -  

II Wydatki  2 355   5 148   5 148   17 593   13 523   13 198  

1 

Nabycie wartości 
niematerialnych i 
prawnych oraz 
rzeczowych aktywów 
trwałych 

 2 355   4 823   4 823   17 593   13 198   13 198  

2 

Inwestycje w 
nieruchomości oraz 
wartości niematerialne 
i prawne 

           

3 
Na aktywa finansowe, 
w tym: 

           

a) 
w jednostkach 
powiązanych 

           

b) 
w pozostałych 
jednostkach 

           

- 
nabycie aktywów 
finansowych 

         

- 
udzielone pożyczki 
długoterminowe 

  325 325    325   

4 
Inne wydatki 
inwestycyjne 

           

III 
Przepływy pieniężne 
netto z działalności 
inwestycyjnej (I-II) 

- 2 119  - 5 148  - 5 148  - 16 408  - 13 523  - 13 198  

C 
Przepływy środków 
pieniężnych z 
działalności finansowej 

           -  

I Wpływy  10 928   99   99   33 773   2 115   2 115  

1 

Wpływy netto z 
wydania udziałów 
(emisji akcji) i innych 
instrumentów 
kapitałowych oraz 
dopłat do kapitału 

           -  

2 Kredyty i pożyczki  10 928   99   99   33 773   2 115   2 115  

3 
Emisja dłużnych 
papierów 
wartościowych 

           -  

4 Inne wpływy finansowe            -  

II Wydatki  20 714   3 885   3 885   26 142   29 051   29 051  

1 
Nabycie udziałów 
(akcji) własnych 

           -  

2 
Dywidendy i inne 
wypłaty na rzecz 
właścicieli 

 18 010      18 010   2 940   2 940  

3 

Inne, niż wypłaty na 
rzecz właścicieli, 
wydatki z tytułu 
podziału zysku  

           -  
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4 
Spłaty kredytów i 
pożyczek 

 909   315   315   3 830   21 964   21 964  

5 
Wykup dłużnych 
papierów 
wartościowych 

           -  

6 
Z tytułu innych 
zobowiązań 
finansowych 

           -  

7 
Płatności zobowiązań z 
tytułu umów leasingu 
finansowego 

 1 616   3 155   3 155   3 796   3 155   3 155  

8 Odsetki  178   414   414   506   991   991  

9 
Inne wydatki 
finansowe 

           -  

III 
Przepływy pieniężne 
netto z działalności 
finansowej  (I-II) 

- 9 786  - 3 786  - 3 786   7 631  - 26 936  - 26 936  

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

- 19  - 6 850  - 6 850  - 5 115   29 586   29 605  

E 
Bilansowa zmiana 
stanu środków 
pieniężnych, w tym: 

- 97  - 7 000  - 7 000  - 5 193   29 435   29 454  

- 
zmiana stanu środków 
pieniężnych z tytułu 
różnic kursowych 

- 78  - 151  - 151  - 78  - 151  - 151  

F 
Środki pieniężne na 
początek okresu 

 1 211   37 139   37 139   6 307   703   703  

G 
Środki pieniężne na 
koniec okresu (F±D), w 
tym: 

 1 114   30 138   30 138   1 114   30 139   30 157  

- 
o ograniczonej 
możliwości 
dysponowania 

60 54 54 60  153   153  

 

* dane jednostkowe po dokonaniu zmian prezentacyjnych wynikających z połączenia Emitenta z Niechcice Sp. z o. o 

w celu uzyskania porównywalności danych. 

3.5 Informacja dodatkowa 

3.5.1 Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu 

Niniejszy raport kwartalny sporządzony został według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w 

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757). 

 

Raport zawiera dane za III kwartał 2021 r. oraz dane narastająco za kwartały I-III 2021 roku w formie kwartalnego 

skróconego sprawozdania finansowego. Skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z polskimi 

zasadami rachunkowości i obejmuje bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym i rachunek 

przepływów pieniężnych, w zakresie określonym w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 

października 2020 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych 

sprawozdaniach finansowych wymaganych w prospekcie dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz.U. z 2020 r. poz. 2000). 
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Dane sporządzono zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, z zastosowaniem zasady wyceny aktywów i 

pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z uwzględnieniem korekt z tytułu 

rezerw, rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o których mowa w ustawie o 

rachunkowości, oraz odpisów aktualizujących wartość składników aktywów.  

 

Zaprezentowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej 

w okresie co najmniej 12 miesięcy od daty jego publikacji. Nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie 

kontynuacji działalności. 

 

Stosowane zasady (polityka) rachunkowości zostały przedstawione w opublikowanym przez Spółkę jednostkowym 

raporcie rocznym za 2020 rok.  

 

W bieżącym okresie sprawozdawczym Emitent nie dokonał zmian zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz 

pomiaru wyniku finansowego.  

 

Nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych. 

 

W dniu 30 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie XIV Wydział KRS wydał postanowienie o 

połączeniu Krynica Vitamin S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką Niechcice Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka 

Przejmowana). Połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów. Szczegółowe informacje przedstawiono w 

pkt. 4.3. 

 

Spółka nie jest jednostką dominującą ani znaczącym inwestorem i nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego. III kwartał 2021 roku jest pierwszym okresem, za który Spółka sporządza wyłącznie jednostkowe 

sprawozdanie finansowe. Dla uzyskania porównywalności danych dokonano zmian prezentacyjnych danych 

porównywalnych wynikających z połączenia Emitenta z Niechcice Sp. z o. o. 

3.5.1.1 Wartości niematerialne i prawne   

Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o 
odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.   
 
Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości 
niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne amortyzuje 
się metodą liniową.   
 
Roczne stawki amortyzacyjne kształtują się następująco:   
 
patenty, licencje, znaki firmowe   6,70 %  
oprogramowanie komputerowe   20 % 
inne wartości niematerialne i prawne  20 %  
koszty zakończonych prac rozwojowych  20 %  
 
Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10 tys. złotych amortyzowane są jednorazowo w 
momencie oddania do użytkowania.   

3.5.1.2 Środki trwałe  

W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej 
użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.   
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Grunty wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe, 
inne niż grunty wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe 
oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.   
 
Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie 
(przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). Natomiast koszty napraw, przeglądów, opłaty 
eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Wartość 
początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały 
z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych.   
 
