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Informacje o Spółce
Firma:
Forma prawna:
Siedziba:
Adres:

GRAPHIC Spółka Akcyjna
Spółka Akcyjna
Katowice
ul. Węglowa 7
40-105 Katowice

Telefon:

032 254 97 73

Faks:

032 254 97 73

Adres poczty
elektronicznej:
Adres strony internetowej:

graphic@graphic.pl
www.graphic.pl

NIP:

6342773530

REGON:

241852386

KRS:

0000379636

GRAPHIC S.A. jest agencją reklamową, która od 1991 roku konsekwentnie rozwija swoją
działalność na polskim rynku reklamy. Firma świadczy usługi m.in. z zakresu przygotowania do
druku, oklejania pojazdów, systemów wystawienniczych i reklamy wizualnej, druku laserowego,
fotografii reklamowej, projektowania graficznego również witryn internetowych.

Spółka zbudowała przewagę konkurencyjną na polskim rynku dzięki nowoczesnej linii
projektowej, własnej drukarni wielkoformatowej, wysokiej jakości świadczonych usług oraz
kompleksowości oferty. Z oferty firmy korzystają zarówno duże podmioty gospodarcze (galerie
handlowe, banki), jak i drobni odbiorcy (restauracje, piekarnie). Łącznie ponad 3,5 tys. klientów.

GRAPHIC S.A. przewiduje rozszerzenie oferty o usługi kierowane bezpośrednio do podmiotów z
segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Siedziba firmy oraz jej drukarnia znajdują się w
Katowicach.
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Władze Spółki

•

ZARZĄD
Imię i nazwisko

Stanowisko

Tomasz Mol

Prezes Zarządu

Kadencja
Od

Do

03 luty 2011

03 luty 2014

Źródło: Emitent

Tomasz Mol
Ur. w 1969 r. Absolwent Szkoły Reklamy o specjalności reklama handlowa. W 1991 r. założył
własną działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Reklamowo-Fotograficzna. Trzy lata później
powstała P.P.H.U. GRAPHIC Tomasz Mol, obecnie GRAPHIC S.A.

•

RADA NADZORCZA
Kadencja

Imię i nazwisko

Stanowisko
Od

Do

Agnieszka Mol

Członek Rady Nadzorczej

03 luty 2011

03 luty 2016

Anna Muszyńska

Członek Rady Nadzorczej

03 luty 2011

03 luty 2016

Paweł Paćkowski

Członek Rady Nadzorczej

03 luty 2011

03 luty 2016

Beata Mol

Członek Rady Nadzorczej

03 luty 2011

03 luty 2016

Adrian Machura

Członek Rady Nadzorczej

22 maja 2012

03 luty 2016

Źródło: Emitent
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Struktura akcjonariatu
•

Struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień
sporządzenia niniejszego raportu, co najmniej 5% głosów na walnym
zgromadzeniu.

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w

Udział w

kapitale

ogólnej liczbie

zakładowym

głosów

Liczba głosów

Tomasz Mol

3 000 000

6 000 000

83,60%

91,07%

Przemysław Foltyn

467 513

467 513

13,03%

7,10%

Pozostali

121 014

121 014

3,37%

1,83%

Suma

3 588 527

6 588 527

100,00 %

100,00 %

Źródło: Emitent

Powyższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy posiadających co
najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki (zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy z
art. 69 ustawy o ofercie publicznej oraz raportami ESPI odnośnie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta).

Udział w kapitale
zakładowym [%]
3,37%

Udział w ogólnej liczbie
głosów [%]
1,83%

83,60%

13,03%

91,07
%

7,10%

Tomasz Mol

Tomasz Mol

Przemysław Foltyn

Przemysław Foltyn

Pozostali

Pozostali
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Wybrane dane finansowe

2.

W dniu 02 lutego 2011 pan Tomasz Mol zawiązał GRAPHIC Spółkę Akcyjną. Rejestracja Spółki w
KRS miała miejsce w dniu 1 marca 2011 roku. Akcje serii A Spółki zostały pokryte aportem w
postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 551 Kodeksu Cywilnego, prowadzonego
przez założyciela pod firmą P.P.H.U. GRAPHIC Tomasz Mol na podstawie wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta miasta Katowice pod numerem
34847. Zawiązanie Spółki GRAPHIC Spółka Akcyjna było jednocześnie rozpoczęciem działalności
operacyjnej Emitenta, wcześniej prowadzonej przez P.P.H.U. GRAPHIC Tomasz Mol. Do majątku
spółki GRAPHIC S.A. został wniesiony cały majątek P.P.H.U. GRAPHIC Tomasz Mol wraz z
należnościami i zobowiązaniami. Jednocześnie Spółka stała się stroną wszelkich umów
łączących poprzednio Pana Tomasza Mola z kontrahentami, natomiast działalność gospodarcza
P.P.H.U. GRAPHIC Tomasz Mol została zlikwidowana i nie prowadzi działalności. Obecnie Spółka
kontynuuje działalności prowadzoną wcześniej w formie działalności gospodarczej P.P.H.U.
GRAPHIC Tomasz Mol.

