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Wprowadzenie 
 
Niniejszy rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2021 roku został sporządzony zgodnie z 
wymaganiami 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 
(Rozporządzenie) i obejmuje dane finansowe spółki  Krynica Vitamin S.A. (Spółka, Emitent) oraz 
podmiotów zależnych tworzących Grupę Kapitałową Krynica Vitamin  (Grupa Kapitałowa, Grupa Krynica 
Vitamin). 
 
Podstawą publikacji niniejszego raportu jest §60 ust. 1 pkt 1 w związku z §60 ust. 2 Rozporządzenia. 
Jednocześnie Spółka informuje, iż działając na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie przekazuje 
odrębnego kwartalnego raportu jednostkowego. 
 
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Krynica Vitamin S.A.  przekazywane jest w 
niniejszym rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym. 
 
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawarte w niniejszym raporcie 
sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską. Zasady 
(polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia kwartalnego skróconego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego zostały przedstawione w punkcie Dodatkowe informacje i objaśnienia do 
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
 
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostało 
sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości wskazanymi w ustawie z 29 września 1994 roku o 
rachunkowości. Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia kwartalnego skróconego 
jednostkowego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w punkcie Dodatkowe informacje i 
objaśnienia do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego. 
 
O ile nie wskazano inaczej dane finansowe przedstawione w skróconych sprawozdaniach finansowych 
oraz wybrane dane finansowe zostały wyrażone w tys. zł. Dane w notach objaśniających mogą się różnić 
od danych w sprawozdaniu o 1 tys. zł, co jest wynikiem zaokrągleń. 
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I. Wybrane dane finansowe 

 

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe 
 

Wyszczególnienie 

od 01.01 do 
31.03.2021 

od 01.01 do 
31.03.2020 

od 01.01 do 
31.03.2021 

od 01.01 do 
31.03.2020 

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

Rachunek zysków i strat         

Przychody ze sprzedaży 84 750 68 892 18 536 15 671 

Zysk ( strata) z działalności operacyjnej 1 945 1 034 425 235 

Zysk ( strata) przed opodatkowaniem 1 941 -18 425 -4 

Zysk ( strata) netto 1 549 -56 339 -13 

Zysk na akcję ( PLN ) 0,126 -0,005 0,028 -0,001 

Rozwodniony zysk na akcję ( PLN ) 0,126 -0,005 0,028 -0,001 

Średni kurs PLN/EUR w okresie X X 4,5721 4,3963 

  

Rachunek przepływów pieniężnych         

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -19 169 15 -4 193 3 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 644 -4 659 -360 -1 060 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 16 849 4 902 3 685 1 115 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 

-3 964 259 -867 59 

Średni kurs PLN/EUR w okresie X X 4,5721 4,3963 

  

Wyszczególnienie 

Stan na 
31.03.2021 

Stan na 
31.12.2020 

Stan na 
31.03.2021 

Stan na 
31.12.2020 

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

Bilans         

Aktywa 252 538 210 447 54 189 45 603 

zobowiązania długoterminowe 42 983 34 620 9 223 7 502 

Zobowiązania krótkoterminowe 123 437 91 263 26 487 19 776 

Kapitał własny 86 118 84 563 18 479 18 324 

Kurs zamknięcia PLN/EUR w okresie X X 4,6603 4,6148 

 
 
 

2. Wybrane jednostkowe dane finansowe 
 

Wyszczególnienie 
od 01.01 do 
31.03.2021 

od 01.01 do 
31.03.2020 

od 01.01 do 
31.03.2021 

od 01.01 do 
31.03.2020 

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

Rachunek zysków i strat         

Przychody ze sprzedaży 84 714 68 989 18 528 15 693 

Zysk ( strata) z działalności operacyjnej 1 998 1 135 437 258 

Zysk ( strata) przed opodatkowaniem 2 006 118 439 27 

Zysk ( strata) netto 1 612 80 353 18 

Zysk na akcję ( PLN ) 0,132 0,007 0,029 0,001 
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Rozwodniony zysk na akcję ( PLN ) 0,132 0,007 0,029 0,001 

Średni kurs PLN/EUR w okresie X X 4,5721 4,3963 

  

Rachunek przepływów pieniężnych         

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -19 166 15 -4 192 3 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 644 -4 659 -360 -1 060 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 16 849 4 902 3 685 1 115 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 

-3 961 259 -866 59 

Średni kurs PLN/EUR w okresie X X 4,5721 4,3963 

  

Wyszczególnienie 
Stan na 

31.03.2021 
Stan na 

31.12.2020 
Stan na 

31.03.2021 
Stan na 

31.12.2020 

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

Bilans        

Aktywa 246 922 204 632 52 984 44 343 

Zobowiązania długoterminowe 37 132 28 234 7 968 6 118 

Zobowiązania krótkoterminowe 120 856 86 951 25 933 18 842 

Kapitał własny 82 154 80 542 17 628 17 453 

Kurs zamknięcia PLN/EUR w okresie X X 4,6603 4,6148 

 

 

3. Zasady przeliczeń wybranych danych finansowych 
W okresach objętych skróconymi sprawozdaniami finansowymi, do przeliczenia wybranych danych 
finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez 
Narodowy Bank Polski: 
kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:  
 
31.03.2021 – 4,6603 PLN/EUR 
31.03.2020 – 4,5523 PLN/EUR 
 
Średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień 
każdego miesiąca w danym okresie:  
 
01.01 – 31.03.2021 – 4,5721 PLN/EUR 
01.01 – 31.03.2020 – 4,3963 PLN/EUR 
 
Kurs obowiązujący na koniec poprzedniego roku obrotowego, do przeliczeń danych bilansowych 
31.12.2020 – 4,6148 PLN/EUR 
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II. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021 r. 
 

1. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021 r. sporządzone zgodnie z 
MSR/MSSF 

 

1.1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 
 
 

  
 

31.03.2021 r. 
 

31.12.2020 r. 
 

31.03.2020 r. 

Aktywa       

AKTYWA TRWAŁE                 130 663                    131 554                         125 897    

Rzeczowe aktywa trwałe                 124 379                    124 528                         121 063    

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania                        691                           825      

Wartości niematerialne                      2 571                        2 415                             2 692    

Wartość firmy jednostek podporządkowanych         

Nieruchomości inwestycyjne        

Akcje i udziały w jednostkach zależnych        

Inwestycje wyceniane wg praw własności        

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży        

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe        

Należności długoterminowe        

Aktywa z tytułu podatku odroczonego                      3 022                        3 785                             2 093    

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                              -                                 -                                   48     

AKTYWA OBROTOWE                 121 875                      78 894                           64 849    

Zapasy                   38 597                      25 135                           29 484    

Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw                   67 855                      38 533                           28 571    

Krótkoterminowe należności pozostałe                   11 690                        8 461                             4 419    

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                     1 375                           444                             1 538    

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                      2 357                        6 321                                837    

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży       

AKTYWA RAZEM                 252 538                    210 447                         190 745    

    

  
 

31.03.2021 r. 
 

31.12.2020 r. 
 

31.03.2020 r. 

Kapitał własny                    86 118                      84 563                           54 985    

Kapitał podstawowy                    18 378                      18 378                           18 378    

Kapitał zapasowy                    30 792                      30 792                           26 235    

Kapitał z aktualizacji wyceny                      5 865                        5 856                             5 821    

Zyski zatrzymane                    55 588                      54 041                             4 551    

Odpis z zysku 
-                 24 504    -                 24 504      

Zobowiązania długoterminowe  
                  42 983                      34 620                           47 338    

Kredyty i pożyczki                    25 083                      16 458                           27 591    
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Zobowiązania leasingowe                    12 057                      11 784                           14 584    

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego                      2 082                        2 512                             1 410    

Rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych                         110                           110                                  41    

Pozostałe rezerwy        

Rozliczenia międzyokresowe                      3 651                        3 756                             3 712    

Zobowiązania krótkoterminowe                  123 437                      91 263                           88 422    

Kredyty i pożyczki  
                  15 273                        5 824                           21 197    

Zobowiązania z tytułu dostaw                   82 172                      58 627                           57 387    

Zobowiązanie do zwrotu zapłaty                        362                           352                                381    

Zobowiązania leasingowe                      3 824                        4 267                             2 946    

Zobowiązania pozostałe                    19 922                      18 709                             4 764    

Rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych                      1 598                        3 198                                299    

Pozostałe rezerwy        

Rozliczenia międzyokresowe                         286                           286                             1 448    

        

        

Razem pasywa  252 538 210 447 190 745 

Wartość księgowa                    86 118                      84 563                           54 985    

Liczba akcji (w tys. sztuk)                   12 252                      12 252                           12 252    

Wartość księgowa na 1 akcję w zł                      7,029                        6,902                             4,488    

 
 

1.2. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z wyniku  
 

   01.01-31.03.2021   01.01-31.12.2020   01.01-31.03.2020  

A. Działalność kontynuowana       

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów 

                     84 750                       445 942                     68 892    

od jednostek powiązanych                                -                                   -    
                                          

-     

przychody netto ze sprzedaży produktów                      84 454                       443 634                     68 226    

Rabaty wynikające z umów (zobowiązanie do zwrotu 
zapłaty)  

-                           29    -                         386    -                      36    

Przychody ze sprzedaży usług i produktów po rabatach                      84 425                       443 248                     68 190    

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów                           325                           2 694                          702    

Przychody netto ze sprzedaż                      84 750                       445 942                     68 892    

Razem koszt sprzedanych produktów, usług i 
materiałów 

                     74 735                       326 329                     62 181    

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów                      74 318                       323 760                     61 541    

w tym jednostkom powiązanym       

Wartość sprzedanych towarów i materiałów                           417                           2 569                          640    

w tym jednostkom powiązanym       

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży                       10 015                       119 613                       6 711    

Pozostałe przychody                         1 633                           4 956                       2 748    
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Koszty sprzedaży                        5 955                         25 903                       4 899    

Koszty ogólnego zarządu                        2 432                         10 811                       1 494    

Pozostałe koszty                         1 316                         13 499                       2 032    

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)                        1 945                         74 355                       1 034    

Przychody finansowe                           313                                  4      

Koszty finansowe                           316                           2 809                       1 052    

Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej                        1 941                         71 549    -                      18    

Podatek dochodowy                           394                         14 619                            38    

część bieżąca                      15 136                         15 136                                                   

cześć odroczona -                         517    -                         517    -                      38    

Udział w zyskach (stratach) jednostek 
podporządkowanych 

   

Udział w zyskach (stratach) jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw 
własności  

      

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej                        1 549                         56 932    -                      56    

B. Działalność zaniechana       

Zysk (strata) netto przypadający udziałom 
niekontrolującym  

      

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom spółki 
dominujące 

                       1 549                         56 932    -                      56    

Skonsolidowany zysk netto razem                         1 549                         56 932    -                      56    

 
 

1.3. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 
 
Skrócone śródroczne skonsolidowane 
sprawozdanie z całkowitych dochodów   

 01.01-31.03.2021    01.01-31.12.2020   01.01-31.03.2020  

Zysk (strata) netto                   1 549                  56 932    -                    56    

Inne całkowite dochody:        

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży                            -                               -    

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych                            -                               -    

Zmiany z przeszacowania                            -                               -    

Pozostałe dochody                            -                               -    

Podatek dochodowy od składników innych 
dochodów ogółem  

                          -                               -    

Razem inne całkowite dochody po 
opodatkowaniu                            -                               -    

Całkowite dochody ogółem                   1 549                  56 932    -                    56    

Przypadające na udziały niekontrolujące                            -                               -    

Przypadające na akcjonariuszy spółki 
dominującej  

                  1 549                    56 932    -                     56    
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1.4. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN) 
 

Dane w tys. zł 
od 01.01 do 
31.03.2021 

od 01.01 do 
31.12.2020 

od 01.01 do 
31.03.2020 

Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru       
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 12 252 12 252 12 252 

Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje (w szt.)       
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych  12 252 12 252 12 252 

Działalność kontynuowana       
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej  1 549 56 932 -56 

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN)  0,126 4,647 -0,005 

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)  0,126 4,647 -0,005 

Działalność zaniechana       
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej        
Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN)        
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)       

Działalność kontynuowana i zaniechana       

Zysk (strata) netto  1 549 56 932 -56 

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN)  0,126 4,647 -0,005 

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 0,126 4,647 -0,005 

 
 
 
 
 
 

1.5. Skrócone skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 
 

Tytuł  1.01-
31.03.2021 r.  

  1.01-
31.12.2020 r 

  1.01-
30.09.2020 r.   

  1.01-
30.06.2020 r.   

 1.01-
31.03.2020 r.  

Wyszczególnienie           

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

84 566 55 039 55 039 55 039 55 039 

- zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości      -  -   

- korekty błędów      -  -   

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

84 566 55 039 55 039 55 039 55 039 
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1. Kapitał (fundusz) podstawowy na 
początek okresu 

18 378 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 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 30 792 26 234 30 792 26 234 26 234 

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) 
zapasowego 

     -  -   

a) zmniejszenie (z tytułu)      -  -   

- emisji akcji powyżej wartości 
nominalnej 

     -  -   

- podziału zysku      -  -   

- podziału zysku (ponad wymaganą 
ustawowo minimalną wartość) 

     -  -   

- korekta błędów podstawowych lat 
poprzednich 

     -  -   

b) zwiększenie (z tytułu) 0 4 558  - 4558   

- pokrycia straty           

- nabycie akcji celem umorzenia           
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- korekta błędów podstawowych lat 
poprzednich           

- podziału zysku z lat ubiegłych 0 4 558 
 - 4558 

  

4.2. Stan kapitału (funduszu) 
zapasowego na koniec okresu 30 792 30 792 30 792 30 792 26 234 

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

5 856 5 821 5 834 5 821 5 821 

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji 
wyceny 

          

a) zwiększenie (z tytułu)           

 przeniesienie na zysk(stratę) z lat 
ubiegłych           

korekta błędów podstawowych           

spadek rezerwy na podatek 
dochodowy z tyt. aktualizacji wyceny 7 35       

b) zmniejszenie (z tytułu)           

- zbycia środków trwałych           

- przeszacowanie wartości 
wniesionego aportu 

          

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

5 863 5 856 5 834 5 834 5 821 

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe na koniec okresu 

     -  -   

7. Zyski zatrzymane       -  -   

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek 
okresu 

54 041 7 063 7 063 7 063 7 063 

- skutki zmian zasad (polityki) 
rachunkowości 

     -  -   

- korekty błędów      -  -   

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

54 041 7 063 7 063 7 063 7 063 

- skutki zmian zasad rachunkowości 
(wdrożenie MSSF 16) 

          

 - korekta wyniku roku ubiegłego           

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

54 041 7 063 7 063 7 063 7 063 

a) zwiększenie (z tytułu)      -  -   

- podziału zysku z lat ubiegłych      -  -   
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b) zmniejszenie (z tytułu)      -  -   

- przeniesienie zysku na kapitał 
zapasowy 

  4 558 4558 4558   

- przeznaczenie części zysku  na 
wypłatę dywidendy 

  2 940 2940 2940   

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec 
okresu 

54 041 -433 -435 -435 7 063 

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek 
okresu   -2 457 -2 457 -2 457 -2 457 

- 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 

  -433       

- inne           

b) zmniejszenie (z tytułu)           

-pokrycie straty z lat ubiegłych 
kapitałem zapasowym 

          

-błąd podstawowy           

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec 
okresu 

          

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na 
koniec okresu 51 150 -2 891 -2 457 -2 457 -2 457 

8. Wynik netto 1 549 56 932 54 115 52 904 -56 

a) zysk netto 1 549 56 932 54 115 52 904   

b) strata netto      -  - -56 

c) odpisy z zysku 24 504 24 504  -  -   

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

86 118 84 566 106 227 105 016 54 983 

III. Kapitały przypadające 
akcjonariuszom podmiotu 
dominującego 

86 118 84 566 106 227 105 016 54 983 

IV. Kapitał przypadający udziałom 
niekontrolującym            
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1.6. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 
 