W poszczególnych grupach stosowane są następujące stawki i metody amortyzacji:   
 

Rodzaj środków trwałych  Metoda amortyzacji  Stawka amortyzacyjna  

Prawo  wieczystego użytkowania gruntów metoda liniowa  Ustalana indywidualnie  

Budynki i budowle  metoda liniowa  2,50 - 4,50%  

Maszyny i urządzenia  metoda liniowa  10 - 20%  

Komputery  metoda liniowa  30%  

Środki transportu  metoda liniowa  20%  

Pozostałe środki trwałe  metoda liniowa  10 - 50%  

Inwestycje w obcych środkach trwałych 

(nieruchomości)  

metoda liniowa   2,5%  

Środki trwałe o wartości  

poniżej 10 tys. PLN  

jednorazowo w momencie 

oddania do użytkowania  

100 %  

 
Środki trwałe są ujmowane w ewidencji środków trwałych i amortyzowane począwszy od następnego miesiąca po 
miesiącu w którym zostały ujęte w ewidencji.   
 
Grunty nie są amortyzowane.   
 
W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych, stosowne odpisy 
aktualizujące pomniejszają wartość bilansową środków trwałych. Odpisy aktualizujące spowodowane trwałą utratą 
wartości obciążają pozostałe koszty operacyjne.   

3.5.1.3 Środki trwałe w budowie   

W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub 
ulepszenia już istniejącego środka trwałego.   
 
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę 
za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania. Wartość 
środków trwałych w budowie powiększają różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań, służących finansowaniu 
zakupu lub budowy środka trwałego za okres realizacji inwestycji. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań po 
oddaniu środków trwałych w budowie do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych.   
 
Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku wystąpienia okoliczności 
wskazujących na trwałą utratę ich wartości.   
 
Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do używania.   
 
Leasing   
 
Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjmuje do odpłatnego używania lub pobierania 
pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przez uzgodniony okres.   
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W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków 
wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy (art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości), 
przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w 
kwocie równej sumie minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są 
dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy 
odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i 
strat.   
 
Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w sposób określony dla własnych 
środków trwałych. Jednakże gdy brak jest pewności co do przejścia prawa własności przedmiotu umowy, wówczas 
środki trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: 
przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu.   
 
Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są jako 
koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu. W roku 2021 umowy tego typu nie 
występowały.   

3.5.1.4 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   

Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne wyceniane są według zasad stosowanych do 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej 
wartości godziwej.   
 
Do inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zalicza się grunty, prawo wieczystego 
użytkowania gruntu, budynki i budowle oraz wartości niematerialne i prawne, których Spółka nie używa na własne 
potrzeby, ale które zostały nabyte lub wytworzone w celu przynoszenia korzyści w postaci przyrostu wartości lub 
przychodów z wynajmu.   

3.5.1.5 Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych   

Udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt 8(e) inwestycje zaliczone do aktywów trwałych 
wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości 
godziwej.   
 
Skutki zmian wartości godziwych inwestycji powodujące wzrost ich wartości zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny. 
Skutki obniżenia wartości wyżej wymienionych inwestycji uprzednio przeszacowanych zmniejszają kapitał z 
aktualizacji wyceny do wysokości kwoty, która wcześniej została odniesiona na ten kapitał, a pozostała kwota 
ujmowana jest jako koszt finansowy w rachunku zysków i strat. Skutki obniżenia wartości wspomnianych inwestycji 
poniżej ich cen nabycia lub kosztów wytworzenia ujmowane są bezpośrednio jako koszt finansowy w rachunku 
zysków i strat.    

3.5.1.6 Zapasy   

Zapasy są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień 
bilansowy.   
 
Materiały  
W ciągu roku obrotowego materiały produkcyjne ujmowane są w cenach zakupu.   
 
Koszt standardowy materiałów obejmuje cenę zakupu materiałów (bez naliczonego podatku od towarów i usług).   
 
Produkty gotowe  
Wyroby gotowe są wycenione według rzeczywistego kosztu wytworzenia.   
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W przypadku stwierdzenia utraty przydatności składników aktywów obrotowych Spółka zobowiązana jest do 
dokonania oceny ich wartości i ujęcia odpisu aktualizacyjnego w ciężar kosztów operacyjnych.   
 
Koszt wytworzenia produktu obejmuje:  
1. koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem; koszty bezpośrednie obejmują wartość zużytych 
materiałów bezpośrednich, energii oraz robocizny bezpośredniej,  
2. uzasadnioną część kosztów pośrednich produkcji.   
 
Cena nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym nie były powiększane o odsetki ani 
różnice kursowe.   

3.5.1.7 Należności   

Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.   
 
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu 
aktualizującego. Wysokość odpisu aktualizującego ustala się następująco:  
- od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości – do wysokości należności nie objętej zabezpieczeniem,  
- od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości – w wysokości 100 % należności,  
- kwestionowanych lub z których zapłatą dłużnik zalega, a spłata należności nie jest prawdopodobna – do wysokości 
należności nie objętej zabezpieczeniem,  
- stanowiących równowartość kwot podwyższających należności – do wysokości tych kwot, przeterminowanych lub 
nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, oraz  
- których indywidualna ocena ujawnia ryzyko nieściągalności.   
 
Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych 
- zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.   
 
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich 
wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich 
wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych 
lub kosztów finansowych.   
 
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień 
średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.   
 
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 
przeprowadzenia odpowiednio po kursie kupna walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Spółka w 
przypadku operacji sprzedaży walut oraz operacji zapłaty należności lub średnim ustalonym dla danej waluty przez 
Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub w innym wiążącym jednostkę dokumencie 
ustalony został inny kurs w przypadku pozostałych operacji.   
 
Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych lub w 
przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości aktywów.   

3.5.1.8 Zobowiązania   

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie 
określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki.   
 
Na dzień powstania zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy obowiązania wycenia 
się w kwocie wymaganej zapłaty.   
 
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki pasywów po obowiązującym na ten dzień 
średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.   
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Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 
przeprowadzenia po kursie sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka w przypadku 
operacji kupna walut oraz operacji zapłaty zobowiązań, natomiast dla pozostałych operacji po kursie średnim 
ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym 
wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.   
 
Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych lub, w 
przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości aktywów.   
 
Zobowiązania finansowe  
Zobowiązania finansowe inne niż instrumenty pochodne zabezpieczające, wykazywane są w następujących pozycjach 
sprawozdania z sytuacji finansowej:  
▪ kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne,  
▪ leasing finansowy,  
▪ zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania oraz  
▪ pochodne instrumenty finansowe.  
 