•

Tabela 1. Wybrane dane finansowe z bilansu Spółki (tys. zł)

DANE ZA OKRES
kapitał własny

Stan na dzień
31.03.2013

Stan na dzień
31.03.2012

Stan na dzień
31.12.2012

Stan na
dzień
31.12.2011

1945

2309

1983

2615

-

-

-

-

622

1011

884

1600

102

63

70

34

-

-

-

-

525

648

516

838

należności
długoterminowe
należności
krótkoterminowe
środki pieniężne i inne
aktywa pieniężne
zobowiązania
długoterminowe
zobowiązania
krótkoterminowe
Źródło: Emitent
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Tabela 2. Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat
1Q2013

1Q2012

1-4Q2012

1-4Q2011*

1-4Q2011**

[tys.PLN]

[tys.PLN]

[tys.PLN]

[tys.PLN]

[tys. PLN]

01.01.2013-

01.01.2012-

1.01.2012-

1.01.2011-

3.02.2011-

31.03.2013

31.03.2012

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2011

604

542

2475

4594

4337

-34

-301

-464

779

733

-34

-301

-444

809

763

zysk/strata brutto

-38

-306

-626

538

492

zysk/strata netto

-38

-306

-626

416

379

amortyzacja

50

44

173

186

180

DANE ZA OKRES

przychody netto ze
sprzedaży
zysk/strata na
sprzedaży
zysk/strata na
działalności
operacyjnej

* Za okres 1-4Q 2011 z uwzględnieniem działalności P.P.H.U. GRAPHIC Tomasz Mol
** Za okres 3.02.2011 – 31.12.2011
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3. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które

miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
W I kwartale 2013 roku GRAPHIC S.A. wygenerował ok. 604 tys. zł przychodów ze sprzedaży
oraz odnotował stratę netto w wysokości ok. 38 tys. zł. W odniesieniu do analogicznego okresu
roku ubiegłego, wartość przychodów Spółki jest wyższa o ponad 60 tys. zł, z kolei wartość straty
netto stanowi 10% porównywanej wartości z roku poprzedniego, wynoszącej wówczas ok. 306
tys. zł.

W całym poprzednim 2012 roku, Emitent zanotował ponad 2,48 mln zł przychodów, w
porównaniu do 4,59 mln zł w 2011 roku. W roku 2012 Spółka odnotowała stratę w wysokości
443 tys. zł, w odniesieniu do 41 tys. zł zysku netto w 2011 roku.

Wskutek odnotowanej straty netto kapitał własny Spółki zmniejszył się z ok. 2,3 mln zł w dniu
31 marca 2012 r. do ok. 1,95 mln zł w dniu 31 marca 2013 r. Należności Emitenta zmalały z ok.
1,0 mln zł w dniu 31 grudnia 2012 r. do ok. 622 tys. zł w dniu 31 marca 2013 r., natomiast środki
pieniężne uległy zwiększeniu z ok. 63 tys. zł w dniu 31 marca 2012 r. do ok. 102 tys. zł w dniu 31
marca 2013 r. Jednocześnie Spółka odnotowała spadek zobowiązań krótkoterminowych z ok.
648 tys. zł w dniu 31 marca 2012 r. do ok. 525 tys. zł w dniu 31 marca 2013 r.

Na wyniki finansowe Emitenta w dużym stopniu przekłada się niski wzrost gospodarczy oraz
utrzymująca się sytuacja na rynku reklamy. Jak podał Główny Urząd Statystyczny w Informacji o
sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w I kwartale 2013 r., w I kwartale bieżącego roku w
gospodarce utrzymały się tendencje spowolnienia obserwowane w ostatnim kwartale ubiegłego
roku. Jeżeli chodzi o rynek reklamy, to według prognoz analityków ZenithOptimedia łączne wydatki
netto na reklamę w Polsce w 2013 roku spadną o 5,2% w stosunku do poprzedniego roku. W ocenie
analityków I kwartał 2013 r. był najsłabszym kwartałem bieżącego roku na rynku reklamy, a w
kolejnych kwartałach powinno nastąpić powolne odbicie koniunktury.