 

  
01.01.2021-
31.03.2021 

01.01.2020-
31.03.2020 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej 

    

Zysk( strata) brutto                        1 941     -                       18     

Korekty razem -                    21 110                             33     

Amortyzacja                        3 152                        2 809     

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                -                           377     

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                           159                           655     

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                -                           -      

Zmiana stanu rezerw -                      1 657                           138     

Zmiana stanu zapasów -                    13 462     -                  5 915     

Zmiana stanu należności -                    32 550     -                10 010     

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem pożyczek i kredytów 

                     25 784                      12 165     

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -                      1 035                             36     

Podatek dochodowy -                      1 501     -                     221     

Inne korekty                               0                                -     

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej (I ± II) 

-                    19 169                             15     

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

    

Wpływy                           566                           -      

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych                           566                           -      

Zbycie inwestycji w nieruchomości  oraz wartości 
niematerialne i prawne 

                               -                           -      

Z aktywów finansowych, w tym:                                -                           -      

w jednostkach powiązanych                                -                           -      

w pozostałych jednostkach                                -                           -      

zbycie aktywów finansowych                                -                           -      

dywidendy i udziały w zyskach                                -                           -      

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                                -                           -      

odsetki                                -                           -      
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inne wpływy z aktywów finansowych                                -                           -      

Inne wpływy inwestycyjne                                -                           -      

Wydatki                        2 210                        4 659     

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych                        2 210                        4 659     

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne 

                               -                           -      

Na aktywa finansowe, w tym:                                -                           -      

w jednostkach powiązanych                                -                           -      

w pozostałych jednostkach                                -                           -      

nabycie aktywów finansowych                                -                           -      

udzielone pożyczki długoterminowe                                -                           -      

Inne wydatki inwestycyjne                                -                           -      

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (I-II) 

-                      1 644     -                  4 659     

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej 

    

Wpływy                      19 404                        8 225     

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

                               -                           -      

Kredyty i pożyczki                      19 404                        8 225     

Emisja dłużnych papierów wartościowych                                -                           -      

Inne wpływy finansowe                                -                           -      

Wydatki                        2 555                        3 322     

Nabycie udziałów (akcji) własnych                                -                           -      

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli                                -                           -      

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

                               -                           -      

Spłaty kredytów i pożyczek                        1 330                        1 658     

Wykup dłużnych papierów wartościowych                                -                           -      

Z tytułu innych zobowiązań finansowych                                -                           -      

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego 

                       1 066                        1 009     

Odsetki                           159                           655     

Inne wydatki finansowe     

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej  (I-II)                      16 849                        4 902     
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Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± 
C.III) 

-                      3 964                           259     

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w 
tym: 

-                      3 964                           259     

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych 

                               -     -                     182     

Środki pieniężne na początek okresu                        6 321                           513     

Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:                        2 357                           590     

o ograniczonej możliwości dysponowania                               5       

 
 
 

2. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skróconego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego 

2.1. Informacje ogólne 
 
Grupa Kapitałowa Krynica Vitamin składa się z jednostki dominującej Krynica Vitamin Spółka Akcyjna i jej 
spółki zależnej Niechcice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Zależna). 

a) Dane jednostki dominującej: 
 nazwa:     Krynica Vitamin Spółka Akcyjna 
 siedziba:    ul. Matyldy 35, 03-606 Warszawa 
 podstawowy przedmiot działalności - produkcja artykułów spożywczych 

- produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i 
żywności dietetycznej 
- produkcja napojów bezalkoholowych, produkcja wód 
mineralnych i pozostałych wód butelkowych 

 Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000378184. 

 numer REGON:      015281326 
 NIP: 524-24-42-164 

 

b) Dane jednostki zależnej: 
 nazwa:     Niechcice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 siedziba:    ul. Matyldy 35, 03-606 Warszawa 
 podstawowy przedmiot działalności - uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na  

  nasiona , z wyłączeniem ryżu. 

Działalność spółki zależnej nie została zawieszona, jednak spółka zależna nie prowadzi aktywnej 
działalności operacyjnej, z wyjątkiem świadczeniem usług na rzecz Emitenta. 

Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000370129. 
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2.2. Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości 
 

2.2.1. Podstawa sporządzenia 
 
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmuje okres 3 
miesięcy zakończonych 31.03.2021 roku oraz zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna 
sprawozdawczość finansowa. 
Dla pełniejszego zrozumienia sytuacji finansowej oraz majątkowej Grupy zamieszczono jako dane za 
okresy porównywalne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 
31.12.2020 i 31.03.2020, skrócone śródroczne sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 
1.01.2020 do 31.03.2020 oraz za cały poprzedni rok obrotowy, skrócony śródroczny rachunek wyników za 
okres od 1.01.2020 do 31.12.2020 i za okres od 1.01.2020 do 31.03.2020, śródroczne skrócone 
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 1.01.2020 do 31.03.2020 oraz 
śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za wszystkie pełne 
kwartały począwszy od I kwartału poprzedniego roku obrotowego. 
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji, które 
ujawniane są w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. 
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe należy czytać łącznie ze 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za rok 2020. 
 
Walutą sprawozdawczą niniejszego kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie 
wskazano inaczej). W niektórych pozycjach mogą pojawić się różnice rzędu 1 tys. zł wynikające z 
zaokrągleń. 
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na 
dzień zatwierdzenia niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji 
nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki wchodzące w 
skład Grupy. 
 

2.2.2. Zasady rachunkowości 
 

2.2.2.1 Oświadczenie o zgodności  
 
Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o Międzynarodowe 
Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie 
rozporządzeń Komisji Europejskiej.  
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2.2.2.2. Status zatwierdzenia Standardów w UE  
 
Nowe standardy i interpretacje  
 

Nowe standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje, które zostały przyjęte 
przez Unię Europejską („UE”):  

 Zmiany odniesień do założeń koncepcyjnych zawartych w MSSF (obowiązujące w odniesieniu do 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub później),  

 Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” i MSR 8 „Zasady (polityka) 
rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” - definicja istotności 
(obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub 
później),  

 Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i 
wycena”, MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” - Reforma Referencyjnej Stopy 
Procentowej (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 
2020 roku lub później),  

 Zmiany do MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć” - definicja przedsięwzięcia (obowiązujące w 
odniesieniu do połączeń, w przypadku których data przejęcia przypada na początek pierwszego 
okresu rocznego rozpoczynającego się 1 stycznia 2020 roku lub później oraz w odniesieniu do 
nabycia aktywów, które nastąpiło w dniu rozpoczęcia w/w okresu rocznego lub później),  

 Zmiany do MSSF 16 „Leasing” ulgi w spłatach czynszu w związku z COVID-19 (obowiązujące w 
odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 czerwca 2020 roku lub później),  

 Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” - odroczenie MSSF 9 „Instrumenty finansowe” 
(obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub 
później).  

 

Nowe standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje, które nie zostały przyjęte 
przez Unię Europejską:  

 MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności” (data wejścia w życie zmian została 
odroczona),  

 Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 „Inwestycje w 
jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” - sprzedaż lub wniesienie aktywów 
pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem oraz 
późniejsze zmiany (data wejścia w życie zmian została odroczona do momentu zakończenia prac 
badawczych nad metodą praw własności),  

 MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” z późniejszymi zmianami do MSSF 17 (obowiązujący w 
odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub później),  

 Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych: klasyfikacja zobowiązań jako 
krótkoterminowe lub długoterminowe oraz klasyfikacja zobowiązań jako krótkoterminowe lub 
długoterminowe - odroczenie terminu wejścia w życie” (obowiązujące w odniesieniu do okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub później),  

 Zmiany do MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć”, MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”, MSR 37 
„Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”, zmiany do różnych standardów 
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„Poprawki do MSSF (cykl 2018 - 2020)” (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2022 roku lub później),  

 Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i 
wycena”, MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji”, MSSF 4 „Umowy 
ubezpieczeniowe” oraz MSSF 16 „Leasing” - Reforma Referencyjnej Stopy Procentowej -Faza 2 
(obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub 
później).  

 

Daty wejścia w życie są datami wynikającymi z treści standardów ogłoszonych przez Radę ds. 
Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej. Daty stosowania standardów w UE mogą różnić się 
od dat stosowania wynikających z treści standardów i są ogłaszane w momencie zatwierdzenia do 
stosowania przez UE.  

 

Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego z przyjętych przez UE standardów, 
interpretacji lub zmian, które na dzień 31 marca 2021 roku nie miały zastosowania. 

 
 

2.3. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach 
 

2.3.1. Profesjonalny osąd 
 
Sporządzenie skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy wymaga od 
Zarządu jednostki dominującej osądów, szacunków oraz założeń, które mają wpływ na prezentowane 
przychody, koszty, aktywa i zobowiązania i powiązane z nimi noty oraz ujawnienia dotyczące zobowiązań 
warunkowych. Niepewność co do tych założeń i szacunków może spowodować istotne korekty wartości 
bilansowych aktywów i zobowiązań w przyszłości. 
 
 

2.3.2. Klasyfikacja umów leasingowych 
 
Grupa dokonuje klasyfikacji leasingu zgodnie z MSSF 16 jako leasingu finansowego. 
 

2.3.3. Niepewność szacunków i założeń 
 
Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności 
występujące na dzień sprawozdawczy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości 
bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym okresie finansowym. Grupa przyjęła założenia i szacunki 
na temat przyszłości na podstawie wiedzy posiadanej podczas sporządzania sprawozdania finansowego. 
Występujące założenia i szacunki mogą ulec zmianie na skutek wydarzeń w przyszłości wynikających ze 
zmian rynkowych lub zmian niebędących pod kontrolą Grupy. Takie zmiany są odzwierciedlane w 
szacunkach lub założeniach w chwili wystąpienia. 
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• Wartość firmy  
Nie występuje.  
• Utrata wartości aktywów trwałych 
Grupa nie zidentyfikowała przesłanek z tytułu utraty wartości i nie dokonywała testów z tego tytułu. 
• Wycena rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych 
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych zostały estymowane przez aktuariusza. 
• Składnik rezerwy i aktywa z tytułu podatku odroczonego 
Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości 
zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych 
wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione. 
• Stawki amortyzacyjne 
Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej 
użyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz aktywów niematerialnych. Grupa corocznie 
dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie 
bieżących szacunków. 

 

2.4. Znaczące zdarzenia i transakcje oraz istotne osiągnięcia 
 
Umowa w zakresie produkcji napojów na rynek europejski 
W dniu 26 stycznia 2021 r. do Spółki wpłynął skan obustronnie podpisanej umowy o współpracy, zawartej 
z podmiotem z siedzibą w Holandii (odpowiednio „Umowa” i „Kontrahent”) będącym spółką zależną 
obecnego kontrahenta Spółki, z którym Emitent miał już podpisana umowę o współpracy w zakresie 
produkcji napojów na rynek amerykański (raport bieżący nr 10/2020 z dnia 13 maja 2020 r.).  
 
Umowa dotyczy produkcji przez Spółkę napojów na rzecz i pod marką Kontrahenta na rynek europejski. 
Umowa została zawarta wstępnie na okres jednego roku. Produkcja oraz pakowanie jest realizowane na 
podstawie pojedynczych zamówień, zgodnie ze specyfikacją ustaloną przez Kontrahenta (Umowa  nie 
zawiera zobowiązania Kontrahenta do składania zamówień). Spółka obecnie szacuje, iż wartość Umowy w 
okresie jej obowiązywania może wynieść ok. 2,6 mln USD (ok. 10 mln zł po przeliczeniu według średniego 
kursu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień 26 stycznia 2021 r.). 
 
Zawarcie Umowy stanowi rozszerzenie dotychczasowej współpracy z ww. grupą kapitałową na rynek 
europejski. 
O zdarzeniu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku. 
 
 
Porozumienie przedłużające współpracę w zakresie produkcji napojów 
W dniu 12 lutego 2021 r. Zarząd Spółki otrzymał dodatkowe porozumienie do umowy zawartej w 2018 
roku (raport bieżący nr 4/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.) w zakresie produkcji napojów z jednym z 
europejskich liderów dystrybucji produktów spożywczych („Additional Agreement to the Bottling 
Agreement”, dalej: „Porozumienie"), przedłużające współpracę w zakresie produkcji przez Spółkę 
uzgodnionego asortymentu produktów na rzecz zamawiającego. 
 
Na mocy Porozumienia strony przedłużyły współpracę do dnia 31 grudnia 2023 r., uzgodniły rodzaje 
dodatkowych produktów objętych definicją „produktów objętych Umową” oraz wprowadziły zmiany 
dotyczące rodzaju i wysokości opłat. Szacunkowa wartość Umowy na lata 2021-2023 wynosi około 26 
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milionów euro (tj. ok. 117 mln zł po przeliczeniu według średniego kursu, ogłoszonego przez Narodowy 
Bank Polski, obowiązującego na dzień wystąpienia zdarzenia). W treści Porozumienia postanowiono, iż po 
upływie wskazanego okresu Umowa będzie automatycznie kontynuowana odpowiednio na kolejny rok, 
bez dodatkowych uzgodnień, o ile nie zostanie wcześniej wypowiedziana. 
 
O zdarzeniu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2021 z dnia 12 lutego 2021 roku. 
 
 
Zawarcie umowy ramowej ze Schweppes International Limited w zakresie produkcji napojów w 
puszkach i szklanych butelkach 
W dniu 25 lutego 2021 r. Emitent zawarł ze Schweppes International Limited z siedzibą w Londynie umowę 
ramową na produkcję, pakowanie i dostawę napojów bezalkoholowych w puszkach oraz w szklanych 
butelkach („Umowa ramowa”). Umowa ramowa została zawarta na okres 5 lat i będzie się sukcesywnie 
przedłużać o rok do czasu jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron. W ramach Umowy ramowej 
dostawy napojów na rzecz i pod marką zamawiającego odbywają się na podstawie uzgodnionej 
specyfikacji produktów oraz w odpowiednich szklanych i aluminiowych formatach opakowań i są 
realizowane każdorazowo na podstawie zamówień składanych przez zamawiającego. Umowa ramowa 
określa prognozowane wielkości zamówień samych tylko produktów w butelkach, na podstawie których 
Spółka szacuje wartość przychodów z tego tytułu na ok. 10,7 mln zł w ciągu pięciu lat, przy czym wartość 
ta nie uwzględnia części elementów składowych ceny produktu, które na dzień zawarcia umowy nie były 
znane, a docelowo zwiększą wartość przychodów. Ponadto Umowa ramowa nie zawiera prognozowanych 
wielkości dla zamówień produktów pakowanych w puszkach, stąd też ostateczna łączna wartość 
zamówień w ramach Umowy ramowej może odbiegać od ww. wartości. Umowa ramowa nie zobowiązuje 
Zamawiającego do składania zamówień.  
W ocenie Emitenta zawarcie Umowy ramowej jest istotne z uwagi na to, że umożliwia Emitentowi wejście 
w nowy segment działalności, tj. produkcję napojów rozlewanych w butelki szklane. Jednocześnie 
współpraca z jednym ze światowych liderów w produkcji napojów o znanej, globalnej marce, daje 
Emitentowi perspektywy na rozwój tego segmentu produktów w przyszłości.  
 
O zdarzeniu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku. 
 