Ponadto Spółka stosuje instrument w postaci faktoringu, zarówno pełnego (właściwego – bez regresu) oraz 
niepełnego (z regresem). Faktoring pełny wykazywany jest w bilansie jako pomniejszenie należności 
krótkoterminowych z tyt. dostaw. Faktoring niepełny wykazywany jest w zobowiązaniach krótkoterminowych w 
pozycji inne zobowiązania finansowe.  
Zobowiązania finansowe wyceniane są według wartości wymagającej zapłaty (nominalnej) ze względu na nieistotność 
różnic między nią a zamortyzowanym kosztem. Do kategorii zobowiązań finansowych wycenianych w wartości 
godziwej przez wynik finansowy Spółki zalicza instrumenty pochodne inne niż instrumenty zabezpieczające. 
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług wyceniane są w wartości wymagającej zapłaty ze względu na 
nieznaczące efekty dyskonta.  
Zyski i straty z wyceny zobowiązań finansowych ujmowane są w wyniku finansowym w działalności finansowej.   

3.5.1.9 Środki pieniężne   

Środki pieniężne w banku i w kasie wycenia się według wartości nominalnej.   
 
Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w ich wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie. Wyrażone 
w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po 
kursie kupna walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka w przypadku operacji sprzedaży walut 
oraz operacji zapłaty należności, natomiast dla pozostałych operacji po kursie średnim ustalonym dla danej waluty 
przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie 
ustalony został inny kurs.   
 
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień 
średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.   
 
Dodatnie i ujemne różnice kursowe powstałe z przeliczenia na koniec roku obrotowego środków pieniężnych w 
walutach obcych na złote polskie zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.   

3.5.1.10 Inwestycje krótkoterminowe   

Inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych i instrumentów finansowych, wyceniane są 
według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z 
nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w wartości godziwej.   
 
Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) rynkowych 
zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.   
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3.5.1.11 Różnice kursowe   

Na dzień bilansowy wycenione zostały wyrażone w walutach obcych składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w 
jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów – po obowiązującym na ten dzień 
średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.   
 
Różnice kursowe, dotyczące innych niż rzeczowe składniki majątku trwałego, pozostałych aktywów i pasywów 
wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach 
obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.   

3.5.1.12 Kapitał własny   

Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. 
Zadeklarowane lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na poczet kapitału.   
 
Na dzień bilansowy kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie i zarejestrowanej w Krajowym 
Rejestrze Sądowym. Kapitał akcyjny wykazywany jest w wartości nominalnej wyemitowanych i zarejestrowanych 
akcji. Na dzień 30 września 2021 roku kapitał akcyjny w kwocie 18 377 719,50 złotych tworzyło 12 251 813 akcji o 
równej wartości nominalnej 1,50 złotych każda.  
Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest z podziału zysku i nadwyżki ceny sprzedaży akcji ponad wartość nominalną.   
 
Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nierozliczony wynik z lat poprzednich, a także skutki korekt zmian zasad 
rachunkowości i błędów podstawowych dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym.   

3.5.1.13 Rezerwy   

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na pewne lub 
prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat 
nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.   
 
Rezerwy wycenia się według uzasadnionej oraz w sposób wiarygodny oszacowanej wartości.   
 
Spółka tworzy m.in. rezerwy na świadczenia emerytalno-rentowe pracowników.   

3.5.1.14 Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe  

Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie 
jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń.   

3.5.1.15 Rozliczenia międzyokresowe  

Rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą poniesionych przez Spółkę kosztów dotyczących przyszłych okresów 
sprawozdawczych, a w szczególności:  
- długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłużej niż 12 miesięcy od dnia 
bilansowego,  
- krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia 
bilansowego.   
 
Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący 
okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności:  
- ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, lecz nie zafakturowanych do dnia bilansowego, jeżeli 
kwota zobowiązania jest znana lub możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny,  
- z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, możliwych do oszacowania w 
sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub na podstawie realizacji produkcji.   
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Powyższe bierne rozliczenia międzyokresowe prezentowane są w pozycji rozliczeń międzyokresowych w pasywach 
Spółki.   
 
Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości 
świadczeń.   
 
W biernych rozliczeniach międzyokresowych Spółka ujmuje również otrzymane dotacje do środków trwałych i 
rozlicza ją w pozostałe przychody operacyjne proporcjonalnie do amortyzacji sfinansowanych składników aktywów.   

3.5.1.16 Podatek odroczony   

Odroczony podatek dochodowy jest ustalany w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień 
bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów, a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu 
finansowym.   
 
Aktywa z tytułu podatku dochodowego   
 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od 
podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie 
podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty możliwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostrożności.    
 
 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
 
Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w 
przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zwiększenie 
podstawy obliczenia podatku dochodowego.   
 
Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki podatku 
dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego.   
 
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie.   
 
Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część bieżącą i część 
odroczoną.   
 
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu 
podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego, z tym, że rezerwy i aktywa dotyczące operacji 
rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się również na kapitał własny.   

3.5.1.17 Fundusze specjalne   

Jednostka nie tworzy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych   

3.5.1.18 Przychody, koszty, wynik finansowy   

Przychody i zyski   
 
Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści 
ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia 
wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny 
sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli.   
 
Koszty i straty   
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Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści 
ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia 
wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru 
w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.   
 
Wynik finansowy   
 
Na wynik finansowy netto składają się:  
- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio 
związanych z działalnością operacyjną jednostki),  
- wynik operacji finansowych,  
- wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością 
operacyjną jednostki i nie związanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),  
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, 
i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.   
 

3.5.1.19 Dywidendy   

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Walne Zgromadzenie, w którą 
jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.  

3.5.2 Kwoty i rodzaj pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto 

lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub 

częstotliwość 

Nie występują. 

3.5.3 Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie 

Przychody ze sprzedaży Emitenta ulegają sezonowym wahaniom w ciągu roku. Najwyższe poziomy przychodów 

można zaobserwować w miesiącach od marca do września, czyli w okresie wiosenno-letnim. Zazwyczaj sezonowość 

przejawia się w spadku przychodów ze sprzedaży w okresie od grudnia do lutego. Wynika to przede wszystkim ze 

zmniejszenia zapotrzebowania w okresie zimowym na produkty gotowe wytwarzane przez Spółkę  

3.5.4 Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do 

uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu 

 

Odpisy aktualizujące wartość zapasów i 
surowców 

Stan na 
30.09.2021 

Stan na 
31.12.2020 

Stan na 
30.09.2020 

stan na początek                    2 192                       1 643                        1 642     

- surowce                      849                            43                            43     

- wyroby gotowe                   1 343                       1 600                       1 600     

odpisy ujęte jako koszt w okresie, w tym:                           -                       2 192                        1 102     

- surowce                           -                          849                           621     

- wyroby gotowe                           -                       1 343                          481     

odpisy odniesione na wynik lat ubiegłych, 
w tym       
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- surowce       

- wyroby gotowe       

odpisy odwrócone w okresie, w tym:                      280                       1 643                       1 910     