Krajowa i globalna sytuacja gospodarcza i tendencje na rynku reklamy powodują utrzymanie się
u partnerów biznesowych Emitenta, zaobserwowanego w poprzednich kwartałach trendu
ograniczania nakładów przeznaczonych na budżet reklamowy.

Pomimo słabej sytuacji rynkowej branży reklamowej, Emitentowi udało się zwiększyć
przychody ze sprzedaży usług reklamowych, a także zmniejszyć stratę. Emitent zdołał także
wygospodarować środki na dalszą modernizację i unowocześnienie parku maszyn poprzez
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zakup laserów Flat Bed 80-150W oraz PRO 30-150W, co wypłynęło na poszerzenie oferty
handlowej Emitenta i możliwość pozyskania nowych klientów.

4. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie

objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju
prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania
nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w
przedsiębiorstwie
Pomimo trudnej sytuacji na rynku reklamy, Emitent w dalszym ciągu pozyskuje nowych
klientów. W I kwartale 2013 r. Emitent zrealizował ogółem 427 zleceń. Szacunkowo, w skali
miesiąca, Emitent pozyskał średnio 10-15 nowych klientów.

We wskazanym okresie Emitent zawarł także z miejskim klubem sportowym umowę barterową
zakładającą wzajemną promocję i reklamę. Emitent włączył się też w działania charytatywne na
rzecz Hospicjum „Cordis” i Stowarzyszenia „Dom Aniołów Stróżów”. Powyższe działania
pozytywnie wpłynęły na wizerunek firmy Emitenta.

W I kwartale 2013r. Emitent dokonał dalszych inwestycji w zakresie unowocześniania parku
maszynowego poprzez zakup laserów Flat Bed 80-150W oraz PRO 30-150W przeznaczonych do
cięcia i grawerowania szerokiej gamy materiałów, poszerzając tym samym wachlarz usług
oferowanych przez Spółkę.

5. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych

prognoz wyników na dany rok w świetle wyników
zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym za okres od
1.10.2012 do 31.12.2012 roku

Spółka nie publikowała prognoz finansowych.

6.

Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej
emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym

Spółka nie posiada podmiotów zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej.
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Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych
sprawozdań finansowych

Spółka nie posiada podmiotów zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej, w związku z tym nie
konsoliduje sprawozdań finansowych.
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Informacje o Spółce
Firma:
Forma prawna:
Siedziba:
Adres:

GRAPHIC Spółka Akcyjna
Spółka Akcyjna
Katowice
ul. Węglowa 7
40-105 Katowice

Telefon:

032 254 97 73

Faks:

032 254 97 73

Adres poczty
elektronicznej:
Adres strony internetowej:

graphic@graphic.pl
www.graphic.pl

NIP:

6342773530

REGON:

241852386

KRS:

0000379636

GRAPHIC S.A. jest agencją reklamową, która od 1991 roku konsekwentnie rozwija swoją
działalność na polskim rynku reklamy. Firma świadczy usługi m.in. z zakresu przygotowania do
druku, oklejania pojazdów, systemów wystawienniczych i reklamy wizualnej, druku laserowego,
fotografii reklamowej, projektowania graficznego również witryn internetowych.

Spółka zbudowała przewagę konkurencyjną na polskim rynku dzięki nowoczesnej linii
projektowej, własnej drukarni wielkoformatowej, wysokiej jakości świadczonych usług oraz
kompleksowości oferty. Z oferty firmy korzystają zarówno duże podmioty gospodarcze (galerie
handlowe, banki), jak i drobni odbiorcy (restauracje, piekarnie). Łącznie ponad 3,5 tys. klientów.

GRAPHIC S.A. przewiduje rozszerzenie oferty o usługi kierowane bezpośrednio do podmiotów z
segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Siedziba firmy oraz jej drukarnia znajdują się w
Katowicach.

4

Graphic S.A.

Władze Spółki

•

ZARZĄD
Imię i nazwisko

Stanowisko

Tomasz Mol

Prezes Zarządu

Kadencja
Od

Do

03 luty 2011

03 luty 2014

Źródło: Emitent

Tomasz Mol
Ur. w 1969 r. Absolwent Szkoły Reklamy o specjalności reklama handlowa. W 1991 r. założył
własną działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Reklamowo-Fotograficzna. Trzy lata później
powstała P.P.H.U. GRAPHIC Tomasz Mol, obecnie GRAPHIC S.A.