 
Budowa działu chemiczno-kosmetycznego i zakładu produkcyjnego w Niechcicach 
W IV kw. 2020 roku spółka wznowiła produkcję płynów do dezynfekcji, o czym informowała w raporcie 
bieżącym nr 45/2020. Produkcja dezynfektantów w II kw. 2020 roku, a także jej wznowienie w IV kw. miało 
znaczący wpływ na Spółkę - Krynica Vitamin zdecydowała się powołać i rozwijać dział chemiczno-
kosmetyczny. Celem Spółki jest rozbudowa tego działu, w oparciu o m.in. zakład produkcyjny, 
zlokalizowany w miejscowości Niechcice, niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego, na terenie należącym do 
spółki Zależnej - Niechcice Sp. z o.o.  
W trwającym procesie inwestycyjnym, realizowanym ze środków własnych Spółki oraz dostępnych linii 
finansowania zewnętrznego, trwa remont budynku, należącego do spółki Niechcice Sp. z o.o. i 
znajdującego się na jej terenie. Spółka szacuje, że budynek będzie gotowy do oddania do eksploatacji w II 
kw. 2021 r., o ile na przeszkodzie nie stanie pandemia koronawirusa Sars-Cov-2 i związane z nią opóźnienia 
w działaniach urzędów, dotyczące m.in. wydawania pozwoleń energetycznych, wodno-prawnych i in. 
Docelowo w zakładzie produkcyjnym w Niechcicach, ma powstać kilka linii produkcyjnych do rozlewu 
płynów i żelów do dezynfekcji – zarówno na bazie spirytusu, jak i na bazie niealkoholowej, a także m.in. 
mydła i szampony. Spółka rozważa też produkcję płynów dla sektora automotive, takich jak środki 
czystości dla samochodów, płyny do chłodnic, płyny do spryskiwania szyb i in. W planach Spółki, 
dotyczących lokalizacji Niechcice, jest również produkcja suplementów diety.  
Spółka zamierza działać usługowo dla innych marek, a także marek własnych sieci handlowych. Model 
biznesowy, który sprawdził się w produkcji napojów, Spółka chciałaby wdrożyć również w dziale 
chemiczno-kosmetycznym. 
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W ocenie Spółki, przewagą konkurencyjną Krynicy Vitamin S.A. jest doświadczenie w produkcji usługowej 
dla rozpoznawalnych marek, a także marek własnych sieci handlowych, doskonała lokalizacja zakładu 
(blisko autostrady A1, niedaleko łódzkiego węzła komunikacyjnego), doświadczona kadra pracownicza, 
własne zaplecze w postaci działu rozwoju produktu (R+D), a także elastyczność i innowacyjność produkcji. 
Od momentu wznowienia produkcji dezynfektantów Spółka bierze udział w przetargach na dostawy 
płynów do instytucji publicznych, a także podmiotów prywatnych. Dział handlowy Spółki pracuje nad 
dotarciem z ofertą do dotychczasowych i potencjalnych kontrahentów. W ocenie Spółki powstanie 
zakładu produkcyjnego w Niechcicach oraz działu chemiczno-kosmetycznego stanie się w perspektywie 
kilku lat drugim fundamentem biznesowym Spółki. Spółka ocenia, że  marże w branży chemiczno-
kosmetycznej powinny być minimalnie wyższe niż w segmencie napojowym, aczkolwiek celem Spółki na 
najbliższe miesiące jest osiągnięcie zadowalającej skali produkcji, co pozwoli wygenerować przychody z 
chemiczno-kosmetycznego segmentu produkcji.  
 
 
Przebudowa linii produkcyjnych w zakładzie produkcyjnym w Dziadkowskiem-Folwarku 
Innym ważnym zdarzeniem w okresie sprawozdawczym są działania inwestycyjne, podejmowane w 
zakładzie produkcyjnym w Dziadkowskiem-Folwarku. Są one związane z rozpoczęciem przez Spółkę 
produkcji napojów typu hard seltzer, powstających na bazie sfermentowanego cukru, o czym Spółka 
informowała w raportach bieżących nr 35/2020 i 47/2020. Rozpoczęcie produkcji napoju na bazie 
sfermentowanego cukru wymaga zastosowania specjalistycznej technologii, która wyklucza jednocześnie 
produkcję napojów bezalkoholowych. Aby zrealizować ten kontrakt, Spółka podjęła ryzyko dywersyfikacji 
linii produkcyjnych, w konsekwencji czego 2 linie produkcyjne (z 5 dostępnych) są wykorzystywane tylko 
do produkcji napojów typu hard seltzer. Podjęte obecnie działania inwestycyjne mają na celu 
przebudowanie zakładu produkcyjnego w taki sposób, by odseparować produkcję napojów alkoholowych 
od napojów bezalkoholowych. W ocenie Spółki, przebudowa zakładu powinna zakończyć się w II kw. 
2021 r., wówczas Spółka będzie mogła wykorzystywać w pełni dostępne moce produkcyjne, co ma 
ogromne znaczenie w sezonie letnim, kluczowym dla Spółki pod względem liczby zamówień na produkcję 
napojów. Według szacunków Spółki, moce produkcyjne zakładu w Dziadkowskiem-Folwarku są obecnie 
wykorzystywane w ok. 60 proc. Podjęte działania modernizacyjne mają na celu dywersyfikację działalności 
i uzyskanie możliwości wypracowania wyższych marż w przyszłych okresach. 

 
W I kwartale 2021 r. Grupa poniosła nakłady finansowe na środki trwałe w budowie w łącznej wysokości 
1.980 tys. zł. Najważniejsze pozycje tej kategorii wydatków to: 
 

 tys. PLN 

Dostosowanie linii i hali do produktów hard-seltzer 1 120 

Urządzenia do linii szlifowanie puszek 393 

Rozbudowa linii szklanej 256 
 
 
Na zakup gotowych do użytkowania środków trwałych  Grupa poniosła nakłady w wysokości 230  tys. zł,  
w tym 136 tys. zł na komputery i terminale mobilne,  80 tys. zł na zakup gruntu i 14 tys. zł na pozostałe 
środki trwałe. 
 
Umowa z Bankiem Millennium 
W marcu 2021 roku zostały podpisane z Bankiem Millennium warunki dotyczące finansowania bieżącego, 
przedłużające okres obowiązywania limitu umowy wieloproduktowej o 24 miesiące oraz umowy 
faktoringowej o 12 miesięcy. 
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2.5. Sezonowość działalności 
 
Przychody ze sprzedaży Grupy ulegają sezonowym wahaniom w ciągu roku. 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 
Grupę. Największy popyt na produkty wytwarzane przez Grupę można zaobserwować w miesiącach od 
kwietnia do września, czyli w okresie letnim. 

2.6. Zysk na akcję 
 
Podstawowy zysk na akcję liczony jest według formuły zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu 
dominującego podzielony przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w danym okresie. 
Kalkulacja zysku na akcję została zaprezentowana poniżej: 
 

Dane w tys. zł 
od 01.01 do 
31.03.2021 

od 01.01 do 
31.12.2020 

od 01.01 do 
31.03.2020 

Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru       

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 12 252 12 252 12 252 

Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje (w szt.)       

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych  12 252 12 252 12 252 

Działalność kontynuowana       

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej  1 549 56 932 -56 

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN)  0,126 4,647 -0,005 

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)  0,126 4,647 -0,005 

Działalność zaniechana       

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej                     -                       -                       -    

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN)                     -                       -                       -    

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)                    -                       -                       -    

Działalność kontynuowana i zaniechana       

Zysk (strata) netto  1 549 56 932 -56 

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN)  0,126 4,647 -0,005 

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 0,126 4,647 -0,005 
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2.7. Segmenty operacyjne 
 
Grupa kapitałowa Krynica Vitamin nie publikuje segmentów branżowych i geograficznych działalności 
według MSR 14. W ramach prowadzonej działalności Grupy nie istnieje branża podlegająca ryzyku i 
charakteryzująca się poziomem zwrotu z poniesionych nakładów inwestycyjnych różnym od innych 
segmentów branżowych. Nie istnieją również czynniki dające wyodrębnić obszar działalności 
gospodarczej, w ramach którego następuje dystrybucja towarów lub świadczenie usług w określonym 
środowisku ekonomicznym, podlegający ryzyku i charakteryzujący się poziomem zwrotu z poniesionych 
nakładów inwestycyjnych różnych od innych segmentów geograficznych. 
 

2.8 Przychody i koszty finansowe 
 
W skróconym skonsolidowanym rachunku wyników występują przychody finansowe stanowiące  
nadwyżkę zrealizowanych i niezrealizowanych dodatnich różnic kursowych z transakcji finansowych i 
wyceny walut oraz rozrachunków w walutach obcych. 
 
Główne pozycje kosztów finansowych stanowią odsetki od kredytów, leasingów i faktoringu, jak 
również  nadwyżka zrealizowanych i niezrealizowanych ujemnych różnic kursowych z transakcji 
finansowych i wyceny walut oraz rozrachunków w walutach obcych.  
 

2.9  Połączenia jednostek gospodarczych 
 
W prezentowanym okresie nie wystąpiły połączenia jednostek gospodarczych. 
 

2.10. Wartości niematerialne i prawne 
 
Wartości niematerialne użytkowane przez Grupę Kapitałową obejmują licencje i znaki towarowe oraz inne 
wartości niematerialne i prawne. Na dzień 31 marca 2021 roku Grupa posiadała następujące wartości 
niematerialne i prawne: 
 
 

Wartości niematerialne i prawne  31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020 

Wartości niematerialne i prawne                    2 571                        2 415                     2 692     

Inne wartości niematerialne i prawne                       640                           368                        344     

Koszty zakończonych prac rozwojowych                    1 931                        2 047                     2 838     

Wartości niematerialne i prawne, razem                    2 571                        2 415                     2 692     

Wartości niematerialne i prawne (struktura własnościowa)       

Własne                    2 571                        2 415                     2 692     

Wartości niematerialne i prawne, razem                    2 571                        2 415                     2 692     

 
 
 
 



 

 

W I kwartale 2021 roku zwiększenia i zmniejszenia wartości niematerialnych kształtowały się następująco: 
 

 

Wyszczególnienie 

Koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

Wartość 
firmy 

 Inne 
wartości 

niematerialne 
i prawne  

Zaliczki na 
wartości 

niematerialne 
i prawne 

 Razem  

Wartość brutto na dzień 01.01.2021            -                 -                 4 779                     -                 4 779    

Zwiększenia, w tym:                   9                     -                    293                     -                    302    

–  nabycie                   9                     -                    293                     -                    302    

–  nieodpłatne przyjęcie                  -                       -                       -                       -                       -      

–  aport                  -                       -                       -                       -                       -      

–  aktualizacja wartości                  -                       -                       -                       -                       -      

–  reklasyfikacja                  -                       -                       -                       -                       -      

–  inne                  -                       -                       -                       -                       -      

Zmniejszenia, w tym:                  -                       -                       -                       -                       -      

–  likwidacja                  -                       -                       -                       -                       -      

–  sprzedaż                  -                       -                       -                       -                       -      

–  nieodpłatne przekazanie                  -                       -                       -                       -                       -      

–  aport                  -                       -                       -                       -                       -      

–  aktualizacja wartości                  -                       -                       -                       -                       -      

–  reklasyfikacja                  -                       -                       -                       -                       -      

–  przemieszczenie wewnętrzne                    -                       -                       -                       -      

–  inne                  -                       -                       -                       -                       -      

Wartość brutto na dzień 31.03.2021                   9                     -                 5 072                     -                 5 080    

Umorzenie na dzień 01.01.2021                 83                     -                 2 281                     -                 2 364    

Zwiększenia                 21                     -                    208                     -                    229    

Zmniejszenia, w tym:                  -                       -                       -                       -                       -      

–  likwidacja                  -                       -                       -                       -                       -      

–  sprzedaż                  -                       -                       -                       -                       -      

–  nieodpłatne przekazanie                  -                       -                       -                       -                       -      
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–  aport                  -                       -                       -                       -                       -      

–  reklasyfikacja                    -                       -                       -                       -      

–  przemieszczenie wewnętrzne                  -                       -                       -                       -                       -      

–  inne                  -                       -                       -                       -                       -      

Umorzenie na dzień 31.03.2021                 21                     -                 2 488                     -                 2 509    

Odpis aktualizujący na dzień 01.01.2021                  -                       -                       -                       -                       -      

Utworzenie odpisu aktualizującego                  -                       -                       -                       -                       -      

Rozwiązanie odpisu aktualizującego                  -                       -                       -                       -                       -      

Odpis aktualizujący na dzień 31.03.2021                  -                       -                       -                       -                       -      

Wartość netto na dzień 01.01.2021            2 494                     -                 2 498                     -                 4 992    

Wartość netto na dzień 31.03.2021 -               12                     -                 2 583                     -                 2 571    

 
 

Zmiany stanu w okresie 1.01-31.12.2020 przedstawiały się następująco: 
 

Lp. Wyszczególnienie 

Koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

Wartość 
firmy 

 Inne 
wartości 

niematerialne 
i prawne  

Zaliczki na 
wartości 

niematerialne 
i prawne 

 Razem  

1. Wartość brutto na dzień 01.01.2020       2 494               -                 2 124                     -                 4 618    

  Zwiększenia, w tym:                  -                       -                    525                     -                    525    

  –  nabycie                  -                       -                    161                     -                    161    

  –  nieodpłatne przyjęcie                  -                       -                       -                       -                       -      

  –  aport                  -                       -                       -                       -                       -      

  –  aktualizacja wartości                  -                       -                       -                       -                       -      

  –  reklasyfikacja                  -                       -                       -                       -                       -      

  –  inne -             364                     -                    364                     -                       -      

  Zmniejszenia, w tym:                  -                       -                       -                       -                       -      

  –  likwidacja                  -                       -                       -                       -                       -      

  –  sprzedaż                  -                       -                       -                       -                       -      

  –  nieodpłatne przekazanie                  -                       -                       -                       -                       -      

  –  aport                  -                       -                       -                       -                       -      
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  –  aktualizacja wartości                  -                       -                       -                       -                       -      

  –  reklasyfikacja                  -                       -                       -                       -                       -      

  –  przemieszczenie wewnętrzne                    -                       -                       -                       -      

  –  inne                  -                       -                       -                       -                       -      

2. Wartość brutto na dzień 31.12.2020            2 130                     -                 2 649                     -                 4 779    

3. Umorzenie na dzień 01.01.2020                  -                       -                 1 780                     -                 1 780    

  Zwiększenia                 83                     -                    501                     -                    584    

  Zmniejszenia, w tym:                  -                       -                       -                       -                       -      

  –  likwidacja                  -                       -                       -                       -                       -      

  –  sprzedaż                  -                       -                       -                       -                       -      

  –  nieodpłatne przekazanie                  -                       -                       -                       -                       -      

  –  aport                  -                       -                       -                       -                       -      

  –  reklasyfikacja                    -                       -                       -                       -      

  –  przemieszczenie wewnętrzne                  -                       -                       -                       -                       -      

  –  inne                  -                       -                       -                       -                       -      

4. Umorzenie na dzień 31.12.2020                 83                     -                 2 281                     -                 2 364    

5. Odpis aktualizujący na dzień 01.01.2020                  -                       -                       -                       -                       -      

  Utworzenie odpisu aktualizującego                  -                       -                       -                       -                       -      

  Rozwiązanie odpisu aktualizującego                  -                       -                       -                       -                       -      

6. Odpis aktualizujący na dzień 31.12.2020                  -                       -                       -                       -                       -      

7. Wartość netto na dzień 01.01.2020            2 494                     -                    344                     -                 2 838    

8. Wartość netto na dzień 12.12.2020            2 047                     -                    368                     -                 2 415    
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W I kwartale 2020 roku zwiększenia i zmniejszenia wartości niematerialnych kształtowały się następująco: 
 
 

Lp. Wyszczególnienie 

Koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

Wartość 
firmy 

 Inne 
wartości 

niematerialne 
i prawne  

Zaliczki na 
wartości 

niematerialne 
i prawne 

 Razem  

1. Wartość brutto na dzień 01.01.2020            2 494               -                 2 124                     -                 4 618    