- surowce                          43                            43     

- wyroby gotowe                      280                       1 600                        1 867     

inne zmiany ( różnice kursowe netto z 
przeliczenia)       

Stan na koniec okresu                    1 912                       2 192                           834     

 

3.5.5 Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, 

rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów 

oraz odwróceniu takich odpisów  

Zmiana stanu odpisów 
aktualizujących wartość 
należności krótkoterminowych 

30.09.2021 31.12.2020 30.09.2020 

Stan na początek okresu 2467 950 950 

a) zwiększenia z tytułu       

- nowe czynniki ryzyka  597 1517 1363 

b) zmniejszenia z tytułu       

- zrealizowanie należności       

Stan odpisów aktualizujących 
wartość należności 
krótkoterminowych na koniec 
okresu 

3064 2467 2313 

 

3.5.6 Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw  

 

Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy 
na świadczenia emerytalne i podobne 

30.09.2021 31.12.2020 30.09.2020 

a) stan na początek okresu 3600 401                        299     

b) zwiększenia z tytułu 274 2 900   

- wynagrodzenia   2 466   

- ekwiwalent urlopowy 274 434                        402     

c) rozwiązanie z tytułu 2868     

- wynagrodzenia 2466                          300     

- ekwiwalent urlopowy 402     

d) stan na koniec okresu 1007 3 300                        401     

 

 

Zmiana stanu długoterminowej rezerwy 
na świadczenia emerytalne i podobne  

30.09.2021 31.12.2020 30.09.2020 
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a) stan na początek 41 41 41 

b) zwiększenia z tytułu                               -                                   -                                   -     

- utworzenie rezerwy 69 69 
                               

-     

c)wykorzystanie z tytułu                                -                                    -     
                               

-     

d) rozwiązanie z tytułu                               -                                   -                                   -     

- zmiana podstaw naliczenia                                -                                    -     
                               

-     

e) stan na koniec okresu 110 110 41 

 

3.5.7 Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego  

 

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego  

 

Lp. Wyszczególnienie 
30.09.2021 30.12.2020 30.09.2020 

1. 
Stan aktywa z tytułu OPD na początek okresu, 
w tym 

 3 786   2 302   2 302  

a) odniesionych na wynik finansowy    2 302   2 302  

b) odniesionych na kapitał własny        

c) 
odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość 
firmy 

      

2. Zwiększenia, w tym  1 468   2 134   422  

a) odniesionych na wynik finansowy  1 468   2 134   422  

- zawiązanie rezerwy  823   618  459 

- odpis na należności  113   288  -181 

- odpis na zapasy po terminie handlowym    332  116 

- wycena środków pieniężnych  510   681    

 różnice z tyt. innych stawek amortyzacji 
bilansowej i podatkowej 

        

- inne zobowiązania finansowe       

- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń       

- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń       

 różnica ZUS zapłacony w przyszłych okresach 
p.s. 

 22   2  28 

- Odpis na udziały w Niechcice    213    

- rezerwa na koszty       

b) odniesionych na kapitał własny       

c) 
odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość 
firmy 

      

3. Zmniejszenia  552   651   189  

a) odniesionych na wynik finansowy  552   651   189  

- odpis na należności       

- wycena środków pieniężnych     -207 

- zmiana stanu rezerw i RMK biernych  499   84  26 

- inne zobowiązania finansowe       

http://gpwinfostrefa.pl/espi/pl/reports/view/3,315751#m3y9j99u31
http://gpwinfostrefa.pl/espi/pl/reports/view/3,315751#m3y9j99u31
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 odpis na zapasy po terminie handlowym    53      

 wartość bilansowa netto własnych ŚT versus 
wartość podatkowa 

   567   371  

b) odniesionych na kapitał własny       

c) 
odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość 
firmy 

      

4. 
Stan aktywa z tytułu OPD na koniec okresu, w 
tym 

 4 702   3 786   2 536  

a) odniesionych na wynik finansowy  4 702   3 786   2 536  

b) odniesionych na kapitał własny       

c) 
odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość 
firmy       

 

 

 

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

 

Lp. Wyszczególnienie 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2020 

1. Stan rezerwy z tytułu OPD na początek okresu, w tym                1 555     589         1 581     

a) odniesionych na wynik finansowy 1 555                589                589     

b) odniesionych na kapitał własny                992     

c) odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy       

2. Zwiększenia, w tym 1670 1248            456     

a) odniesionych na wynik finansowy 1670 1248   

- 
różnica przejściowa między bilansową i podatkową wartością 
leasingu 

251 
329 

           302     

- Środki trwałe - różne stawki       

- Dodatnie różnice kursowe z wyceny 1311 287            154     

- odsetki zapłacone w roku przyszłym       

- środki trwałe w leasingu 108 632   

c) odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy       

3. Zmniejszenia 45 282            218     

a) odniesionych na wynik finansowy 45 282            201     

- różnice w stawkach amortyzacji bilansowej i podatkowej       

- niezrealizowane dodatnie różnice kursowe                134     

- 
różnica przejściowa między bilansową i podatkową wartością 
leasingu 

45 
282 

             67     

  pozostałe       

b) odniesionych na kapitał własny                  17     

c) odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy       

4. Stan rezerwy z tytułu OPD na koniec okresu, w tym                3 180                 1 555             1 819     

a) odniesionych na wynik finansowy       

b) odniesionych na kapitał własny       

c) odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy       

 

3.5.8 Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych  
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W ciągu 3. kwartałów 2021 r. Spółka poniosła istotne nakłady finansowe na środki trwałe w budowie - w łącznej 

wysokości 13.278 tys. PLN (wartość przepływów pieniężnych). Najważniejsze pozycje tej kategorii wydatków to: 

 

Lp. Projekt  Kwota (tys. PLN) 

1. Zakup i montaż pasteryzatora 3 944 

2. Hala magazynowo-copackingowa 2 071 

3. Doposażenie linii szklanej do nowego asortymentu 1 846 

4. Dostosowanie ciągu produkcyjnego do napojów typu hard-seltzer 1 566 

6. Modernizacja budynku i infrastruktury w Niechcicach 860 

7. Syropiarnia - uruchomienie kolejnych modułów 799 

8. Zabudowa linii PET 673 

5. Infrastruktura  IT 631 

9. Parking dla pracowników 213 

10. Pozostałe 675 

  Łącznie 13 278 

 

Na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz gotowych do użytkowania środków trwałych Spółka wydatkowała 

4.315 tys. PLN (wartość przepływów pieniężnych): 

− Wartości niematerialne i prawne       688 tys. PLN 

− Grunty        80 tys. PLN  

− Zwiększenie wartości budynków                             1.923 tys. PLN 

− Maszyny i urządzenia techniczne                  1.213 tys. PLN 

− Środki transportu                      0 tys. PLN 

− Inne środki trwałe                  411 tys. PLN 
 

Spółka dokonała sprzedaży środków trwałych na kwotę 1.185 tys. PLN. 

