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1. Informacje o zasadach przyjętych do sporządzenia Raportu  

 

Niniejszy raport kwartalny Noctiluca S.A. z siedzibą w Toruniu („Noctiluca”, „Spółka”, 

„Emitent”) za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r. został sporządzony 

zgodnie z przepisami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na 

rynku NewConnect”.  

 

Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (z późn. zmian.) obowiązującymi jednostki kontynuujące 

działalność. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. 

Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią. Walutą 

sprawozdawczą jest złoty polski (PLN). W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje 

zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Spółki za 

dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz 

przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, 

współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Poszczególne składniki 

aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie 

ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.  

 

W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała zmian zasad (polityki) 

rachunkowości. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Noctiluca S.A. za 

okres od 01 stycznia 2022 r. – 31 marca 2022 r. nie podlegało badaniu ani przeglądowi 

przez podmiot uprawiony do badań sprawozdań finansowych. W skład Noctiluca S.A. 

nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne 

sprawozdania finansowe.  

 

 

2. Podstawowe informacje o Emitencie  

 
Firma podmiotu: Noctiluca S.A.  

 

Adres: ul. Jurija Gagarina 7/41B, 87-100 Toruń 

 

NIP: 8792709668 

 

REGON: 382430546 

 

KRS: 0000769219 

 

 

3. Informacja o składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta  
 

W okresie objętym niniejszym raportem kwartalnym w skład Zarządu Emitenta 

wchodzili:  

 Mariusz Jan Bosiak – Prezes Zarządu,  

 Krzysztof Piotr Czaplicki – Członek Zarządu.  
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W okresie objętym niniejszym raportem kwartalnym w skład Rady Nadzorczej 

Emitenta wchodzili:  

 Wojciech Jan Ratymirski – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 

 Michał Piotr Chabowski – Członek Rady Nadzorczej; 

 Michał Gerard Olszacki – Członek Rady Nadzorczej; 

 Andrzej Jan Wolan – Członek Rady Nadzorczej; 

 Paweł Marcin Bochniarz – Członek Rady Nadzorczej. 

 

4. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego  

 

1. Podstawowe informacje o Spółce  

 

 

Podstawowe informacje o Noctiluca  S.A. („Spółka”)  

 

Siedziba Ul. Jurija Gagarina 7 /41b, 87-100 Toruń 

Telefon  +48 512 038 649 

E-mail  inwestorzy@noctiluca.eu  

Strona internetowa  http://noctiluca.eu  

NIP  879-270-96-68 

REGON  382430546 

  

Numer KRS wraz z organem 

prowadzącym rejestr  

KRS: 0000769219 Sąd Rejonowy w Toruniu, VII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego 

  
 

Kapitał zakładowy na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego wynosi 

221 625,00 zł.  

Kapitał zakładowy składa się z :  

a) 743 472 akcji serii A  

b) 194 028 akcji serii B 

c) 62 500 akcji serii C 

d) 300 000 akcji serii D 

e) 52 500 akcji serii G 

f) 125 000 akcji serii H 

 

Noctiluca jest technologiczną spółką zajmującą się rozwojem zaawansowanych 

związków chemicznych, które są wykorzystywane do produkcji wyświetlaczy oraz 

oświetlenia nowej generacji. 

Związki chemiczne, które projektuje i syntezuje Noctiluca, są nazywane emiterami. Są 

to organiczne związki, które pod wpływem przyłożonego prądu emitują światło o 
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określonym kolorze. Ta właściwość umożliwiła rozwój nowoczesnej technologii 

wyświetlania – OLED. OLED to skrót od ang. Organic Light Emitting Diode, 

oznaczającego organiczną diodę elektroluminescencyjną (emitującą światło pod 

wpływem prądu). Jest to technologia wyświetlania, która oferuje liczne zalety 

dotyczące jakości wyświetlania oraz wydajności urządzeń, które ją wykorzystują –  

z tych powodów od kilku lat w szybkim tempie podbija rynki urządzeń elektronicznych, 

zawierających wyświetlacze. 