  Zwiększenia, w tym:                  -                       -                       -                       -                       -      

  –  nabycie                  -                       -                         -                       -      

  –  nieodpłatne przyjęcie                  -                       -                       -                       -                       -      

  –  aport                  -                       -                       -                       -                       -      

  –  aktualizacja wartości                  -                       -                       -                       -                       -      

  –  reklasyfikacja                  -                       -                       -                       -                       -      

  –  inne                  -                       -                       -                       -                       -      

  Zmniejszenia, w tym:                  -                       -                       -                       -                       -      

  –  likwidacja                  -                       -                       -                       -                       -      

  –  sprzedaż                  -                       -                       -                       -                       -      

  –  nieodpłatne przekazanie                  -                       -                       -                       -                       -      

  –  aport                  -                       -                       -                       -                       -      

  –  aktualizacja wartości                  -                       -                       -                       -                       -      

  –  reklasyfikacja                  -                       -                       -                       -                       -      

  –  przemieszczenie wewnętrzne                    -                       -                       -                       -      

  –  inne                  -                       -                       -                       -                       -      

2. Wartość brutto na dzień 31.03.2020            2 494                     -                 2 124                     -                 4 618    

3. Umorzenie na dzień 01.01.2020                  -                       -                 1 780                     -                 1 780    

  Zwiększenia               125                     -                      21                     -                    146    

  Zmniejszenia, w tym:                  -                       -                       -                       -                       -      

  –  likwidacja                  -                       -                       -                       -                       -      

  –  sprzedaż                  -                       -                       -                       -                       -      

  –  nieodpłatne przekazanie                  -                       -                       -                       -                       -      
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  –  aport                  -                       -                       -                       -                       -      

  –  reklasyfikacja                  -                       -                       -                       -                       -      

  –  przemieszczenie wewnętrzne                  -                       -                       -                       -                       -      

  –  inne                  -                       -                       -                       -                       -      

4. Umorzenie na dzień 31.03.2020               125                     -                 1 801                     -                 1 926    

5. Odpis aktualizujący na dzień 01.01.2020                  -                       -                       -                       -                       -      

  Utworzenie odpisu aktualizującego                  -                       -                       -                       -                       -      

  Rozwiązanie odpisu aktualizującego                  -                       -                       -                       -                       -      

6. Odpis aktualizujący na dzień 31.03.2020                  -                       -                       -                       -                       -      

7. Wartość netto na dzień 01.01.2020            2 494                     -                    344                     -                 2 838    

8. Wartość netto na dzień 31.03.2020            2 369                     -                    323                     -                 2 692    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.11. Rzeczowe aktywa trwałe 
 
Na dzień 31 marca 2021 roku Grupa posiadała następujące rzeczowe aktywa trwałe: 
 
 

Rzeczowe aktywa trwałe 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020 

a)      środki trwałe, w tym: 115 933 116 676 104 787 

- grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego 
gruntu) 

                                       2 015    1 935  1 321  

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                     58 056    58 066  52 976  

- urządzenia techniczne i maszyny 53 284 54 408 48 388 

- środki transportu 2 012 1 614 1 350 
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- inne środki trwałe                                            566    653 751 

b)      środki trwałe w budowie 9 004 8 019 14 903 

c)       zaliczki na środki trwałe w budowie 258 659 1 372 

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 125 195 125 353 121 062 

 
 
 
 
 
 
W analizowanych okresach struktura własnościowa rzeczowych aktywów trwałych kształtowała się następująco: 
 

Rzeczowe aktywa trwałe (struktura 
własnościowa) 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020 

a) własne 99 521 98 759 86 878 

b) używane na podstawie umowy leasingu lub 
dzierżawy, w tym: 16 412 17 917 17 909 

- lokale  381    

- urządzenia techniczne i maszyny 15 414 16 342 17 045 

- środki transportu 998 1 194 864 

-inne środki trwałe       

Środki trwałe bilansowe, razem 115 933 116 676 104 787 

c)      środki trwałe w budowie 9 004 8 019 14 903 

d)       zaliczki na środki trwałe w budowie 258 659 1372 

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 125 195 125 353 121 062 
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W I kwartale 2021 roku zwiększenia i zmniejszenia wartości rzeczowych aktywów trwałych kształtowały się następująco: 
 

Lp. Wyszczególnienie  Grunty własne   Budynki i budowle  
 Urządzenia 
techniczne i 

maszyny  

 Środki 
transportu  

 Pozostałe 
środki 
trwałe  

 Razem środki 
trwałe  

 Środki 
trwałe w 
budowie  

 Zaliczki 
na środki 

trwałe  

 Razem 
rzeczowe 

aktywa trwałe  

1. Wartość brutto na dzień 01.01.2021 r.                     1 937                      71 704                94 835              4 785           2 948             176 209            8 019              659              184 887    

  Zwiększenia, w tym:                          80                           574                  1 178                 427                  6                 2 265            2 584              110                  4 959    

  –  nabycie                          80                             14                     138                        232            2 584              110                  2 926    

  –  przyjęcie ze środków trwałych w budowie                          560                     474                    6                 1 040                      1 040    

  –  wykazanie leasingu w księgach                      566                 427                      993                         993    

  –  nieodpłatne przyjęcie                             -                                 -                              -    

  –  aport                             -                                 -                              -    

  –  aktualizacja wartości                             -                                 -                              -    

  –  reklasyfikacja                             -                                 -                              -    

  –  przemieszczenie wewnętrzne                             -                                 -                              -    

  –  inne                             -                                 -                              -    

  Zmniejszenia, w tym:                             -                                -                         -                      -                  -                         -            1 599              511                  2 110    

  –  likwidacja                             -                                 -                    -                  -                          -    

  –  sprzedaż                                -                              -    

  –  przyjęcie na stan środków trwałych                                -            1 599                    1 599    

  –  nieodpłatne przekazanie                             -                                -                         -                      -                  -                         -                    -                  -                          -    

  –  aport                             -                                -                         -                      -                  -                         -                    -                  -                          -    

  –  aktualizacja wartości                             -                           -                      -                  -                         -                    -                  -                          -    

  –  reklasyfikacja                          -                      -                  -                         -                    -              511                          -    

  –  przemieszczenie wewnętrzne                             -                                -                         -                      -                  -                         -                    -        

  –  inne                             -                           -                             -                              -    

2. Wartość brutto na dzień 31.03.2021 r.                     2 017                      72 278                96 013              5 212           2 954             178 474            9 004              258              187 736    

3. Umorzenie na dzień 01.01.2021 r.                            2                      13 638                40 427              3 171           2 294               59 533                    -                  -                59 533    

  Zwiększenia                          584                  2 302                   29                93                 3 008                    -                  -                  3 008    

  Zmniejszenia, w tym:                             -                                -                      -                         -                    -                  -                          -    

  –  likwidacja                                -                    -                  -                          -    
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  –  sprzedaż                                -                    -                  -                          -    

  –  przeniesienie na środki trwałe                                -                    -                  -                          -    

  –  aport                                -                    -                  -                          -    

  –  reklasyfikacja                                -                    -                  -                          -    

  –  przemieszczenie wewnętrzne                                -                    -                            -    

  –  inne                                -                    -                            -    

4. Umorzenie na dzień 31.12.2020 r.                            2                      14 222                42 729              3 200           2 387               62 541                    -                  -                62 541    

5. Odpis aktualizujący na dzień 01.01.2021 r.                             -                                -                         -                      -                  -                         -                    -                          -    

  Utworzenie odpisu aktualizującego                             -                                -                         -                      -                  -                         -                    -                          -    

  Rozwiązanie odpisu aktualizujacego                             -                                -                         -                      -                  -                         -                    -                          -    

6. Odpis aktualizujący na dzień 31.03.2021 r.                             -                                -                         -                      -                  -                         -                    -                          -    

7. Wartość netto na dzień 01.01.2021 r.                     1 935                      58 066                54 408              1 614              653             116 676            8 019              659              125 355    

8. Wartość netto na dzień 31.03.2021 r.                     2 015                      58 056                53 284              2 012              566             115 933            9 004              258              125 195    

 
 
W okresie 01.01 -  31.12.2020 roku zwiększenia i zmniejszenia wartości rzeczowych aktywów trwałych kształtowały się następująco: 
 

Lp. Wyszczególnienie  Grunty własne   Budynki i 
budowle  

 Urządzenia 
techniczne i 

maszyny  

 Środki 
transportu  

 Pozostałe 
środki 
trwałe  

 Razem środki 
trwałe  

 Środki 
trwałe w 
budowie  

 Zaliczki na 
środki 
trwałe  

 Razem rzeczowe 
aktywa trwałe  

1. Wartość brutto na dzień 01.01.2020 r.                      1 410               65 301            82 082              3 690           2 748             155 230          10 418           1 411              167 059    

  Zwiększenia, w tym:                         527                 8 254            12 753              1 096              200               22 830          17 781              643                41 254    

  –  nabycie                         527                 8 254                1 096              200               10 076          17 781              643                28 500    

  –  przyjęcie ze środków trwałych w budowie             12 753                   12 753                    12 753    

  –  wykazanie leasingu w księgach                                -                              -    

  –  nieodpłatne przyjęcie                             -                                 -                              -    

  –  aport                             -                                 -                              -    

  –  aktualizacja wartości                             -                                 -                              -    

  –  reklasyfikacja                             -                                 -                              -    
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  –  przemieszczenie wewnętrzne                             -                                 -                              -    

  –  inne                             -                                 -                              -    

  Zmniejszenia, w tym:                             -                 1 851                      -                      -                  -                 1 851          20 180           1 395                23 427    

  –  likwidacja                             -                    556                          556                    -                  -                     556    

  –  sprzedaż                                -                              -    

  –  przyjęcie na stan środków trwałych                                -          20 180                  20 180    

  –  nieodpłatne przekazanie                             -                         -                      -                      -                  -                         -                    -                  -                          -    

  –  aport                             -                         -                      -                      -                  -                         -                    -                  -                          -    

  –  aktualizacja wartości                             -                 1 295                      -                      -                  -                         -                    -                  -                          -    

  –  reklasyfikacja                       -                      -                  -                         -                    -                  -                          -    

  –  przemieszczenie wewnętrzne                             -                         -                      -                      -                  -                         -                    -           1 395      

  –  inne                             -                        -                             -                              -    

2. Wartość brutto na dzień 31.12.2020 r.                      1 937               71 704            94 835              4 785           2 948             176 209            8 019              659              184 887    

3. Umorzenie na dzień 01.01.2020 r.                             2               12 119            31 706              2 411           1 880               48 118                    24 957    

  Zwiększenia                1 896              8 721                 760              414               11 792                    -                  -                11 792    

  Zmniejszenia, w tym:                             -                    377                      -                    377                    -                  -                     377    

  –  likwidacja                                -                    -                  -                          -    

  –  sprzedaż                   377                          377                    -                  -                     377    

  –  przeniesienie na środki trwałe                                -                    -                  -                          -    

  –  aport                                -                    -                  -                          -    

  –  reklasyfikacja                                -                    -                  -                          -    

  –  przemieszczenie wewnętrzne                                -                    -                            -    

  –  inne                                -                    -                            -    

4. Umorzenie na dzień 31.12.2020 r.                             2               13 638            40 427              3 171           2 294               59 533                    -                  -                59 533    

5. Odpis aktualizujący na dzień 01.01.2020 r.                             -                         -                      -                      -                  -                         -                 49                  -                       49    

  Utworzenie odpisu aktualizującego                             -                         -                      -                      -                  -                         -                    -                          -    

  Rozwiązanie odpisu aktualizujacego                             -                         -                      -                      -                  -                         -                 49                  -                       49    

6. Odpis aktualizujący na dzień 31.12.2020 r.                             -                         -                      -                      -                  -                         -                    -                  -                          -    

7. Wartość netto na dzień 01.01.2020 r.                      1 321               53 380            50 376              1 279              868             107 223          10 369           1 411              119 005    

8. Wartość netto na dzień 31.12.2020 r.                      1 935               58 066            54 408              1 614              653             116 676            8 019              659              125 353    
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W I kwartale 2020 roku zwiększenia i zmniejszenia wartości rzeczowych aktywów trwałych kształtowały się następująco: 
 

Lp. Wyszczególnienie 
 Grunty 
własne  

 Budynki i 
budowle  

 Urządzenia 
techniczne i 

maszyny  

 Środki 
transportu  

 Pozostałe 
środki 
trwałe  

 Razem 
środki trwałe  

 Środki 
trwałe w 
budowie  

 Zaliczki na 
środki 
trwałe  

 Razem 
rzeczowe 
aktywa 
trwałe  

1. Wartość brutto na dzień 01.01.2020 r.        1 323               65 301            82 082              3 690           2 748        155 143         10 418           1 411        166 972    

  Zwiększenia, w tym:               -                         -                     5                 220                  -               225           4 534              4 759    

  –  nabycie  -                     5                       5           4 495              4 500    

  –  przyjęcie ze środków trwałych w budowie               -                           -                        -    

  –  wykazanie leasingu w księgach               -                     220                 220                   220    

  –  nieodpłatne przyjęcie               -                           -                        -    

  –  aport               -                           -                        -    

  –  aktualizacja wartości               -                           -                        -    

  –  reklasyfikacja               -                           -                        -    

  –  przemieszczenie wewnętrzne               -                           -                39                   39    

  –  inne               -                           -                        -    

  Zmniejszenia, w tym:               -                         -                      -                      -                  -                   -                  -                39                 39    

  –  likwidacja               -                         -                         -                  -                  -                    -    

  –  sprzedaż                          -                        -    

  –  przyjęcie na stan środków trwałych                          -                        -    

  –  nieodpłatne przekazanie               -                         -                      -                      -                  -                   -                  -                  -                    -    

  –  aport               -                         -                      -                      -                  -                   -                  -                  -                    -    

  –  aktualizacja wartości               -                         -                      -                      -                  -                   -                  -                  -                    -    
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  –  reklasyfikacja                       -                      -                  -                   -                  -                  -                    -    

  –  przemieszczenie wewnętrzne               -                         -                      -                      -                  -                   -                  -                39      

  –  inne               -                        -                       -                        -    

2. Wartość brutto na dzień 31.03.2020 r.        1 323               65 301            82 087              3 910           2 748        155 368         14 952           1 372        171 692    

3. Umorzenie na dzień 01.01.2019 r.               2               11 921            31 706              2 411           1 880          47 920              24 957    

  Zwiększenia                   404              1 992                 149              117            2 662                  -                  -            2 662    

  Zmniejszenia, w tym:               -                         -                      -                   -                  -                  -                    -    

  –  likwidacja                          -                  -                  -                    -    

  –  sprzedaż                          -                  -                  -                    -    

  –  przeniesienie na środki trwałe                          -                  -                  -                    -    

  –  aport                          -                  -                  -                    -    

  –  reklasyfikacja                          -                  -                  -                    -    

  –  przemieszczenie wewnętrzne                          -                  -                  -                    -    

  –  inne                          -                  -                  -                    -    

4. Umorzenie na dzień 31.03.2020 r.               2               12 324            33 699              2 560           1 997          50 581                  -                  -          50 581    

5. Odpis aktualizujący na dzień 01.01.2020 r.               -                         -                      -                      -                  -                   -                49                  -                 49    

  Utworzenie odpisu aktualizującego               -                         -                      -                      -                  -                   -                    -                    -    

  Rozwiązanie odpisu aktualizującego               -                         -                      -                      -                  -                   -                  -                  -                    -    

6. Odpis aktualizujący na dzień 31.03.2020 r.               -                         -                      -                      -                  -                   -                49                  -                 49    

7. Wartość netto na dzień 01.01.2020 r.        1 321               53 380            50 376              1 279              868          75 684         10 369           1 411          99 282    

8. Wartość netto na dzień 31.03.2020 r.        1 321               52 976            48 388              1 350              751        104 788         14 903           1 372        121 063    

 
 

2.12. Wartość godziwa instrumentów finansowych 
 
Zmiany wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych 
 
Zdaniem Zarządu Emitenta wartości godziwe aktywów oraz zobowiązań finansowych są w przybliżeniu równe ich wartości bilansowej. 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przeniesienia pomiędzy poziomami wartości godziwej instrumentów finansowych. 
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Przekwalifikowanie aktywów finansowych 
 
Grupa Kapitałowa nie dokonała przekwalifikowania składników aktywów finansowych, które spowodowałoby zmianę zasad wyceny tych aktywów pomiędzy 
wartością godziwą, a ceną nabycia lub metodą zamortyzowanego kosztu. 
 