•

RADA NADZORCZA
Kadencja

Imię i nazwisko

Stanowisko
Od

Do

Agnieszka Mol

Członek Rady Nadzorczej

03 luty 2011

03 luty 2016

Anna Muszyńska

Członek Rady Nadzorczej

03 luty 2011

03 luty 2016

Paweł Paćkowski

Członek Rady Nadzorczej

03 luty 2011

03 luty 2016

Beata Mol

Członek Rady Nadzorczej

03 luty 2011

03 luty 2016

Adrian Machura

Członek Rady Nadzorczej

22 maja 2012

03 luty 2016

Źródło: Emitent
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Struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień
sporządzenia niniejszego raportu, co najmniej 5% głosów na walnym
zgromadzeniu.

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w

Udział w

kapitale

ogólnej liczbie

zakładowym

głosów

Liczba głosów

Tomasz Mol

3 000 000

6 000 000

83,60%

91,07%

Przemysław Foltyn

467 513

467 513

13,03%

7,10%

Pozostali

121 014

121 014

3,37%

1,83%

Suma

3 588 527

6 588 527

100,00 %

100,00 %

Źródło: Emitent

Powyższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy posiadających co
najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki (zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy z
art. 69 ustawy o ofercie publicznej oraz raportami ESPI odnośnie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta).

Udział w kapitale
zakładowym [%]
3,37%

Udział w ogólnej liczbie
głosów [%]
1,83%

83,60%

13,03%

91,07
%

7,10%

Tomasz Mol

Tomasz Mol

Przemysław Foltyn

Przemysław Foltyn

Pozostali

Pozostali
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Wybrane dane finansowe

2.

W dniu 02 lutego 2011 pan Tomasz Mol zawiązał GRAPHIC Spółkę Akcyjną. Rejestracja Spółki w
KRS miała miejsce w dniu 1 marca 2011 roku. Akcje serii A Spółki zostały pokryte aportem w
postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 551 Kodeksu Cywilnego, prowadzonego
przez założyciela pod firmą P.P.H.U. GRAPHIC Tomasz Mol na podstawie wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta miasta Katowice pod numerem
34847. Zawiązanie Spółki GRAPHIC Spółka Akcyjna było jednocześnie rozpoczęciem działalności
operacyjnej Emitenta, wcześniej prowadzonej przez P.P.H.U. GRAPHIC Tomasz Mol. Do majątku
spółki GRAPHIC S.A. został wniesiony cały majątek P.P.H.U. GRAPHIC Tomasz Mol wraz z
należnościami i zobowiązaniami. Jednocześnie Spółka stała się stroną wszelkich umów
łączących poprzednio Pana Tomasza Mola z kontrahentami, natomiast działalność gospodarcza
P.P.H.U. GRAPHIC Tomasz Mol została zlikwidowana i nie prowadzi działalności. Obecnie Spółka
kontynuuje działalności prowadzoną wcześniej w formie działalności gospodarczej P.P.H.U.
GRAPHIC Tomasz Mol.

•

Tabela 1. Wybrane dane finansowe z bilansu Spółki (tys. zł)

DANE ZA OKRES
kapitał własny

Stan na dzień
31.03.2013

Stan na dzień
31.03.2012

Stan na dzień
31.12.2012

Stan na
dzień
31.12.2011

1945

2309

1983

2615

-

-

-

-

622

1011

884

1600

102

63

70

34

-

-

-

-

525

648

516

838

należności
długoterminowe
należności
krótkoterminowe
środki pieniężne i inne
aktywa pieniężne
zobowiązania
długoterminowe
zobowiązania
krótkoterminowe
Źródło: Emitent
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Tabela 2. Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat
1Q2013

1Q2012

1-4Q2012

1-4Q2011*

1-4Q2011**

[tys.PLN]

[tys.PLN]

[tys.PLN]

[tys.PLN]

[tys. PLN]

01.01.2013-

01.01.2012-

1.01.2012-

1.01.2011-

3.02.2011-

31.03.2013

31.03.2012

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2011

604

542

2475

4594

4337

-34

-301

-464

779

733

-34

-301

-444

809

763

zysk/strata brutto

-38

-306

-626

538

492

zysk/strata netto

-38

-306

-626

416

379

amortyzacja

50

44

173

186

180

DANE ZA OKRES

przychody netto ze
sprzedaży
zysk/strata na
sprzedaży
zysk/strata na
działalności
operacyjnej

* Za okres 1-4Q 2011 z uwzględnieniem działalności P.P.H.U. GRAPHIC Tomasz Mol
** Za okres 3.02.2011 – 31.12.2011
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3. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które

miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
W I kwartale 2013 roku GRAPHIC S.A. wygenerował ok. 604 tys. zł przychodów ze sprzedaży
oraz odnotował stratę netto w wysokości ok. 38 tys. zł. W odniesieniu do analogicznego okresu
roku ubiegłego, wartość przychodów Spółki jest wyższa o ponad 60 tys. zł, z kolei wartość straty
netto stanowi 10% porównywanej wartości z roku poprzedniego, wynoszącej wówczas ok. 306
tys. zł.