Emitery OLED mają postać „proszku” i stanowią kluczowy element każdego 

wyświetlacza OLED. Proszek ten jest zamykany wewnątrz specjalnej diody. Z takich 

diod tworzy się panel OLED, następnie matrycę, by na końcu dzięki wszystkim tym 

warstwom uzyskać gotowy wyświetlacz OLED, emitujący obraz oglądany przez 

użytkownika. 

Ponieważ emitery OLED pozwalają na uzyskanie panelu, który nie wymaga 

dodatkowego podświetlenia (gdyż sam emituje światło dzięki emiterom), 

wyświetlacze konstruowane w tej technologii mogą być dużo cieńsze, lżejsze  

i bardziej wydajne. Podłoże panelu OLED może być elastyczne, a co za tym idzie – całe 

wyświetlacze OLED mogą być zwijane lub wykorzystywane w giętkich urządzeniach 

elektronicznych. 

Te cechy technologii OLED sprawiają, że ma ona bardzo szerokie możliwości 

zastosowania, a rynek producentów urządzeń, które ją wykorzystują, stale rośnie. 

Wśród zastosowań OLED wymienić można m.in.: ekrany smartfonów, telewizory, 

monitory i laptopy, urządzenia ubieralne (wearables), nowoczesne panele i ekrany  

w samochodach, oświetlenie. 

Wpływ sytuacji wynikającej z epidemii COVID-19: 

Do tej pory kierownictwo jednostki nie odnotowało zauważalnego wpływu epidemii 

COVID-19 na sprzedaż lub łańcuch dostaw jednostki, jednak nie można przewidzieć 

przyszłych skutków. Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ  

i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla 

jednostki.  

 

2. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod 

wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku 

finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego  

w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru  

 

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady 

rachunkowości:  

 

2.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego  

 

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z art. 52 

Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) i wydanymi 

na jej podstawie przepisami wykonawczymi.  

 

Raport został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (§ 5 ust. 4.1 i 4.2) „Informacje bieżące  

i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.  
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Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do 

wcześniej obowiązujących. 

 

2.2.  W zakresie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych  

 

Wartości niematerialne i prawne. Za WNIP i prawne uznaje się nabyte, zaliczane do 

aktywów trwałych , prawa majątkowe nadające się do gospodarczego 

wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 

rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. Aktywa do wysokości kwoty 

netto podanej w art. 16d ustawy o pdop zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia 

materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów. Wartości niematerialne i prawne 

wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o 

dotychczasowe umorzenie. Amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następującym po 

miesiącu oddania do użytkowania i nalicza się wg stawek amortyzacyjnych 

wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy 

zastosowaniu metody liniowej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się 

inwentaryzacji posiadanych WNIP  w drodze weryfikacji. Na tej podstawie ustala się 

tytuły podlegające ewentualnym odpisom aktualizacyjnym.  

 

2.3. W zakresie ewidencji środków trwałych  

 

Środki trwałe. Za ŚT uznaje się składniki majątkowe o przewidywanym okresie 

ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku  

i przeznaczone na potrzeby jednostki. Aktywa do wysokości kwoty netto podanej w 

art.16 d ustawy o pdop zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w 

miesiącu zakupu tych aktywów albo w miesiącu następnym. W przypadku uznania 

danego z aktywów o wartości niższej niż podana w art. 16 d ustawy o pdop za istotny 

składnik majątku, może być on wprowadzony do ewidencji środków trwałych  

i zamortyzowany jednorazowo w miesiącu zakupu. ŚT wyceniane są według cen 

nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. 

Amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu oddania do 

użytkowania i nalicza się wg stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy  

o podatku dochodowym od osób prawnych a także ustalonych indywidualnie 

zgodnie z art. 16j-16m ww. ustawy. Amortyzację oblicza się przy zastosowaniu metody 

liniowej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji posiadanych ŚT 

pod kątem ich dalszej przydatności w działalności Spółki, zakończonej stosownym 

protokołem. Na tej podstawie ustala się tytuły podlegające ewentualnym odpisom 

aktualizacyjnym zmniejszającym wartość środków trwałych. Środki trwałe w budowie 

są zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub 

ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Wycenia się je w wysokości ogółu 

kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, 

pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Nie rzadziej niż na dzień 

bilansowy dokonuje się inwentaryzacji niezakończonych zadań inwestycyjnych  

w drodze weryfikacji, potwierdzonej stosownym protokołem. Na tej podstawie ustala 

się tytuły podlegające ewentualnym odpisom aktualizacyjnym.  
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2.4. W zakresie należności długoterminowych 

 

Do należności długoterminowych zalicza się tytuły wymagalne w okresie dłuższym niż 

12 najbliższych miesięcy. Należności długoterminowe wycenia się: 

- na dzień ich powstania według wartości nominalnej, a jeżeli są wyrażone w walucie 

obcej podlegają przeliczeniu według kursu średniego NBP na ten dzień lub po kursie 

ustalonym w innym wiążącym jednostkę dokumencie (np. celnym),  

- na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, 

pomniejszonej o dokonane w uzasadnionych przypadkach odpisy aktualizujące. 

Należności wyrażone w walutach przelicza się według kursu średniego danej waluty 

ustalonego przez NBP na ten dzień. Odpisu aktualizującego wartość należności 

dokonuje się metodą szczegółowej identyfikacji odbiorcy. Nie stosuje się odpisu 

ogólnego.  

 

2.5. W zakresie długoterminowych rozliczeń międzyokresowych. 

  

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego- Spółka nie ustala aktywów  

z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z art. 37 ust. 10 ustawy  

o rachunkowości.  

Inne rozliczenia międzyokresowe- Spółka nie dokonuje długoterminowych rozliczeń 

międzyokresowych.  

 

2.6. W zakresie  należności krótkoterminowych. 

  

Obejmują one ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności 

z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, które stają się wymagalne 

w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Na dzień powstania należności wycenia się 

w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy należności wyceniane są kwocie 

wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy 

wycenia się wyrażone w walutach obcych należności po kursie średnim ustalonym dla 

danej waluty obcej przez NBP na ten dzień. Operacje zapłaty należności na rachunku 

bankowym wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na 

dzień ich przeprowadzenia po kursie kupna walut stosowanym przez bank z którego 

usług Spółka korzysta. 

 

2.7. W zakresie  inwestycji krótkoterminowych. 

 

Spółka gromadzi środki w kasie oraz na rachunkach bankowych. Środki w walucie 

obcej na rachunku i w kasie ewidencjonuje się w ciągu roku wg metody FIFO. Na dzień 

bilansowy środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej, a lokaty bankowe  

w wartości odsetek uzyskanych do tego dnia. Posiadane waluty obce wycenia się po 

kursie średnim ustalonym dla danej waluty obcej przez NBP obowiązującym w dniu 

bilansowym. Inwentaryzację środków pieniężnych przeprowadza się dla:  

 gotówki w kasie - w formie spisu z natury;  

 środków pieniężnych na rachunkach bankowych – w formie potwierdzenia 

sald.  
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2.8. W zakresie krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych.   

 

Spółka dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów celem zachowania 

współmierności przychodów i kosztów. Rozliczaniu w czasie podlegają poniesione 

wydatki, które dotyczą kosztów (lub przychodów) następnych lat obrotowych. Spółka 

rozlicza miesięcznie poszczególne tytuły wydatków. W przypadku jednak gdy dany 

wydatek nie przekracza kwoty 100,00 zł netto Spółka zalicza go jednorazowo w koszty 

okresu, którego dotyczy.  