2.13. Odpisy aktualizujące wartość aktywów 
 
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych: 
 
Zmiana stanu odpisów aktualizujących 
rzeczowe aktywa trwałe  Stan na 31.03.2021 Stan na 31.12.2020 Stan na 31.03.2020 

Stan na początek okresu                                      
-    

                                     
49    

                                     
49    

odpisy ujęte jako koszt w okresie - - - 

odpisy odwrócone w okresie - 49 - 

inne zmiany - - - 
Stan odpisów aktualizujących wartość 
rzeczowych aktywów trwałych na koniec 
okresu 

                                     
-    

                                     
0    

                                     
49    

 
 
Odpisy aktualizujące wartość zapasów: 
 

Odpisy aktualizujące wartość zapasów i surowców 
Stan na 

31.03.2021 
Stan na 

31.12.2020 
Stan na 

31.03.2020 

stan na początek               2 191                       1 642                        1 642     

- surowce 849                        43                            43     

- wyroby gotowe 1 342                   1 600                       1 600     

odpisy ujęte jako koszt w okresie, w tym:                     2 192       

- surowce                        849       

- wyroby gotowe                     1 343       

odpisy odniesione na wynik lat ubiegłych, w tym       

- surowce       
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- wyroby gotowe       

odpisy odwrócone w okresie, w tym: 147                   1 642                          210     

- surowce                          43                              4     

- wyroby gotowe 147                   1 600                          206     

inne zmiany ( różnice kursowe netto z przeliczenia)       

Stan na koniec okresu               2 045                       2 191                        1 432     
 
 
Odpisy aktualizujące wartość należności i pożyczek: 
 

Zmiana stanu odpisów 
aktualizujących wartość 
należności 
krótkoterminowych 

31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020 

Stan na początek okresu 950 950 950 

a) zwiększenia z tytułu 1517 1517   

- nowe czynniki ryzyka  1517 1517   

b) zmniejszenia z tytułu       

- zrealizowanie należności       

Stan odpisów aktualizujących 
wartość należności 

krótkoterminowych na koniec 
okresu 

2467 2467 950 

 
 

2.14. Kapitał podstawowy 
 
Szczegółowe informacje dotyczące emisji akcji Spółki dominującej zostały zaprezentowane w tabelach poniżej. 
Kapitał podstawowy według stanu na dzień bilansowy:    
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Seria akcji  Rodzaj akcji  
Rodzaj 

uprzywilejowania 
akcji 

Rodzaj 
ograniczenia 
praw do akcji 

Liczba akcji cena emisyjna 

wartość 
serii/emisji wg 

wartości 
nominalnej 

sposób 
pokrycia 
kapitału 

data 
rejestracji 

prawo do 
dywidendy 
( od daty) 

A 
zwykłe na 
okaziciela 

bez 
uprzywilejowania 

bez 
ograniczenia 10 653 751                 1,50     15 980 626,50 emisja   22.12.2015  

 od 2015 
roku  

B 
zwykłe na 
okaziciela 

bez 
uprzywilejowania 

bez 
ograniczenia 

1 598 062                 1,50     2 397 093,00 emisja   22.12.2015  
 od 2015 

roku  

Razem: X     12 251 813 X 18 377 719,50 X X X 

 
 
Według wiedzy Zarządu Emitenta, na dzień 31 marca 2021 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania struktura właścicielska kapitału 
podstawowego prezentowała się w sposób następujący: 
 
 
 

Akcjonariusz (ponad 5%) Liczba głosów Liczba akcji Struktura wg liczby głosów Struktura wg liczby akcji 

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% 

 
 

2.15. Programy płatności akcjami 
 
Nie dotyczy. 
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2.16. Wypłacona lub zadeklarowana dywidenda  
 
W okresie I kwartału 2021 roku Spółka nie wypłacała ani nie deklarowała wypłaty dywidendy. 
 
W dniu 10 listopada 2020 roku została wypłacona dywidenda zaliczkowa za rok obrotowy 2020 w wysokości 2 PLN na jedną akcję, w kwocie łącznej 24. 503.626 
PLN.  
 
 

2.17. Emisja i wykup papierów dłużnych 
 

Nie wystąpiły. 
 
 

2.18. Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki  
 
 

Rodzaj instrumentu 
Kwota 

umowna 
Data 

spłaty 

Wartość 
zobowiązania 

na dzień 
31.12.2020 r. 

Wartość 
zobowiązania 

na dzień 
31.03.2021 r. 

Część 
krótkoterminowa 

Część 
długoterminowa 

Warunki 
oprocentowania 

na dzień 
bilansowy 

Zabezpieczenie spłaty 

Kredyt inwestycyjny 
ING Bank 

10 000  31-01-
2022 

2 164  1 664  1 664  0  
WIBOR 
1M+marża 
banku 

cesja polisy 46,02 mln 
zł, hipoteka 10,240 mln 

zł, weksel in blanco 

Kredyt inwestycyjny 
ING Bank 

6 600  31-12-
2025 

4 469  4 244  894  3 350  
WIBOR 
1M+marża 
banku 

cesja polisy 46,02 mln 
zł, hipoteka 24,20 mln 

zł, weksel in blanco 

Kredyt inwestycyjny 
ING Bank 5 350  

31-12-
2025 4 215  4 005  844  3 161  

WIBOR 
1M+marża 
banku 

hipoteka umowna do 
kwoty 24,2 mln zł, cesja 
praw z polisy do kwoty 
46,02 mln zł, weksel in 

blanco 
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Kredyt w rachunku 
bieżącym Millenium 

12 000  11-03-
2023 

296  9 716  0  9 716  
WIBOR 
1M+marża 
banku 

Zastaw rejestrowy 

Kredyt w rachunku 
bieżącym ING Bank 

17 600  
31-03-
2022 

0  10 077  10 077  0  
WIBOR 
1M+marża 
banku 

cesja polisy 46,02 mln 
zł, hipoteka 20,28 mln 

zł, weksel in blanco 

Kredyt w rachunku 
bieżącym BNP Paribas 

5 000  
30-05-
2021 

0  0  0  0  
WIBOR 
1M+marża 
banku 

weksel in blanco + cesja 
wierzyteln.z 

tyt.faktoringu BNP 

Kredyt w 
nieodnawialny BNP 
Paribas 

3 540  4-12-2028 2 832  2 744  354  2 390  
WIBOR 
1M+marża 
banku 

weksel in blanco, 
hipoteka umowna do 

5310 tys. zł, cesja praw z 
polisy 3540 tys. zł,cesja 

z faktoringu BNP 

Kredyt  inwestycyjny 
ING Bank 4 000  

30-06-
2026 3 385  3 231  615  2 616  

WIBOR 
1M+marża 
banku 

hipoteka umowna do 
kwoty 24,2 mln. zł, cesja 
praw z polisy do kwoty 
46,02 mln. zł, weksel in 

blanco 

Kredyt  inwestycyjny 
ING Bank 

4 000  
30-06-
2027 

4 000  3 846  615  3 231  
WIBOR 
1M+marża 
banku 

hipoteka umowna do 
kwoty 24,2 mln. zł,  

cesja praw z polisy do 
kwoty 46,02 mln. zł, 

weksel in blanco 

Pożyczka od dostawcy 1 167  
31-03-
2025 921  829  210  619  LIBOR 1R €  Weksel in blanco 



 

 

 
 

2.19. Zabezpieczenia na majątku emitenta zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 
 
 
 

Rodzaj zabezpieczenia 
Wartość zabezpieczenia (tys. PLN) 

31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020 

Hipoteka umowna na 
nieruchomościach 

60 030 60 030 56 730 

Hipoteka kaucyjna na 
nieruchomościach       

Zastaw rejestrowy na 
maszynach i urządzeniach 

18 000 18 000                       18 000 

Zastaw na posiadanych 
udziałach oraz akcjach spółek       

Zastaw rejestrowy na 
zapasach oraz umowy 
przewłaszczenia zapasów 

10 500 10 500 10 500 

Cesja wierzytelności       

Cesja praw z polis 
ubezpieczenia 

49 560 49 560 49 560 

Weksle z deklaracją wekslową       
Pełnomocnictwo do 

dysponowania obecnymi i 
przyszłymi wpływami na     
rachunek bankowy 

      

Oświadczenie o poddaniu się 
egzekucji 

      

Rodzaj zabezpieczenia       

Rodzaj zabezpieczenia       

 
 
 

2.20. 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 
 

2.21. Rezerwy 
 
Wartość rezerw ujętych w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz ich zmiany w 
poszczególnych okresach przedstawiały się następująco: 
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ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I 
PODOBNE      

WG TYTUŁÓW      

  31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020 

a) stan na początek 110 41 41 

b) zwiększenia z tytułu    

- utworzenie rezerwy na świadczenia emerytalne  69  

- wykorzystanie z tytułu:    

- - zmiana podstaw naliczenia    

c) rozwiązanie z tytułu    

d) stan na koniec okresu 110 110 41 

 
 
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ 
REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I 
PODOBNE 

31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020 

a) stan na początek okresu 3 198                           249                           299    

b) zwiększenia z tytułu                            2 900                             -      

- wynagrodzenia   2 466                                -      

- ekwiwalent urlopowy   434                              -      

c) rozwiązanie z tytułu 1 600                           -        

- wynagrodzenia 1 600                           -        

- ekwiwalent urlopowy                             -        

d) stan na koniec okresu 1 598                           3 198                          299    

 
 
 
Zmiana stanu rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego 
 

Lp. Wyszczególnienie 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020 

1. Stan rezerwy z tytułu OPD na początek okresu, w tym                 2 512                 1 581                     589     

a) odniesionych na wynik finansowy                 1 555                    589                     589     

b) odniesionych na kapitał własny                    957                    992       

c) odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy       

2. Zwiększenia, w tym -             1 248       

a) odniesionych na wynik finansowy               1 248       

- różnica przejściowa między bilansową i podatkową wartością leasingu                  329       

- wartość bilansowa netto własnych ŚT versus wartość podatkowa                  632       

- Dodatnie różnice kursowe z wyceny                  287       

- odsetki zapłacone w roku przyszłym       

- środki trwałe w leasingu       

c) odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy       

3. Zmniejszenia                    419                    317                     173     

a) odniesionych na wynik finansowy                  317       

- różnice w stawkach amortyzacji bilansowej i podatkowej       

- niezrealizowane dodatnie różnice kursowe                    289                      35       
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- różnica przejściowa między bilansową i podatkową wartością leasingu                    130                    282                     173     

  pozostałe       

b) odniesionych na kapitał własny       

c) odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy       

4. Stan rezerwy z tytułu OPD na koniec okresu, w tym                 2 082                 2 512                     416     

a) odniesionych na wynik finansowy                 1 136                 1 555                     416     

b) odniesionych na kapitał własny                    946                    957       

c) odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy       

 
 
Zmiana stanu aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 
 

Lp. Wyszczególnienie 

31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020 

1. Stan aktywa z tytułu OPD na początek okresu, w tym                                 3 786                                   2 302    
                                    

2 302    

a) odniesionych na wynik finansowy                                 3 786                                   2 302    
                                    

2 302    

b) odniesionych na kapitał własny        

c) odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy       

2. Zwiększenia, w tym                                     480                                   2 134    
                                        

140    

a) odniesionych na wynik finansowy                                  2 134    
                                        

140    

- zawiązanie rezerwy                                     480                                       618    
                                        

140    

- odpis na należności                                      288      

- odpis na zapasy po terminie handlowym                                      332      

- wycena środków pieniężnych                                      681      

  wartość bilansowa netto własnych ŚT versus wartość podatkowa         

- inne zobowiązania finansowe       

- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń       

- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń       

  różnica ZUS zapłacony w przyszłych okresach p.s.                                            2      

- Odpis na udziały w Niechcice                                      213      

- rezerwa na koszty       

b) odniesionych na kapitał własny       

c) odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy       

3. Zmniejszenia                                 1 244                                       651    
                                        

349    

a) odniesionych na wynik finansowy                                      651    
                                        

349    

- odpis na należności       

- wycena środków pieniężnych                                     879        

- zmiana stanu rezerw i RMK biernych                                     337                                          84    
                                              

8    

- inne zobowiązania finansowe     
                                        

301    

  odpis na zapasy po terminie handlowym   
                                       

28      40  
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  wartość bilansowa netto własnych ŚT versus wartość podatkowa                                      567      

b) odniesionych na kapitał własny       

c) odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy       

4. Stan aktywa z tytułu OPD na koniec okresu, w tym                                 3 022                                   3 786    
                                    

2 093    

a) odniesionych na wynik finansowy                                  3 786    
                                    

2 093    

b) odniesionych na kapitał własny       

c) odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy       

 

2.22. Zobowiązania warunkowe  
 
Na dzień 31 marca 2021 roku Emitent  posiada zobowiązania warunkowe, w tym z udzielonych przez 
jednostkę gwarancji i poręczeń oraz zobowiązań wekslowych. 
 
Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na koniec poszczególnych okresów przedstawia się 
następująco: 
 
 

WEKSEL IN BLANCO, NIE NA ZLECENIE – 
zabezpieczenie należytego wykonania 
zobowiązań wynikających z Umowy o 
dofinansowanie Projektu 
POIR.03.03.0314-0120/17-00 z dnia 22 
czerwca 2018 roku na realizację projektu 
„Wzrost internacjonalizacji 
przedsiębiorstwa Krynica Vitamin 
poprzez wsparcie przedsięwzięć 
promocyjnych, szkoleniowych i 
doradczych na rynkach zagranicznych” w 
ramach Poddziałania 3.3.3: Wsparcie 
MŚP w Promocji Marek  
Produktowych – Go To Brand Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 
20142020..  

 Maksymalnie  
325,3 tys. zł  

Weksel in 
blanco  

   

WEKSEL IN BLANCO, NIE NA ZLECENIE – 
zabezpieczenie należytego wykonania 
zobowiązań wynikających z Umowy o 
dofinansowanie Projektu „Wzrost 
internacjonalizacji przedsiębiorstwa 
Krynica Vitamin S.A. poprzez wsparcie 
przedsięwzięć prowadzących do 
umiędzynarodowienia jego działalności 
gospodarczej dzięki opracowaniu i 
wdrożeniu nowego modelu 
biznesowego ekspansji na nowe rynki 
zbytu” w ramach Poddziałania 3.2.2. 
Modele biznesowe  
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020.  

 Maksymalnie 399,9 tys. 
zł  

Weksel in 
blanco  
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WEKSEL IN BLANCO, NIE NA ZLECENIE – 
zabezpieczenie należytego wykonania 
zobowiązań wynikających z Umowy o 
dofinansowanie Projektu „Inwestycje w 
infrastrukturę B+R Krynica Vitamin S.A. 
niezbędną do opracowania i wdrożenia 
nowych/ulepszonych napojów oraz 
technologii ich produkcji” w ramach 
Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w 
infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 
Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój 2014-2020.  

 Maksymalnie 943,4 tys. 
zł  

Weksel in 
blanco  

   

WEKSEL IN BLANCO, NIE NA ZLECENIE – 
zabezpieczenie należytego wykonania 
zobowiązań wynikających z Umowy o 
dofinansowanie Projektu „Wzrost 
pozycji konkurencyjnej Krynica Vitamin 
poprzez realizacje działań promocyjnych 
na rynkach zagranicznych dla marek 
produktowych” w ramach Poddziałania 
3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek 
produktowych – Go to Brand..  