W całym poprzednim 2012 roku, Emitent zanotował ponad 2,48 mln zł przychodów, w
porównaniu do 4,59 mln zł w 2011 roku. W roku 2012 Spółka odnotowała stratę w wysokości
443 tys. zł, w odniesieniu do 41 tys. zł zysku netto w 2011 roku.

Wskutek odnotowanej straty netto kapitał własny Spółki zmniejszył się z ok. 2,3 mln zł w dniu
31 marca 2012 r. do ok. 1,95 mln zł w dniu 31 marca 2013 r. Należności Emitenta zmalały z ok.
1,0 mln zł w dniu 31 grudnia 2012 r. do ok. 622 tys. zł w dniu 31 marca 2013 r., natomiast środki
pieniężne uległy zwiększeniu z ok. 63 tys. zł w dniu 31 marca 2012 r. do ok. 102 tys. zł w dniu 31
marca 2013 r. Jednocześnie Spółka odnotowała spadek zobowiązań krótkoterminowych z ok.
648 tys. zł w dniu 31 marca 2012 r. do ok. 525 tys. zł w dniu 31 marca 2013 r.

Na wyniki finansowe Emitenta w dużym stopniu przekłada się niski wzrost gospodarczy oraz
utrzymująca się sytuacja na rynku reklamy. Jak podał Główny Urząd Statystyczny w Informacji o
sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w I kwartale 2013 r., w I kwartale bieżącego roku w
gospodarce utrzymały się tendencje spowolnienia obserwowane w ostatnim kwartale ubiegłego
roku. Jeżeli chodzi o rynek reklamy, to według prognoz analityków ZenithOptimedia łączne wydatki
netto na reklamę w Polsce w 2013 roku spadną o 5,2% w stosunku do poprzedniego roku. W ocenie
analityków I kwartał 2013 r. był najsłabszym kwartałem bieżącego roku na rynku reklamy, a w
kolejnych kwartałach powinno nastąpić powolne odbicie koniunktury.

Krajowa i globalna sytuacja gospodarcza i tendencje na rynku reklamy powodują utrzymanie się
u partnerów biznesowych Emitenta, zaobserwowanego w poprzednich kwartałach trendu
ograniczania nakładów przeznaczonych na budżet reklamowy.

Pomimo słabej sytuacji rynkowej branży reklamowej, Emitentowi udało się zwiększyć
przychody ze sprzedaży usług reklamowych, a także zmniejszyć stratę. Emitent zdołał także
wygospodarować środki na dalszą modernizację i unowocześnienie parku maszyn poprzez
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zakup laserów Flat Bed 80-150W oraz PRO 30-150W, co wypłynęło na poszerzenie oferty
handlowej Emitenta i możliwość pozyskania nowych klientów.

4. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie

objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju
prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania
nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w
przedsiębiorstwie
Pomimo trudnej sytuacji na rynku reklamy, Emitent w dalszym ciągu pozyskuje nowych
klientów. W I kwartale 2013 r. Emitent zrealizował ogółem 427 zleceń. Szacunkowo, w skali
miesiąca, Emitent pozyskał średnio 10-15 nowych klientów.

We wskazanym okresie Emitent zawarł także z miejskim klubem sportowym umowę barterową
zakładającą wzajemną promocję i reklamę. Emitent włączył się też w działania charytatywne na
rzecz Hospicjum „Cordis” i Stowarzyszenia „Dom Aniołów Stróżów”. Powyższe działania
pozytywnie wpłynęły na wizerunek firmy Emitenta.

W I kwartale 2013r. Emitent dokonał dalszych inwestycji w zakresie unowocześniania parku
maszynowego poprzez zakup laserów Flat Bed 80-150W oraz PRO 30-150W przeznaczonych do
cięcia i grawerowania szerokiej gamy materiałów, poszerzając tym samym wachlarz usług
oferowanych przez Spółkę.

5. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych

prognoz wyników na dany rok w świetle wyników
zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym za okres od
1.10.2012 do 31.12.2012 roku

Spółka nie publikowała prognoz finansowych.

6.

Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej
emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym

Spółka nie posiada podmiotów zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej.
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Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych
sprawozdań finansowych

Spółka nie posiada podmiotów zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej, w związku z tym nie
konsoliduje sprawozdań finansowych.