3.5.9 Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów 

trwałych  

Na dzień 30.09.2021 zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych wynoszą 630 tys. 

3.5.10 Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych  

W okresie objętym niniejszym raportem nie miały miejsca istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych. Informacje o 

postępowaniach sądowych prowadzonych w okresie objętym niniejszym raportem zamieszczono w punkcie 4.7. 

3.5.11 Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów  

Nie wystąpiły.  

3.5.12 Informacje o zmianach sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które 

mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych 

jednostki niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej 

czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym)  

Nie wystąpiły.  



Raport kwartalny Krynica Vitamin S.A. za III kwartał 2021 r. 

 

30 

 

3.5.13 Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień 

umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań 

naprawczych do końca okresu sprawozdawczego  

Nie wystąpiły.  

3.5.14 Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi na warunkach inne niż rynkowe  

Nie wystąpiły.  

3.5.15 W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o 

zmianie sposobu (metody) jej ustalenia  

Nie wystąpiły.  

3.5.16 Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub 

wykorzystania tych aktywów  

Nie wystąpiły.  

3.5.17 Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów 

wartościowych  

Nie wystąpiły.  

3.5.18 Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy  

W dniu 30 sierpnia 2021 r. Zarząd Krynica Vitamin S.A. podjął uchwałę w sprawie wypłaty zaliczki na poczet 

przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021. Zgodnie z treścią uchwały kwota zaliczki na poczet przewidywanej 

dywidendy za rok obrotowy 2021 wyniosła 18.010.165,11 zł tj. 1,47 zł na 1 akcję Spółki. Zaliczką były objęte wszystkie 

12.251.813 akcji Spółki. 

 

W dniu 6 września 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której przychyliła się do decyzji Zarządu Spółki 

i wyraziła zgodę na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021 , zgodnie z 

parametrami zaproponowanymi przez Zarząd Spółki . Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 

obrotowy 2021 nastąpiła w dniu 28 września 2021 roku. 

3.5.19 Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie 

finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na 

przyszłe wyniki finansowe Emitenta 

W dniu 9 października 2021 r. Emitent otrzymał pismo od pełnomocnika kontrahenta umowy z dnia 10 listopada 

2020 r.  dotyczącej produkcji napojów typu hard seltzer na rynek amerykański, o której Emitent informował w 

raporcie nr 35/2020 (dalej odpowiednio „Kontrahent” i „Umowa”). W piśmie zamieszczono szereg ogólnych 

informacji o domniemanych szkodach jakie Kontrahent miał rzekomo ponieść w związku z wadami tych produktów, 
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w postaci cieknących puszek aluminiowych i rozrywających się opakowań kartonowych. Wartość dotychczas 

zidentyfikowanych szkód Kontrahent szacuje na kwotę co najmniej 15 mln USD.  

 

Pełnomocnik Kontrahenta zadeklarował gotowość i chęć podjęcia wysiłku w celu zażegnania sporu w drodze mniej 

formalnych konsultacji i negocjacji ze Spółką, prowadzonych w dobrej wierze i w celu osiągniecia porozumienia bez 

wchodzenia na drogę formalnego sporu i podejmowania formalnych mediacji a potem sporu przed arbitrażem, w 

terminie 90 dni od daty wpływu pisma.  

Spółka kwestionuje roszczenia Kontrahenta zarówno co do zasady, jak i do wysokości i podejmuje działania mające 

na celu ustalenie zarówno przyczyn wad produktów deklarowanych przez Kontrahenta i weryfikację jego roszczeń co 

do zasady oraz co do wysokości. 

 

Emitent podkreśla, że wprawdzie z otrzymanego w dniu 9 października 2021 r. pisma wynikała wstępnie szacowana 

kwota domniemanej szkody Kontrahenta (15 mln USD), jednakże jej wysokość nie została w żaden sposób 

uzasadniona, a sam sposób jej prezentacji w zestawieniu z wartością zrealizowanych przez Emitenta dostaw na rzecz 

Kontrahenta oraz postanowieniami Umowy uzasadniają przypuszczenie, że zadeklarowanie przez Kontrahenta 

roszczenia w tej wysokości było zabiegiem negocjacyjnym.  

Umowa zawarta jest na postawie formuły EXW Incoterms 2020, co oznacza, że Spółka ma obowiązek wyprodukować 

określone w Umowie produkty i przekazać je Kontrahentowi do odbioru w ustalonym w Umowie terminie i miejscu, 

tj. w tym przypadku w zakładzie produkcyjnym w miejscowości Dziadkowskie-Folwark. Od momentu załadowania 

produktów do kontenerów, na Kontrahenta przechodzi wszelkie ryzyko ich utraty lub zniszczenia. Kontrahent jest 

wyłącznie odpowiedzialny za transport morski produktów i dalszą logistykę na terenie Stanów Zjednoczonych. 

Kontrahent nie zgłaszał wad produktów po ich odbiorze. 

W celu dogłębnego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, po 9 października 2021 r. Emitent dokonał wymiany stanowisk 

pisemnych z Kontrahentem, jak również podjął dodatkowe działania. Emitent zatrudnił dwie kancelarie wraz z 

niezależnym ekspertem z zakresu metalurgii i korozji aluminium w celu zbadania ewentualnych przyczyn przecieków 

opakowań (puszek aluminiowych) i odpowiedzialności za te zjawiska. Wysłał również swojego pracownika w celu 

potwierdzenia na miejscu zaistnienia szkód, oszacowania ich rozmiarów i wstępnego zbadania przyczyn i możliwej 

odpowiedzialności za nie Emitenta. Podjęte przez Spółkę działania, o których mowa powyżej, nie potwierdziły 

dotychczas zasadności roszczeń Kontrahenta zgłoszonych w piśmie z 9 października 2021 r., niemniej wskazują, że 

Kontrahent poniósł  pewne szkody, przy czym ich przyczyna a zwłaszcza dokładna skala jest niemożliwa do 

oszacowania w chwili obecnej. 

Niezależnie od powyższego Emitent powiadomił w trybie reklamacji dostawców opakowań (puszek aluminiowych) o 

możliwych ich wadach. 

3.5.20 Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które 

nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego  

Nie wystąpiły.  