Maksymalnie 268,9 tys. zł  

 Weksel in 
blanco z 
deklaracją 
wekslową  

  

 
 
 

2.23. Transakcje zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi 
 
Transakcje zawarte pomiędzy spółkami Grupy, które zostały wyeliminowane w procesie konsolidacji, 
prezentowane są w jednostkowych sprawozdaniach finansowych spółek. 
Poniżej zestawiono transakcje z jednostkami powiązanymi nieujęte w skróconym skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym Grupy: 
 
 
 
  31.03.2021 31.12.2020  31.03.2020 

Należności       

Należności z tytułu udzielonej pożyczki 409  409  240 

Zobowiązania handlowe      

        

przychody      

koszty  70 75  

usługa magazynowa      

dzierżawa powierzchni 70  75   
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2.24. Zdarzenia po dniu bilansowym 
 
Połączenie Krynicy Vitamin S.A. ze Spółką zależną Niechcice Sp. z o.o.  
W dniach 30 kwietnia i 17 maja 2021 r. (raporty bieżące nr 16/2021 i 18/2021) Spółka opublikowała 
zawiadomienia o zamiarze połączenia Krynicy Vitamin SA (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną – 
Niechcice Sp. z o.o.  (Spółka Przejmowana). 
 
Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nastąpi w sposób wskazany w art. 492 § 1 pkt 1 
KSH, tj. w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, 
bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 KSH, a to w związku z 
faktem, iż Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej (połączenie w drodze 
przejęcia jednoosobowej spółki zależnej przez spółkę dominującą). Połączenie przeprowadzane jest w 
trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 KSH. 
 
Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w planie połączenia, który został opublikowany  na 
stronie internetowej Spółki www.krynicavitamin.com  
 
Spółka ponadto poinformowała (raport bieżący nr 17/2021) o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Krynicy Vitamin S.A. na dzień 7 czerwca 2021 r. w celu przedstawienia istotnych elementów 
treści planu połączenia Spółki z Niechcice Sp. z o.o., wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i 
pasywów, jakie miały miejsce od dnia sporządzenia planu połączenia, a także podjęcia  uchwały w 
przedmiocie wyrażenia zgody na ww. połączenie.  
 
Kontynuacja procesu inwestycyjnego  
Spółka kontynuuje proces inwestycyjny - o czym informuje w pkt. 2.4. Znaczące zdarzenia i transakcje oraz 
istotne osiągnięcia - realizowany ze środków własnych Spółki oraz dostępnych linii finansowania 
zewnętrznego. Proces inwestycyjny trwający w zakładzie produkcyjnym w Dziadkowskiem-Folwarku, to 
głównie przebudowa linii produkcyjnych, aby mogły pracować niezależnie w celu maksymalizacji 
produkcji. W Niechcicach, modernizowany  jest budynek, w którym ma się odbywać produkcja segmentu 
chemiczno-kosmetycznego Spółki.  
 
Rozpoznanie rynku produktów chemiczno-kosmetycznych oraz powołanie działu suplementów diety 
Po zakończeniu okresu sprawozdawczego Spółka, w wyniku analizy rynku suplementów diety, powołała i 
rozbudowuje dział dedykowany tym środkom spożywczym. Spółka ma już doświadczenie w produkcji 
napojów funkcjonalnych, w których bazą są m.in. minerały i witaminy. Krynica Vitamin, zanim została 
przekształcona w spółkę akcyjną, miała również  doświadczenie w produkcji suplementów diety. W latach 
90. XX wieku, od początku powstania do 2000 roku, zajmowała się produkcją i dystrybucją odżywek dla 
sportowców i suplementów diety. Spółka zdecydowała o powrocie do korzeni i ma w planach powołanie 
własnej marki suplementów diety, a także wdrożenie modelu biznesowego z napojów, czyli działalność 
usługową dla innych marek i sieci handlowych. Spółka analizuje rynek pod kątem wejścia na rynek 
sprzedaży internetowej e-commerce, który – w ocenie Spółki – znacząco rozwinął się wskutek pandemii 
Sars-Cov2. W ocenie Emitenta, wejście na rynek suplementów diety jest szansą, na dalszy rozwój 
organiczny Spółki.  
 
W planach Emitenta jest jeszcze w tym roku - o ile Spółka otrzyma niezbędne pozwolenia administracyjne 
- uruchomienie produkcji suplementów diety w powstającym zakładzie produkcyjnym w Niechcicach. 
 

2.25. Inne znaczące zmiany aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów 
 
Nie wystąpiły. 
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III. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021 roku 
 

1. Skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości za I 
kwartał 2021 roku 

 

1.1. Bilans – sprawozdanie jednostkowe 
 
 

Lp. Tytuł 
Stan na 

31.03.2021 r. 
Stan na 

31.12.2020 r. 
Stan na 

31.03.2020 r. 

A AKTYWA TRWAŁE 124 659 125 360 119 954 

I Wartości niematerialne i prawne                        2 571                        2 415                              2 692    

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 1 931 2 047 2 369 

2 Wartość firmy       

3 Inne wartości niematerialne i prawne 640 368 323 

4 
Zaliczki na wartości niematerialne i 
prawne       

II Rzeczowe aktywa trwałe 116 577 116 671 110 516 

1 Środki trwałe 107 577 108 252 94 373 

a 
grunty (w tym prawo użytkowania 
wieczystego gruntu) 

1 724 1 644 1 117 

b 
budynki, lokale i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej  50 501 50 385 43 561 

c urządzenia techniczne i maszyny 53 170 54 257 48 015 

d środki transportu 1 617 1 313 929 

e inne środki trwałe 566 653 751 

2 Środki trwałe w budowie 8 741 7 761 14 770 

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 258 659 1 373 

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    

  - udziały lub akcje 2 489 2 489 4 604 

  - inne papiery wartościowe       

  - udzielone pożyczki       

  - inne długoterminowe aktywa finansowe       

b 
w pozostałych jednostkach, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale       

  - udziały lub akcje       

  - inne papiery wartościowe       
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  - udzielone pożyczki       

  - inne długoterminowe aktywa finansowe       

c w pozostałych jednostkach       

  - udziały lub akcje       

  - inne papiery wartościowe       

  - udzielone pożyczki       

  - inne długoterminowe aktywa finansowe       

4 Inne inwestycje długoterminowe       

V 
Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe                        3 022                        3 785                              2 142    

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 3 022 3 785 2 093 

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 48,26 

          

B AKTYWA OBROTOWE                    122 263                      79 272                            64 999    

I Zapasy                      38 597                      25 135                            29 484    

1 Materiały 18 888 12 372 15 826 

2 Półprodukty i produkty w toku 170 627 412 

3 Produkty gotowe 19 371 11 969 13 104 

4 Towary     0 

5 Zaliczki na dostawy 168 168 142 

II Należności krótkoterminowe                      79 537                      46 980                            32 915    

1 Należności od jednostek powiązanych       

a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:       

  
- do 12 miesięcy       

  - powyżej 12 miesięcy       

b inne       

2 
Należności od pozostałych jednostek, w 
których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale       

a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:       

  - do 12 miesięcy       

  - powyżej 12 miesięcy       

b inne       

3 Należności od pozostałych jednostek 79 537 46 980 32 915 

a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 67 850 38 528 28 536 

  - do 12 miesięcy 67 850 38 528 28 536 

  - powyżej 12 miesięcy       

b 
z tytułu podatków, dotacji, ceł, 
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 
oraz innych świadczeń 8 099 4 870 4 324 

c inne 3 588 3 582 55 

d dochodzone na drodze sądowej       

III Inwestycje krótkoterminowe 2 754 6 716 1 063 

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 754 6 716 1 063 

a w jednostkach powiązanych 409 409 240 

  - udziały lub akcje       
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  - inne papiery wartościowe       

  - udzielone pożyczki 409 409 240 

  
- inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe       

b w pozostałych jednostkach       

  - udziały lub akcje       

  - inne papiery wartościowe       

  - udzielone pożyczki       

  - inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe       

c 
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 346 6 307 823 

  - środki pieniężne w kasie i na 
rachunkach 2 346 6 307 823 

  - inne środki pieniężne       

  - inne aktywa pieniężne       

2 
Inne inwestycje krótkoterminowe       

IV Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 1 375 441 1 538 

C Należne wpłaty na kapitał ( fundusz) 
podstawowy       

D Udziały ( akcje ) własne       

 AKTYWA RAZEM                    246 922                    204 632                          184 953    

     

Lp. Tytuł 
Stan na 

31.03.2021 r. 
Stan na 

31.12.2020 r. 
31.03.2020 r. 

A 
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY                      82 154                      80 542                            51 461    

I Kapitał (fundusz) podstawowy                      18 378                      18 378                            18 378    

II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:                      30 063                      30 063                            25 506    

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

  - tworzone zgodnie z umową ( statutem 
) spółki       

  - na udziały ( akcje ) własne       

V Zysk (strata) z lat ubiegłych                      56 605                                7 498    

VI Zysk (strata) netto                        1 612                      56 605                                   80    

VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna) -                   24 504     -                 24 504       

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIA                    164 768                    124 090                          133 491    

I Rezerwy na zobowiązania                        2 842                        4 863                                 758    
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1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego                        1 133                        1 555                                 418    

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i 
podobne                        1 708                        3 308                                 340    

  - długoterminowa                            110                           110                                   41    

  - krótkoterminowa                        1 598                        3 198                                 299    

3 Pozostałe rezerwy       

  - długoterminowe       

  - krótkoterminowe       

II Zobowiązania długoterminowe                      37 132                      28 234                            41 322    

1 Wobec jednostek powiązanych       

2 
Wobec pozostałych jednostek, w 
których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale       

3 
Wobec pozostałych jednostek                      37 132                      28 234                            41 322    

a kredyty i pożyczki                      25 083                      16 458                            27 591    

b z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych       

c inne zobowiązania finansowe                      12 049                      11 776                            13 731    

d zobowiązania wekslowe       

e inne       

III Zobowiązania krótkoterminowe                    120 856                      86 951                            86 252    

1 Wobec jednostek powiązanych       

a z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności:       

  - do 12 miesięcy       

  - powyżej 12 miesięcy       

b inne       

2 
Zobowiązania wobec pozostałych 
jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale       

a z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności:       

  - do 12 miesięcy       

  
- powyżej 12 miesięcy       

b inne       

3 Wobec pozostałych jednostek                    120 856                      86 951                            86 252    

a kredyty i pożyczki                      15 273                        5 824                            21 437    

b z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych       

c inne zobowiązania finansowe, w tym:                        3 140                        3 450                              2 543    

  - leasing                        3 139                        3 449                              2 437    

  - faktoring                               0                               0                                 107    

d z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności:                      82 531                      58 976                            57 775    
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  - do 12 miesięcy                      82 531                      58 976                            57 775     

  - powyżej 12 miesięcy       

e zaliczki otrzymane na dostawy                        4 292                        2 452                              1 909    

f 
zobowiązania wekslowe       

g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i 
innych świadczeń                      14 375                      15 239                              1 612    

h z tytułu wynagrodzeń                        1 233                           999                                 955    

i inne                             13                             10                                   20    

3 Fundusze specjalne       

IV Rozliczenia międzyokresowe                        3 937                        4 042                              5 160    

1 Ujemna wartość firmy       

2 Inne rozliczenia międzyokresowe                        3 937                        4 042                              5 160    

  - długoterminowe                        3 651                        3 756                              3 712    

  - krótkoterminowe                           286                           286                              1 448    

   PASYWA RAZEM                    246 922                    204 632                          184 953    

 
 
 

1.2. Rachunek zysków i strat – sprawozdanie jednostkowe 
 
 

Lp. Tytuł  01.01-31.03.2021   01.01-31.03.2020  

A Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów, w tym:                    84 714                          68 989    

- od jednostek powiązanych     

I przychody netto ze sprzedaży produktów                      84 389                          68 287    

II 
przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów                           325                               702    

B Koszty sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów, w tym:                    74 580                          62 137    

- jednostkom powiązanym     
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów                      74 163                          61 496    
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów                           417                               640    
C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)                    10 134                            6 852    
D Koszty sprzedaży                      5 984                            4 935    
E Koszty ogólnego zarządu                      2 436                            1 510    
F Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)                      1 714                               407    
G Pozostałe przychody operacyjne                      1 582                            1 429    

I 
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych                               -                              -     

II Dotacje                           105                               149    
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                             -     
IV Inne przychody operacyjne                        1 477                            1 280    
H Pozostałe koszty operacyjne                      1 298                               700    
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I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych                             -     

II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                               -                              -     
III Inne koszty operacyjne                        1 298                               700    
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)                      1 998                            1 135    
J Przychody finansowe                          313                              -     
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:     
- od jednostek powiązanych     

  
- w których jednostka posiada zaangażowanie 
w kapitale     

   od jednostek pozostałych, w tym:     

  
- w których jednostka posiada zaangażowanie 
w kapitale     

II Odsetki, w tym:                               -      
- od jednostek powiązanych     

III 
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, 
w tym:     

  od jednostek powiązanych     
IV Aktualizacja wartości inwestycji     
V Inne                           313      
K Koszty finansowe                          306                            1 017    
I Odsetki, w tym:                           156                                450    
- dla jednostek powiązanych     

II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, 
w tym:     

  od jednostek powiązanych     
III Aktualizacja wartości inwestycji                               -      
IV Inne                           149                               567    
L Zysk (strata) brutto (I+J-K)                      2 006                               118    
O Podatek dochodowy                          394                                  38    

P 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku 
(zwiększenia straty)     

R Zysk (strata) netto (N-O-P)                      1 612                                  80    
 
 
 
 

1.3. Rachunek przepływów pieniężnych – sprawozdanie jednostkowe 
 
 

    
01.01.2021-
31.03.2021 

01.01.2020-
31.03.2020 

A 
Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej     

I Zysk( strata) netto                    1 612                               80    

II Korekty razem -               20 778                               23    

1 Amortyzacja                    3 098                          2 848    

2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                           -                             377    

3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                       159                             655    
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4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej   

5 Zmiana stanu rezerw -                 1 258                               38    

6 Zmiana stanu zapasów -               13 462    -                     5 915    

7 Zmiana stanu należności -               32 558    -                   10 115    

8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem pożyczek i kredytów 

                 24 282                        12 098    

9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -                 1 039                               37    

11 Inne korekty    

III 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej (I ± II) -               19 166    103  

B 
Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

   

I Wpływy                       566     

1 
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 

                      566     

2 
Zbycie inwestycji w nieruchomości  oraz wartości 
niematerialne i prawne 

   

3 Z aktywów finansowych, w tym:    

a) w jednostkach powiązanych    

b) w pozostałych jednostkach    

- zbycie aktywów finansowych    

- dywidendy i udziały w zyskach    

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych    

- odsetki    

- inne wpływy z aktywów finansowych    

4 Inne wpływy inwestycyjne    

II Wydatki                    2 210                          4 735    

1 
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 
oraz rzeczowych aktywów trwałych                    2 210                  4 495             

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                              240     

4 Inne wydatki inwestycyjne       

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

-                 1 644    -4 735  

C 
Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej 
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I Wpływy                  19 404           8 225                    

1 
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i 
innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat 
do kapitału 

   

2 Kredyty i pożyczki                  19 404        8 225                       

3 Emisja dłużnych papierów wartościowych        

4 Inne wpływy finansowe    

II Wydatki                    2 555                3 322               

1 Nabycie udziałów (akcji) własnych   

2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   

3 
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z 
tytułu podziału zysku  

   

4 Spłaty kredytów i pożyczek                    1 330               1 658                 

5 Wykup dłużnych papierów wartościowych        

6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych    

7 
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego                    1 066                             1 009    

8 Odsetki                       159    655  

9 Inne wydatki finansowe    

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

                 16 849                             4 902   

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

-                 3 961                             270    

E 
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w 
tym: -                 3 961    -                        151    

- 
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych 

  

F Środki pieniężne na początek okresu                    6 307                             703    

G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:                    2 346    823    

- o ograniczonej możliwości dysponowania                           5    687  

 

1.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym – sprawozdanie jednostkowe 
 

Tytuł 
1.01-

31.03.2021 
1.01-

31.12.2020 
1.01-

30.09.2020 
1.01-

30.06.2020 
1.01-

31.03.2020 

Wyszczególnienie           

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu         80 542             51 381          51 381          51 381         51 970    

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości     
                        

-        

- korekty błędów     
                        

-        
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), 
po korektach           51 381          51 381          51 381         51 970    

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

1.1. Zmiany kapitału podstawowego     
                        

-        
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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         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         30 063             25 505          25 505          25 505         25 505    

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego     -      

a) zwiększenie (z tytułu)     
                        

-        

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej     
                        

-        

- podziału zysku             4 558            4 558            4 558      

- 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           

- podział zysku z lat ubiegłych           

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec 
okresu         30 063             30 063          30 063          30 063         25 505    

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     
                        

-        
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- 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 32 101           7 498            7 498            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            7 498            7 498      

- przeniesienie zysku na kapitał zapasowy             4 558            4 558            4 558      

 przeznaczenie części zysku  na wypłatę dywidendy             2 940            2 940            2 940      

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 32 101     -              0           7 498    

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)           

-pokrycie straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym           

-błąd podstawowy           

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu           

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

8. Wynik netto 1611         56 605          54 430          52 829                80    

a) zysk netto 1611 56 605 54 430 52829 80 

b) strata netto     
                        

-        

c) odpisy z zysku   24 504 
                        

-        

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)         82 153     80 542 102 871     101 270         51 461    

III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku         82 153             80 542        102 871        101 270         51 461    
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2. Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego. 
 