3.5.21 Inne informacje, które mogą w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, 

finansowej i wyniku finansowego Emitenta  

W ocenie Spółki w analizowanym okresie nie miały miejsca inne znaczące wydarzenia oprócz opisanych w pozostałych 

punktach raportu, które mogą w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku 

finansowego Emitenta. 
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4 Pozostałe informacje  

4.1 Zwięzły opis istotnych dokonań i niepowodzeń Spółki w III kwartale 2021 roku  

4.1.1 Zawarcie umowy ramowej z Ekipa i Koral w zakresie produkcji napojów 

W dniu 30 lipca 2021 roku Spółka otrzymała podpisany przez drugą stronę, działających solidarnie - Ekipa Holding 

S.A. i Spółkę Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów "KORAL" - Józef Koral Spółka Jawna ("Kontrahent") - egzemplarz 

umowy o współpracy handlowej w zakresie prowadzenia przez Spółkę produkcji uzgodnionych napojów Kontrahenta 

na jego rzecz i pod marką "Ekipa" i "Koral" ("Umowa"). Jest to pierwsza umowa zawarta przez Spółkę z kontrahentem 

budującym swoją rozpoznawalność i markę w mediach społecznościowych. Daje to Spółce perspektywy na rozwój 

współpracy z tego rodzaju kontrahentami w przyszłości. W ramach Umowy ramowej, dostawy napojów na rzecz i pod 

marką Kontrahenta będą odbywały się na podstawie uzgadnianych receptur i specyfikacji produktów. Każdorazową 

podstawą do realizacji Umowy będą dokonywane odrębne zamówienia kierowane przez Kontrahenta do Spółki i 

akceptowane przez Spółkę. Z uwagi na ramowy charakter Umowy, Kontrahent nie posiada zobowiązania względem 

Emitenta do składania zamówień, jak również nie został określony minimalny poziom gwarantowanych zamówień i 

tym samym na dzień zawarcia Umowy Emitent nie był w stanie określić całkowitych oczekiwanych przychodów ze 

sprzedaży realizowanych z tytułu przedmiotowej Umowy. O zdarzeniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 

23/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku. W ramach zawartej Umowy Spółka otrzymuje od Kontrahenta kolejne zamówienia, 

z których dwa pierwsze zostały już zrealizowane.  

4.1.2 Pozostałe informacje dotyczące realizacji strategii rozwoju 

Spółka kontynuuje i zamierza nadal kontynuować swoją strategię polegającą na pozyskiwaniu klientów, oraz 

rozbudowie oferty asortymentowej poprzez działania własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz zapewnienie 

kompleksowej obsługi logistycznej. Ze względu na drastyczne wzrosty cen surowców i materiałów, w szczególności 

materiałów opakowaniowych, energii oraz kosztów pracy Spółka przekalkulowała koszty wytworzenia produktów  i - 

w celu utrzymania poziomu rentowności - ogłosiła podwyżki cen prowadząc rozmowy z kluczowymi klientami Spółki. 

 
W trzecim kwartale Spółka kontynuowała intensywne działania inwestycyjne w obszarze produkcji, m.in. 

przebudowując linie produkcyjne w zakładzie, a także budując halę do konfekcjonowania produktów (copacking) oraz 

wdrażając systemy informatyczne do zarządzania procesami w zakładzie. W pierwszym półroczu Spółka podjęła 

decyzję o odłożeniu niektórych inwestycji w związku z pandemią Covid-19 i wydłużoną ścieżką uzyskiwania pozwoleń 

i innych decyzji administracyjnych. Dotyczy to przede wszystkim inwestycji w Niechcicach, gdzie Spółka posiada 15-

hektarową działkę. Prace nad uruchamianiem zakładu dedykowanego kosmetykom, chemii oraz suplementom diety 

zostały zawieszone do momentu stabilizacji na rynku, zwłaszcza jeżeli chodzi o koszty wytwarzania i transportu. 

Spółka nie wstrzymuje jednak inwestycji istotnych dla spełniania wymagań środowiskowych (rozbudowa 

przyzakładowej oczyszczalni ścieków), a także realizuje strategię automatyzacji procesów, wykorzystania systemów 

informatycznych i zwiększania bezpieczeństwa informatycznego i informatyzacji Spółki. 



Raport kwartalny Krynica Vitamin S.A. za III kwartał 2021 r. 

 

33 

 

4.1.3 Wyniki finansowe  

 

 01.01-
30.09.2021  

 01.07-
30.09.2021 

01.01-
30.09.2020 

 01.07-
30.09.2020 

 01.07-
30.09.2020 * 

      

Przychody netto ze sprzedaży 305 399 102 882 359 890 96 045 103 545 

 
     

EBITDA (zysk z działalności  
operacyjnej + amortyzacja) 

22 896 11 481 76 372 3 049 10 549 

 
     

Zysk netto 11 547 6 718 54 430 1 601 7 676 

 
     

Rentowność na  
poziomie wyniku  
EBITDA 

7,50% 11,16% 21,22% 3,17% 10,19% 

      

* dane skorygowane (nie uwzględniają rezerwy z tytułu reklamacji dezynfektantów na kwotę 7.500 PLN) 

W ciągu 9 miesięcy 2021 roku Spółka osiągnęła niemal 10% wzrost przychodów ze sprzedaży napojów. Obserwowane 

obniżenie przychodów ze sprzedaży ogółem, z 359 890 tys. PLN do 305 399 tys. PLN, wynika z faktu, iż w II kwartale 

2020 roku wystąpiła dodatkowa, nie realizowana obecnie sprzedaż płynu do dezynfekcji. W III kwartale 2021 r. 

przychody były zbliżone do analogicznego okresu roku ubiegłego. Ponad 30% przychodów ze sprzedaży w 2021 roku 

pochodzi z rynku polskiego. Największymi rynkami eksportowymi były USA, Niemcy i Czechy. W III kwartale, pomimo 

rosnących kosztów podstawowych materiałów, rentowność na poziomie EBITDA wzrosła o ok. 1 pp. w stosunku do 

skorygowanego wyniku za III kwartał 2020 roku. Zysk netto w III kwartale 2021 roku jest niższy od skorygowanego 

zysku za III kwartał 2020 roku głównie w wyniku pozytywnego wpływu dodatnich różnic kursowych w roku 2020 na 

kwotę 1,2 mln PLN oraz wyższej amortyzacji o ponad 200 tys. PLN w roku 2021. 

4.2 Czynniki i zdarzenia mające istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe  

W III kwartale 2021 roku nie wystąpiły inne niż wskazane w pozostałych punktach sprawozdania czynniki i zdarzenia, 

w tym o nietypowym charakterze, mające istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe Spółki. 

4.3 Informacje o grupie kapitałowej  

Spółka nie posiada jednostek zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej. 