2.1. Zasady przyjęte przy sporządzeniu raportu, w tym zmiany stosowanych zasad (polityki) 
rachunkowości oraz istotne zmiany wielkości szacunkowych. 

 
Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości 
wskazanymi w ustawie z 29 września 1994 roku o rachunkowości. 
 

2.2. Istotne dokonania i niepowodzenia Emitenta w I kwartale 2021 roku. 
 
Szczegółowe informacje nt. istotnych zdarzeń w I kwartale 2021 zostały zamieszczone w punkcie 2.4 w 
skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu za I kwartał 2021 r. poświęconym istotnych zdarzeniom  
 

2.3. Czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na 
osiągnięte wyniki finansowe. 

 
Wobec pandemii COVID-19 w zakładzie produkcyjnym ze względów bezpieczeństwa wprowadzonych jest 
szereg zaleceń i ograniczeń, jednakże proces produkcji prowadzony jest bez większych zakłóceń. Nie 
wystąpiły inne czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze. 
 

2.4. Sezonowość i cykliczność działalności Emitenta. 
 
Przychody ze sprzedaży Grupy ulegają sezonowym wahaniom w ciągu roku. 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 
Grupę. Największy popyt na produkty wytwarzane przez Grupę można zaobserwować w miesiącach od 
kwietnia do września, czyli w okresie letnim. 
 

2.5. Odpisy aktualizujące wartość zapasów do wartości netto. 
 

Odpisy aktualizujące wartość zapasów i surowców 
Stan na 

31.03.2021 
Stan na 

31.12.2020 
Stan na 

31.03.2020 

stan na początek               2 191                       1 642                        1 642     

- surowce 849                        43                            43     

- wyroby gotowe 1 342                   1 600                       1 600     

odpisy ujęte jako koszt w okresie, w tym:                     2 192       

- surowce                        849       

- wyroby gotowe                     1 343       

odpisy odniesione na wynik lat ubiegłych, w tym       

- surowce       

- wyroby gotowe       

odpisy odwrócone w okresie, w tym: 147                   1 642                          210     

- surowce                          43                              4     

- wyroby gotowe 147                   1 600                          206     

inne zmiany ( różnice kursowe netto z przeliczenia)       
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Stan na koniec okresu               2 045                       2 191                        1 432     
 
 

2.6. Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych i pożyczek. 
 

Zmiana stanu odpisów 
aktualizujących wartość 
należności 
krótkoterminowych 

31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020 

Stan na początek okresu 2 467 950 950 

a) zwiększenia z tytułu   1 517   

- nowe czynniki ryzyka    1 517   

b) zmniejszenia z tytułu       

- zrealizowanie należności       

Stan odpisów aktualizujących 
wartość należności 

krótkoterminowych na koniec 
okresu 

2 467 2 467 950 

 

2.7. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów 
trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwrócenie takich 
odpisów. 

 
Nie wystąpiły 
  

2.8. Utworzenie, zwiększenie, wykorzystanie i rozwiązanie rezerw. 
 
Wartość rezerw ujętych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz ich zmiany w poszczególnych 
okresach przedstawiały się następująco: 
 
 
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY 
NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE  

    

WG TYTUŁÓW      

  31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020 

a) stan na początek 110 41 41 

b) zwiększenia z tytułu       
- utworzenie rezerwy na 
świadczenia emerytalne   69   

- wykorzystanie z tytułu:       
- - zmiana podstaw naliczenia       
c) rozwiązanie z tytułu       
d) stan na koniec okresu 110 110 41 
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ZMIANA STANU 
KRÓTKOTERMINOWEJ 
REZERWY NA ŚWIADCZENIA 
EMERYTALNE I PODOBNE 

31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020 

a) stan na początek okresu 3 198 249 299 

b) zwiększenia z tytułu   2 900 
                          

-      

- wynagrodzenia   2 466 
                          

-      

- ekwiwalent urlopowy   434 
                          

-      

c) rozwiązanie z tytułu 1 600 
                          

-      
  

- wynagrodzenia 1 600                           
-      

  

- ekwiwalent urlopowy   
                          

-      
  

d) stan na koniec okresu 1 598 3 198 299 

 
 
 

2.9. Informacja o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
 
Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
 

Lp. Wyszczególnienie 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020 

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

a) odniesionych na wynik finansowy                 1 555                    589                     589     

b) odniesionych na kapitał własny                         -         

c) odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy       

2. Zwiększenia, w tym -             1 248       

a) odniesionych na wynik finansowy               1 248       

- różnica przejściowa między bilansową i podatkową wartością leasingu                  329       

- wartość bilansowa netto własnych ŚT versus wartość podatkowa                  632       

- Dodatnie różnice kursowe z wyceny                  287       

- odsetki zapłacone w roku przyszłym       

- środki trwałe w leasingu       

c) odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy       

3. Zmniejszenia                    419                    317                     173     

a) odniesionych na wynik finansowy                  317       

- różnice w stawkach amortyzacji bilansowej i podatkowej       

- niezrealizowane dodatnie różnice kursowe                    289                      35       

- różnica przejściowa między bilansową i podatkową wartością leasingu                    130                    282                     173     

  pozostałe       

b) odniesionych na kapitał własny       

c) odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy       

4. Stan rezerwy z tytułu OPD na koniec okresu, w tym                 1 136                 1 555                     416     

a) odniesionych na wynik finansowy                 1 136                 1 555                     416     
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b) odniesionych na kapitał własny       

c) odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy       

 
 
 
Zmiana stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
 

Lp. Wyszczególnienie 

31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020 

1. Stan aktywa z tytułu OPD na początek okresu, w tym                                 3 786                                   2 302                                        2 302    

a) odniesionych na wynik finansowy                                 3 786                                   2 302                                        2 302    

b) odniesionych na kapitał własny        

c) odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy       

2. Zwiększenia, w tym                                     480                                   2 134                                            140    

a) odniesionych na wynik finansowy                                  2 134                                            140    

- zawiązanie rezerwy                                     480                                       618                                            140    

- odpis na należności                                      288      

- odpis na zapasy po terminie handlowym                                      332      

- wycena środków pieniężnych                                      681      

  wartość bilansowa netto własnych ŚT versus wartość podatkowa         

- inne zobowiązania finansowe       

- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń       

- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń       

  
różnica ZUS zapłacony w przyszłych okresach p.s.   

                                         
2    

  

- Odpis na udziały w Niechcice                                      213      

- rezerwa na koszty       

b) odniesionych na kapitał własny       

c) odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy       

3. Zmniejszenia                                 1 244                                       651                                            349    

a) odniesionych na wynik finansowy                                      651                                            349    

- odpis na należności       

- wycena środków pieniężnych                                     879        

- zmiana stanu rezerw i RMK biernych                                     337                                          84    
                                              

8    

- inne zobowiązania finansowe                                             301    

  odpis na zapasy po terminie handlowym   
                                       

28        

  wartość bilansowa netto własnych ŚT versus wartość podatkowa                                      567      

b) odniesionych na kapitał własny       

c) odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy       

4. Stan aktywa z tytułu OPD na koniec okresu, w tym                                 3 022                                   3 786                                        2 093    

a) odniesionych na wynik finansowy                                  3 786                                        2 093    

b) odniesionych na kapitał własny       

c) odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy       
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2.10. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. 
 
 
W I kwartale 2021 r. Emitent poniósł nakłady finansowe na środki trwałe w budowie w łącznej wysokości 
1.980 tys. zł. Najważniejsze pozycje tej kategorii wydatków to: 
 

 tys. PLN 

Dostosowanie linii i hali do produktów hard-seltzer 1 120 

Urządzenia do linii szlifowanie puszek 393 

Rozbudowa linii szklanej 256 
 
 
Na zakup gotowych do użytkowania środków trwałych  Emitent poniósł nakłady w wysokości 230  tys. zł,  
w tym 136 tys. zł na komputery i terminale mobilne,  80 tys. zł na zakup gruntu i 14 tys. zł na pozostałe 
środki trwałe. 
 
 
 
 

2.11. Zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ 
na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych.   

 
Zdaniem Zarządu Spółki wartości godziwe aktywów oraz zobowiązań finansowych są w przybliżeniu równe 
ich wartości bilansowej. 
 

2.12. Niespłacone kredyty lub pożyczki oraz naruszenia istotnych postanowień umowy kredytu lub 
pożyczki. 

 
Nie wystąpiły. 
 

2.13. Transakcje z podmiotami powiązanymi. 
 
Poniżej zestawiono transakcje z jednostkami powiązanymi ujęte w skróconym jednostkowym 
sprawozdaniu finansowym Emitenta: 
 
 
  31.03.2021 31.12.2020  31.03.2020 

Należności       

Należności z tytułu udzielonej 
pożyczki 

409  409  240 

Zobowiązania handlowe       
        

przychody       

koszty  70 75   
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usługa magazynowa      

dzierżawa powierzchni 70  75    

 
 
 

2.14. Zmiana sposobu (metody) ustalenia wartości godziwej instrumentów finansowych. 
 
W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w sposobie ustalania wartości godziwej instrumentów 
finansowych. 
 

2.15. Zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych 
aktywów. 

 
Nie dotyczy. 
 

2.16. Emisja, wykup i spłata nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. 
 
W I kwartale 2021 roku Spółka nie emitowała, nie spłacała ani nie wykupywała papierów wartościowych. 

2.17. Wypłacona lub zadeklarowana dywidenda  
 
W okresie I kwartału 2021 roku Spółka nie wypłacała ani nie deklarowała wypłaty dywidendy. 
 
W dniu 10 listopada 2020 roku została wypłacona dywidenda zaliczkowa za rok obrotowy 2020 w 
wysokości 2 PLN na jedną akcję, w kwocie łącznej 24. 503.626 PLN. 

2.18. Zdarzenia po dniu bilansowym. 
 
Zdarzenia po dniu bilansowym przedstawiono w części II w punkcie 2.24. „Zdarzenia po dniu bilansowym". 
 

2.19.   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 wystąpiły. 
 
 

IV. Pozostałe informacje do raportu okresowego Krynica Vitamin S.A. za I kwartał 2021 r. 
 

1. Informacje o Grupie Kapitałowej  Krynica Vitamin 
 

1.1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Krynica Vitamin oraz planowanych zmian 
  
 
Grupa Kapitałowa Krynica Vitamin Spółka Akcyjna („Grupa”, „Grupa Kapitałowa”) składa się z jednostki 
dominującej Krynica Vitamin Spółka Akcyjna i spółki zależnej Niechcice Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością (Spółka Zależna, Jednostka Zależna). 

a) Dane Jednostki Dominującej: 
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 nazwa:     Krynica Vitamin Spółka Akcyjna 
 siedziba:    ul. Matyldy 35, 03-606 Warszawa 
 podstawowy przedmiot działalności: - produkcja artykułów spożywczych 

- produkcja napojów bezalkoholowych, produkcja wód 
mineralnych i pozostałych wód butelkowych 

 Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000378184. 

 REGON:    015281326 
 NIP:     524-24-42-164 

 
b) Dane Jednostki Zależnej: 
 nazwa:     Niechcice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 siedziba:    ul. Matyldy 35, 03-606 Warszawa 
 podstawowy przedmiot działalności - produkcja artykułów spożywczych 

- uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na 
nasiona, z wyłączeniem ryżu 

 Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000370129. 

 REGON:    142672241 
 NIP:     524-27-24-572 

 
Jednostka Dominująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Zależnej oraz 100% głosów 
w Zgromadzeniu Wspólników. Konsolidacją objęte zostały wyniki finansowe Jednostki Dominującej oraz 
Spółki Zależnej.  
Czas trwania Spółki oraz Spółki Zależnej jest nieograniczony. 
Działalność produkcyjna, usługowa oraz handlowa związana z napojami funkcjonalnymi jest prowadzona 
przez Jednostkę Dominującą. Przedmiotem działalności Spółki Zależnej jest głownie wynajem 
pomieszczeń na rzecz Spółki. Spółka Zależna nie prowadzi istotnej działalności w innym zakresie. 
W I kwartale 2021 r. nie miały miejsca zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej.  
 
W dniu 26 kwietnia 2021 r. zarządy spółek Krynica Vitamin S.A. ze spółki zależnej Niechcice Sp. z o.o.  
uzgodniły i przyjęły plan połączenia w rozumieniu art. 499 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. W dniu 30 
kwietnia 2021 r. Spółka opublikowała pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia (raport bieżący 
16/2021). Ponadto, w dniu 10 maja 2021 r. Spółka opublikowała ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Krynicy Vitamin S.A. na dzień 7 czerwca 2021 r. W porządku obrad ww. 
Zgromadzenia przewidziano przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki z 
Niechcice sp. z o.o. oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, jakie miały miejsce od 
dnia sporządzenia planu połączenia oraz podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na połączenie 
przez przejęcie spółki Niechcice sp. z o.o. przez Krynicy Vitamin S.A. 
 
 

1.2. Profil działalności Grupy Kapitałowej Krynica Vitamin 
 
Grupa jest jednym z wiodących producentów napojów, wśród których około 50% stanowią napoje 
energetyczne, zaliczane do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Krynica 
Vitamin specjalizuje się w produkcji napojów dla marek własnych (private label) oraz w usługowym 
rozlewie produktów markowych. W Polsce Grupa współpracuje z większością sieci handlowych oraz 
producentami rozpoznawalnych i cenionych globalnych marek napojów. Skutecznie konkuruje również na 
rynkach zagranicznych. 
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W ostatnim okresie Grupa głównie koncentruje się na dynamicznie rozwijającej się  kategorii napojów 
hard-seltzer. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych nad technologią  napojów mlecznych Grupa 
rozwija również przychody w tym segmencie. Oprócz usługowego rozlewu i produkcji napojów, Emitent 
produkuje także napoje pod swoimi markami, ale ich udział w ogólnej sprzedaży jest znikomy. 
Dominującym rodzajem opakowania produktów Grupy są puszki aluminiowe. W produkowanym portfolio 
występują również  napoje w opakowaniu plastikowym PET, Grupa ma możliwości produkcji napojów w 
opakowaniach szklanych. 
 