 
W dniu 30 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie XIV Wydział KRS wydał postanowienie o 

połączeniu Krynica Vitamin S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką Niechcice Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka 

Przejmowana). Połączenie spółek nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), tj. w 

drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez zmiany Statutu 

Spółki Przejmującej oraz bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w związku z faktem, iż Spółka 

Przejmująca posiadała 100% udziałów Spółki Przejmowanej. Stosownie do treści art. 494 § 1 KSH Emitent wstąpił z 

dniem połączenia tj. z dniem 30 lipca 2021 r. we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. O zdarzeniu Spółka 

informowała w raporcie bieżącym nr 30/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 roku. 
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4.4 Informacja o prognozach  

Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych. 

4.5 Informacje o akcjach i akcjonariacie 

4.5.1 Kapitał zakładowy Emitenta 

Kapitał zakładowy Emitenta na dzień 30 września 2021 r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 

18.377.719,50  złotych i dzieli się na: 

 

Seria akcji   Rodzaj akcji   Liczba akcji Liczba głosów 

A  zwykłe na okaziciela          10 653 751             10 653 751     

B  zwykłe na okaziciela            1 598 062               1 598 062     

Razem:  zwykłe na okaziciela          12 251 813             12 251 813     

 
Wartość nominalna jednej akcji jest równa 1,50 zł. Wszystkie akcje Emitenta są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie 

podlegają zamianie na akcje imienne. Wszystkie akcje Emitenta są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku 

regulowanym. 

4.5.2 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Emitenta  

Struktura akcjonariatu na dzień publikacji niniejszego raportu tj. na dzień 26 listopada  2021 r. przedstawia się 
następująco: 

 
Akcje Spółki posiadane przez Zinat sp. z o.o. i Molinara sp. z o.o. są przedmiotem zastawów: 

- w dniu 13 października 2020 roku do Spółki wpłynęło powiadomienie od Molinara sp. z o.o. o ustanowieniu zastawu 

rejestrowego na akcjach Spółki. Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem zastaw rejestrowy został ustanowiony na 2 

437 572 akcjach Spółki (raport bieżący nr 30/2020), 

- w dniu 1 grudnia 2020 roku do Spółki wpłynęło powiadomienie od Zinat sp. z o.o. o ustanowieniu zastawu zwykłego 

na akcjach Spółki oraz o złożeniu wniosku o wpis zastawu rejestrowego na akcjach Spółki do rejestru zastawów, przy 

czym zastaw zwykły wygaśnie z chwilą wpisu zastawu rejestrowego do rejestru (raport bieżący nr 44/2020). Zgodnie 

z przesłanym zawiadomieniem: 

a) zastaw zwykły został ustanowiony na 8.084.696 akcjach Spółki, 

b) zastaw rejestrowy ma być ustanowiony na 8.084.696 akcjach Spółki. 

Poza wskazanymi powyżej, wyżej wymienieni akcjonariusze nie posiadają żadnych innych praw głosu w Spółce, ani 

nie są w żaden inny sposób uprzywilejowani pod względem prawa głosu. 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

Zinat sp. z o.o.            8 084 696                8 084 696     65,99% 65,99% 

Molinara sp. z o.o.            2 437 572                2 437 572     19,90% 19,90% 

Pozostali            1 729 545                1 729 545     14,11% 14,11% 

Razem:          12 251 813              12 251 813     100,00% 100,00% 
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Jedynym wspólnikiem spółki Zinat sp. z o.o. jest Pan Piotr Czachorowski, Prezes Zarządu Emitenta, a jedynym 

wspólnikiem spółki Molinara sp. z o.o. jest Zinat sp. z o.o. 

Łączny stan posiadania akcji Spółki przez Piotra Czachorowskiego (poprzez Zinat sp. z o.o. i Molinara sp. z o.o.) wynosi 

10.522.268 akcji reprezentujących 85,88% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 85,88% udziału w ogólnej 

liczbie głosów. 

 

Od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego, tj. od dnia 25 sierpnia 2021 r. do dnia przekazania niniejszego 

raportu okresowego nie nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta.  

4.5.3 Stan posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające 

i nadzorujące  

Stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania raportu za III kwartał 2021 r. (tj. 

na dzień 26 listopada 2021 roku) oraz na dzień przekazania raportu za I półrocze 2021 r. (tj. od dnia 25 sierpnia 2021 

roku) przedstawiono w tabeli poniżej.   

 

* pośrednio poprzez Zinat sp. z o.o. i Molinara sp. z o.o.  (zob. opis w punkcie 4.6.2 powyżej) 
** w raporcie za I półrocze 2021 r. omyłkowo nie zostało wskazane, iż Pan Wojciech Piotrowski na dzień przekazania tego raportu 
półrocznego posiadał bezpośrednio 9.044 akcji Spółki nabytych przed powołaniem go do pełnienia funkcji Członka Zarządu Krynica 
Vitamin S.A. 
 

 

Pozostałe osoby zarządzające oraz osoby nadzorujące nie posiadają akcji Spółki. Osoby zarządzające i nadzorujące nie 

posiadają uprawnień do akcji Spółki. 

4.6 Postępowania sądowe, arbitrażowe, administracyjne  

Postępowania prowadzone przez Spółkę w okresie zakończonym 30 września 2021 roku dotyczyły głównie egzekucji 

wierzytelności Emitenta. Postępowania przeciwko dłużnikom wszczęte przez Emitenta do daty sporządzenia 

niniejszego sprawozdania są w trakcie rozpatrywania przez właściwe sądy.  

 

Postępowania prowadzone przeciwko Emitentowi w okresie objętym niniejszym raportem obejmują następujące 

postępowania:  

  

a) XL Energy Marketing sp. z o.o., polskiego producenta napojów, będącego bezpośrednim konkurentem Spółki. 

Postępowanie wszczęte 8 grudnia 2017 r., jednakże formalnie rozpoczęte w styczniu 2018 r. Powód dochodził 

zapłaty kwoty 189.364 złotych z tytułu rzekomego naruszenia przez Emitenta wspólnotowego znaku 

towarowego, będącego własnością powoda. W dniu 23 sierpnia 2019 r. zapadł wyrok w I instancji zasądzający 

na rzecz powoda kwotę 143.713,69 zł. Emitent jak i strona powodowa złożyli apelację od wyroku. W dniu 22 

października 2021 r. ogłoszony został wyrok przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie z powództwa XL 

Osoba zarządzająca  
lub nadzorująca 

Stan posiadania akcji Emitenta 
na dzień przekazania raportu za 
I półrocze 2021 r. (tj. na dzień 

25 sierpnia 2021 r.) 

Zmiana 

Stan posiadania akcji Emitenta 
na dzień przekazania raportu za 
III kwartał 2021 r. (tj. na dzień 

26 listopada 2021 r.) 