2. Opis sytuacji Grupy Kapitałowej Krynica Vitamin 
 

2.1. Sytuacja finansowa  
 
 
 

tys. PLN I kwartał 2021 I kwartał 2020 

Przychody ze 
sprzedaży 

84 714 68 989 

EBITDA 

5 095 4 038 (zysk z działalności 
operacyjnej + 
amortyzacja) 

Rentowność EBITDA 6,0% 5,9% 

Zysk netto 1 612 80 

Rentowność netto 1,9% 0,1% 

 
 
Grupa uzyskuje przychody ze sprzedaży na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych. Udział 
sprzedaży zagranicznej w całkowitych przychodach ze sprzedaży wyrobów wyniósł w I kwartale 2021 roku 
78,6%. W analogicznym okresie roku 2020 udział ten wynosił 48,6%. 
 
 

2.2. Wskazanie czynników, które w ocenie Grupy Kapitałowej Krynica Vitamin 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 w szczególności: 

a) Poziom cen zakupu materiałów do produkcji oraz ich dostępność. Zmiany i ograniczenia w tym 
zakresie mogą wpływać na koszty wytworzenia  Grupy, 

b) Rozwój nowych segmentów działalności,  
c) Rozwój sytuacji z epidemią COVID-19. Tempo odmrażania gospodarki, kondycja finansowa 

podmiotów oraz siłą nabywcza konsumentów będą miały wpływ na poziom przychodów Emitenta 
d)  Nowe trendy konsumenckie. Dostosowanie portfolio do szybko zmieniających się gustów i 

oczekiwań konsumentów może decydować o uzyskaniu przewagi konkurencyjnej przez Grupę, 
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e) Kształtowanie się kursów walut. Zdecydowana większość kosztów podstawowych surowców 
produkcyjnych uzależniona jest od kursów walut obcych (głównie EUR). Tym samym, zmiany 
kursów PLN będą wpływać na rentowność działalności Grupy. 
 

2.3. Realizacja strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Krynica Vitamin 
 
Grupa kontynuuje i zamierza nadal kontynuować swoją strategię polegającą na pozyskiwaniu klientów i 
zapewnieniu kompletnej obsługi, obniżaniu kosztu wytworzenia i rozbudowie oferty asortymentowej.  
 
Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z 
wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących Emitenta został przedstawiony w punkcie II.2.4 „Znaczące 
zdarzenia i transakcje oraz istotne osiągnięcia”.  
W I kwartale roku 2021 Spółka kontynuowała proces inwestycyjny, ponosząc nakłady na modernizacje i 
rozbudowę linii produkcyjnych. Informacje dotyczące działań w zakresie przebudowy linii produkcyjnych 
w zakładzie w Dziadkowskie-Folwarku, mającej na celu odseparowanie produkcji napojów alkoholowych 
od napojów bezalkoholowych, a także utworzenia zakładu produkcyjnego w Niechcicach oraz działu 
chemiczno-kosmetycznego, przedstawiono w punkcie II.2.4. W tym punkcie oraz w punkcie II.2.24 
„Zdarzenia po dniu bilansowym” wskazano także na plany Spółki dotyczące produkcji suplementów diety 
w zakładzie w Niechcicach.  
 

2.4. Stanowisko wobec publikowanych prognoz wyników 
 
Do dnia przekazania niniejszego raportu Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2021. 

2.5. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi 
 
Transakcje zawarte pomiędzy spółkami Grupy, które zostały wyeliminowane w procesie konsolidacji, 
prezentowane są w jednostkowych sprawozdaniach finansowych spółek i zostały zaprezentowane w 
punkcie III. 2.13. Transakcje z podmiotami powiązanymi Skróconego jednostkowego sprawozdania 
finansowego za I kwartał 2021 r. 
W okresie sprawozdawczym Emitent oraz jednostka zależna nie dokonywały jednej lub wielu transakcji z 
podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. 
 

2.6. Informacje o poręczeniach i gwarancjach 
 
W okresie sprawozdawczym spółka Krynica Vitamin S.A. oraz jednostka zależna nie udzieliły poręczeń 
kredytu lub pożyczki, a także nie udzieliły gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej 
od tego podmiotu, tak iż  łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji byłaby znacząca. 
 

3. Organy Spółki 

3.1. Zarząd 
 
 
Na dzień 1 stycznia 2021 r. skład Zarządu Spółki był następujący: 
Pan Piotr Czachorowski – Prezes Zarządu, 
Pani Agnieszka Donica – Wiceprezes Zarządu, 
Pan Rafał Załubka – Członek Zarządu. 
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W dniu 5 marca 2021 r. Pan Rafał Załubka złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki ze 
skutkiem na dzień 5 marca 2021 r. 
 
W związku tym na dzień 31 marca 2021 r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego skład 
Zarządu Spółki jest następujący: 
Pan Piotr Czachorowski – Prezes Zarządu, 
Pani Agnieszka Donica – Wiceprezes Zarządu. 
 

3.2. Rada Nadzorcza 
 
Na dzień 1 stycznia 2021 r.  w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili: 
Pan Aleksander Molczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 
Pani Agnieszka Hajduk – Członek Rady Nadzorczej, 
Pan Witold Jesionowski – Członek Rady Nadzorczej, 
Pan Artur Mączyński – Członek Rady Nadzorczej, 
Pan Adam Rosz – Członek Rady Nadzorczej. 
 
 
W dniu 29 marca 2021 roku Zarząd Spółki powziął informację o złożeniu przez Panów Aleksandra Molczyka 
– Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Artura Mączyńskiego – Członka Rady Nadzorczej oraz Witolda 
Jesionowskiego – Członka Rady Nadzorczej, rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze 
skutkiem na dzień 30 kwietnia 2021 roku.  
 
 W dniu 29 marca 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie 
powołania z dniem 1 maja 2021 r. do Rady Nadzorczej Spółki Pani Agaty Mazurowskiej-Rozdeiczer, Pana 
Wojciecha Buczaka, Pana Jerzego Suchnickiego oraz Pana Macieja Wituckiego. 
 
W związku z powyższym na dzień 31 marca 2021 r.  w skład Rady Nadzorczej Spółki nadal wchodzili: 
Pan Aleksander Molczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 
Pani Agnieszka Hajduk – Członek Rady Nadzorczej, 
Pan Witold Jesionowski – Członek Rady Nadzorczej, 
Pan Artur Mączyński – Członek Rady Nadzorczej, 
Pan Adam Rosz – Członek Rady Nadzorczej. 
 
W dniu 12 kwietnia 2021 roku Zarząd Spółki otrzymał wiadomość o śmierci członka Rady Nadzorczej – 
Adama Rosza. Adam Rosz pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 10 sierpnia 2015 roku.  
 
W dniu 6 maja 2021 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o powołaniu Pana Macieja Wituckiego na 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Jerzego Suchnickiego na Wiceprzewodniczącego Rady 
Nadzorczej, na okres trwania pięcioletniej kadencji.  
 
W związku z powyższym skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień przekazania niniejszego raportu 
okresowego jest następujący: 
Pan Maciej Witucki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,  
Pan Jerzy Suchnicki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,  
Pan Wojciech Buczak – Członek  Rady Nadzorczej,  
Pani Agnieszka Hajduk – Członek Rady Nadzorczej,  
Pani Agata Mazurowska-Rozdeiczer – Członek  Rady Nadzorczej. 
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Jednocześnie w dniu 6 maja 2021 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie uzupełniania składu 
Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. dokonując wyboru Pani Agaty Mazurowskiej-
Rozdeiczer oraz Pana Jerzego Suchnickiego na funkcję Członków Komitetu Audytu.  
 
W związku z tym na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego skład Komitetu Audytu Rady 
Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. jest następujący:  
Pani Agnieszka Hajduk - Przewodnicząca Komitetu Audytu, 
Pani Agata Mazurowska-Rozdeiczer - Członek Komitetu Audytu, 
Pan Jerzy Suchnicki - Członek Komitetu Audytu. 
 
Również w dniu 6 maja 2021 r. Rada Nadzorcza postanowiła ustanowić Komitet Strategii i Rozwoju Rady 
Nadzorczej Krynica Vitamin S.A., który będzie realizował zadania w zakresie opiniowania i przedstawiania 
Radzie Nadzorczej informacji i wniosków dotyczących rozwoju Spółki i jej strategii, kierowanych do Rady 
Nadzorczej i wymagających jej akceptacji lub opinii, w szczególności dotyczących Strategii Spółki oraz jej 
strategicznych planów, planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych, planowanych i 
podejmowanych inwestycji i modernizacji, innych kwestii strategicznych oraz sprawozdań z realizacji 
inwestycji i wydatków inwestycyjnych.   
 
W skład Komitetu Strategii i Rozwoju weszli: 
Pan Wojciech Buczak – Przewodniczący Komitetu Strategii i Rozwoju, 
Pan Maciej Witucki – Członek Komitetu Strategii i Rozwoju. 
 
 
 

4. Informacje o akcjach i akcjonariacie. 
 

4.1. Kapitał zakładowy Emitenta 
 
Kapitał zakładowy Emitenta w I  kwartale 2021 r. oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania wynosił 
18.377.719,50  złotych i dzielił się na: 
 
1) 10.653.751 akcji serii A o wartości nominalnej 1,50 złoty każda, 
 
2) 1.598.062 akcji serii B o wartości nominalnej 1,50 złoty każda. 
 
Łączna ilość akcji Emitenta wynosi 12.251.813 akcji o wartości nominalnej 1,50 złoty każda. 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. 

4.2. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta 

 
Od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego, tj. od dnia 23 kwietnia 2021 r. do dnia 
przekazania niniejszego raportu okresowego za I kwartał 2021 r. nie nastąpiły zmiany w strukturze 
własności znacznych pakietów akcji Emitenta. Znacznymi akcjonariuszami Spółki są:  
 

 Zinat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która posiada 8.084.696 akcji Spółki stanowiących 
65,99% kapitału zakładowego Spółki, które łącznie uprawniają do wykonywania 8.084.696 głosów 
na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 65,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
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 Molinara Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która posiada 2.437.572 stanowiących 
19,90% kapitału zakładowego  Spółki, które łącznie uprawniają do wykonywania 2.437.572 głosów 
na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 19,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 
Wymienione akcje Spółki 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 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. 
Jedynym wspólnikiem spółki Zinat sp. z o.o. jest Piotr Pan 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. 
 
 

4.3. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i 
nadzorujące 

 
Stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania 
niniejszego raportu kwartalnego, tj. na dzień 17 maja 2021 roku przedstawia się następująco: 
 
• 8 084 696 akcji Spółki jest w posiadaniu Zinat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której jedynym 
wspólnikiem jest Prezes Zarządu Emitenta, Piotr Czachorowski, 
• 2 437 572 akcje Spółki jest w posiadaniu Molinara sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której jedynym 
wspólnikiem jest Zinat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której jedynym wspólnikiem jest Prezes Zarządu 
Emitenta, Piotr Czachorowski. 
Łączny stan posiadania akcji Spółki przez Piotra Czachorowskiego, który jest jedynym wspólnikiem Zinat 
Sp. o.o. wynosi 10.522.268 akcji reprezentujących 85,88% kapitału zakładowego Spółki, które uprawniają 
do 85,88% udziału w ogólnej liczbie głosów. 
 
Pozostałe osoby zarządzające oraz nadzorujące nie posiadają akcji Spółki. Osoby zarządzające 
i nadzorujące nie posiadają uprawnień do akcji Spółki.  
 
W okresie od dnia publikacji poprzedniego raportu okresowego, tj. raportu rocznego za rok 2020, nie miały 
miejsca zmiany w stanie posiadania akcji oraz uprawnień do akcji przez osoby zarządzające oraz 
nadzorujące. 
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5. Informacje uzupełniające 

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

 

Postępowania prowadzone przeciwko Emitentowi w I kwartale 2021 roku obejmują toczące się nadal dwa 
postępowania (przedstawione w poprzednich raportach okresowych) złożone odpowiednio przez: 

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 PLN. Emitent jak i strona powodowa złożyli apelację od 
wyroku i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania oczekiwany jest termin rozprawy apelacyjnej; 

 
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 trzema innymi podmiotami w 
tym ubezpieczycielem powoda. Zdaniem Emitenta roszczenia są nieudowodnione i zbudowane bez 
stosownych podstaw prawnych. Emitent kwestionuje zarówno zasadność jak i wysokość zgłoszonych 
roszczeń, jednakże okres czasu, jaki może upłynąć do  zakończenia 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. Dotychczas strony postępowania składają do akt swoje stanowiska i repliki na stanowiska 
oponentów procesowych. Kolejny termin rozprawy został wyznaczony na dzień 4 czerwca 2021 r. 

 

W dniu 4 stycznia 2021 r. Spółka otrzymała postanowienie z dnia 18 grudnia 2020 r., w którym Sąd 
Okręgowy w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy („Sąd”) stwierdził, że w dniu 16 grudnia 2020 r. 
uprawomocniło się postanowienie Sądu z dnia 25 listopada 2020 r., w którym Sąd zdecydował: 

1. umorzyć postępowanie sądowe wywołane wniesieniem przez FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 
(„FRAM”) pozwu o zasądzenie od spółek Zinat sp. z o.o. i Molinara sp. z o.o. jak również od Emitenta, 
kwoty 59.135.496,72 zł wraz z odsetkami ustawowymi, w ramach odszkodowania za domniemaną szkodę 
poniesioną przez FRAM, wynikającą ze sprzedaży przez niego akcji Emitenta na rzecz Molinara sp. z o.o. 
po cenie niższej, w ocenie FRAM, od ich wartości.; 

2. uchylić postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r. w przedmiocie udzielenia powodowi zabezpieczenia 
roszczenia przeciwko pozwanym oraz umorzyć postępowanie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia; 

3. umorzyć postępowanie zażaleniowe na postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r., wywołane 
wniesieniem zażaleń przez Spółkę, Zinat sp. z o.o. oraz Molinara sp. z o.o. 

 

O zdarzeniach dotyczących sporu Emitent informował w raportach bieżących nr 36/2020 z dnia 12 
listopada 2020 roku, nr 37/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku, nr 38/2022 z dnia 15 listopada 2020 roku, 
nr 40/2020 z dnia 20 listopada 2020 roku, nr 41/2020 z dnia 24 listopada 2020 roku, nr 42/2020 z dnia 26 
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listopada 2020 roku, 43/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku, 46/2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku oraz nr 
1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku. 
 

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

 
Poza informacjami opisanymi we wcześniejszych częściach raportu, w tym w szczególności czynnikami 
zamieszczonymi w punkcie 2.2. „Wskazanie czynników, które w ocenie Grupy Kapitałowej Krynica 
Vitamin  będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału”, nie 
istnieją w ocenie Emitenta inne informacje istotne dla oceny jego sytuacji. 
 

V.Zatwierdzenie do publikacji 
 
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 3 miesięcy 
zakończony 31.03.2021 roku (wraz z danymi porównawczymi) zostało zatwierdzone do publikacji przez 
Zarząd Spółki dominującej w dniu 17.05.2021 roku. 
 
 

Podpisy wszystkich Członków Zarządu 
 
Data Imię i nazwisko Funkcja Podpis 

17.05.2021 Piotr Czachorowski Prezes Zarządu 

 

17.05.2021 Agnieszka Donica Wiceprezes Zarządu 

 

Podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
 
Data Imię i nazwisko Funkcja Podpis 

17.05.2021 Piotr Kazimierczak Główny Księgowy 

 

 