Piotr Czachorowski  

- Prezes Zarządu 
10.522.268* 0 10.522.268* 

Wojciech Piotrowski 

- Członek Zarządu 
9.044** 0 9.044 
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Energy Marketing sp. z o.o. Obie apelacje - złożone przez Krynicę Vitamin S.A. oraz XL Energy Marketing sp. z o.o. 

zostały oddalone, a koszty sądowe stron za postępowanie odwoławcze wzajemnie zniesione. Oznacza to, że 

wyrok z 23 sierpnia 2019 r. zasądzający od Krynica Vitamin S.A. na rzecz XL Energy Marketing sp. z o.o. 143.713,69  

złotych  jest prawomocny. Spółka złożyła wniosek o uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego, jednocześnie 

realizując zasądzone roszczenie i w dniu 15 listopada 2021 r. przelewając wymienioną kwotę na rachunek XL 

Energy Marketing Sp. z o.o. 

 

b) Creative Drink spółka akcyjna, francuskiego producenta i dystrybutora napojów, działającego na zlecenie innego 

podmiotu, który wniósł w dniu 31 października 2018 roku roszczenie przeciwko niemu, a zatem francuski 

producent zwrócił się do Emitenta z roszczeniem regresowym w sprawie zapłaty kwoty 1.894.231,63 Euro z 

tytułu poniesionych kosztów związanych z wadą produktów produkowanych przez Emitenta. W toczącej się 

sprawie Emitent pozwany został solidarnie wraz z kilkoma  innymi podmiotami w tym ubezpieczycielem powoda. 

Emitent kwestionuje zarówno zasadność jak i wysokość zgłoszonych roszczeń, jednakże okres czasu, jaki może 

upłynąć do rozpoczęcia merytorycznego postępowania jest dla Emitenta niemożliwym do określenia. W sprawie 

wymieniane są na razie pisma procesowe zawierające stanowiska stron procesu, jednakże merytoryczny koniec 

postępowania jest trudny do przewidzenia przez Emitenta, zwłaszcza z uwagi na opóźnienia spowodowane 

ograniczeniami działalności sądów powszechnych we Francji. W dniu 27 września 2019 Spółka złożyła 

merytoryczne stanowisko w sprawie w całości kwestionując stanowisko powoda, jednocześnie wnosząc o jego 

oddalenie w całości oraz o zasądzenie kosztów postępowania na rzecz Spółki. Z uwagi na rozprzestrzenianie się 

koronawirusa wszelkie rozprawy sądowe przed sądem gospodarczym w Paryżu zostały odwołane i w związku z 

tym rozprawa zaplanowana na dzień 27 marca 2020 r. nie odbyła się. Kolejny wstępny termin następnej rozprawy 

został zmieniony z 11 września 2020 na dzień 6 listopada 2020 r. Podczas rozprawy 6 listopada 2020 r. swoje 

formalne stanowisko złożyło laboratorium ACM Pharma (jeden z pozwanych) i następnie rozprawa została 

odroczona do dnia 26 lutego 2021r., a następnie zaplanowana na 9 kwietnia 2021 roku. Kolejny termin rozprawy 

został wyznaczony na 4 czerwca 2021 roku. Rozprawa odbyła się w wyznaczonym terminie. Kolejny termin 

posiedzenia został wyznaczony na 10 września 2021. Na wniosek Emitenta termin rozprawy został przełożony z 

dnia 10 września na 8 października 2021 r. Na rozprawie Spółka złożyła kolejne pismo procesowe popierające jej 

stanowisko w sprawie. W dniu 19 listopada 2021 r. odbyła się kolejna rozprawa, na której nastąpiła dalsza 

wymiana oświadczeń i stanowisk stron. Następny termin rozprawy wyznaczony został na 10 grudnia 2021 r. 

4.7 Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi na warunkach inne niż rynkowe  

W okresie III kwartału 2021 r. Emitent nie zawierał transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż 

rynkowe. 

4.8 Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach  

W III kwartale 2021 r. Spółka nie udzielała poręczeń kredytu lub pożyczki oraz nie udzielała gwarancji – łącznie 

jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, gdzie łączna wartość istniejących poręczeń lub 

gwarancji byłaby znacząca. 
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4.9 Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie 

co najmniej kolejnego kwartału  

Zdaniem Zarządu najważniejszymi czynnikami, które będą miały wpływ na wyniki osiągane w najbliższej perspektywie 

są: 

a) sytuacja gospodarcza związana ze skutkami pandemii COVID-19 oraz skala oddziaływania kolejnych fal epidemii; 

b) kształtowanie się cen energii oraz podstawowych surowców do produkcji i materiałów, w tym opakowaniowych 

oraz ich dostępność (przede wszystkim puszek aluminiowych); szanse na zahamowanie wzrostu kosztów 

produkcji i powstrzymania spadku marży oraz poziom akceptacji przez rynek wyższych cen produktów, wzrost 

kosztów logistyki, zwłaszcza transportu morskiego;  

c) dostępność pracowników na stanowiska podstawowe i specjalistyczne;   

d) elastyczność produkcji oraz zwiększone moce produkcyjne wraz z zapleczem logistycznym oraz własnym Działem 

R&D;  

e) działania konkurencji na rynku producentów napojów;  

f) dostosowanie portfolio do szybko zmieniających się trendów, gustów i oczekiwań konsumentów; 

g) wynik działań podejmowanych przez Spółkę w zakresie roszczeń kontrahenta dotyczących umowy w sprawie 

produkcji napojów typu hard seltzer na rynek amerykański, o których mowa w punkcie 3.5.19 niniejszego 

raportu. 

4.10 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 

Nie występują inne niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego raportu informacje istotne dla oceny sytuacji 

kadrowej, majątkowej, finansowej Spółki, jej wyniku finansowego i ich zmian oraz możliwości realizacji zobowiązań 

przez Spółkę. 

5 Zatwierdzenie do publikacji 

Niniejszy raport kwartalny Krynica Vitamin Spółka Akcyjna za III kwartał 2021 roku zawierający sprawozdanie 

finansowe Spółki sporządzone za okres zakończony 30 wrześnie 2021 roku (wraz z danymi porównawczymi) zostało 

zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 26 listopada 2021 roku.   

 

Podpisy wszystkich Członków Zarządu 

Data  Imię i nazwisko  Funkcja  Podpis  

26.11.2021  Piotr Czachorowski  Prezes Zarządu  

  

26.11.2021 Agnieszka Donica  Wiceprezes Zarządu  
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26.11.2021 Wojciech Piotrowski Członek Zarządu 

 

Podpisy osoby odpowiedzialnej za sporządzenie sprawozdania finansowego   

Data  Imię i nazwisko  Funkcja  Podpis  

26.11.2021 Piotr Kazimierczak  Główny Księgowy  
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