 

2.9. W zakresie  funduszy własnych. 

 

Fundusze wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej 

ujmując je w księgach rachunkowych według ich rodzajów i zasad określonych 

przepisami prawa – umowy Spółki. Kapitał podstawowy wykazuje się w wartości 

ustalonej w umowie Spółki wpisanej do KRS. Zadeklarowane lecz nie wniesione 

wkłady ujmuje się jako należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna). Na 

kapitał własny w pozycji „zyski i straty z lat ubiegłych” odnosi się:  

 korekty popełnionych w poprzednich latach błędów podstawowych  

w następstwie których sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie 

nie można uznać za przedstawiające sytuację majątkową i finansową oraz 

wynik finansowy w sposób rzetelny i jasny,  

 skutki zmian zasad wyceny.  

 

2.10. W zakresie rezerw. 

 

Wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wiarygodnie uzasadnionej 

oszacowanej wartości. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego- 

Spółka nie ustala rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku  

z art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości. 

 

2.11. W zakresie zobowiązań długo i krótkoterminowych  

 

Zobowiązania wyceniane są:  

 na dzień ich powstania według wartości nominalnej, a jeżeli są wyrażone  

w walucie obcej podlegają przeliczeniu według kursu średniego NBP na ten 

dzień lub po kursie ustalonym w innym wiążącym jednostkę dokumencie (np. 

celnym),  

 na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty (tj. wraz z odsetkami 

oszacowanymi we własnym zakresie z uwzględnieni em not odsetkowych 

otrzymanych od kontrahentów). Zobowiązania wyrażone w walutach 

przelicza się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez NBP na ten 

dzień.  

 

2.12.  W zakresie rozliczeń międzyokresowych. 

 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady 

ostrożności oraz odnoszenie ich skutków finansowych obejmują w szczególności: 
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 równowartość otrzymanych od odbiorców lub należnych środków z tytułu 

świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach 

sprawozdawczych,  

 otrzymane środki pieniężne na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia 

środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie oraz prac 

rozwojowych, jeżeli stosownie do odrębnych przepisów nie zwiększają one 

kapitałów własnych; zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów 

kwoty zwiększają równolegle do odpisów amortyzacyjnych- umorzeniowych 

pozostałe przychody operacyjne; do środków trwałych i kosztów prac 

rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł zasady te stosuje się odpowiednio 

w odniesieniu także do przyjętych nieodpłatnie (także w formie darowizny) 

środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, bierne rozliczenia międzyokresowe obejmują w 

szczególności kwoty kosztów, które dotyczą danego roku obrotowego, a które 

nie zostały jeszcze przez kontrahenta zafakturowane. Spółka ujmuje  

w szczególności w okresach miesięcznych koszty badania bilansu.  

 

2.13. W zakresie różnic kursowych. 

 

Spółka rozlicza różnice kursowe od należności i zobowiązań w sposób przewidziany  

w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Do rocznej wyceny 

środków pieniężnych, należności i zobowiązań stosuje się kurs przewidziany w art. 30 

ustawy o rachunkowości, odnosząc niezrealizowane różnice kursowe odpowiednio na 

przychody lub koszty działalności finansowej. Z pierwszym dniem nowego roku 

obrotowego powstałe z wyceny bilansowej niezrealizowane różnice kursowe zostaną 

skorygowane. 

 

2.14. Omówienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowych  

i wyceny  

 

W 2022 r. nie dokonano zmian zasad rachunkowości. 

 

2.15.  W zakresie opodatkowania  

 

Wynik brutto korygują:  

a) bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,  

b) aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01 stycznia 2022 roku do  

31 marca 2022 roku. 

 

3. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe 

 

Bilans 

 

AKTYWA 31.03.2022 31.03.2021 

A. Aktywa trwałe 1 575 778,56  915 040,99 

I. Wartości niematerialne i prawne 748 782,45 915 040,99 

    I.1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 679 068,01 860 152,81 
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    I.2 Wartość firmy - - 

    I.3 Inne wartości niematerialne i prawne 69 714,44 54 888,18 

    I.4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne - - 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 826 996,11 - 

   II.1 Środki trwałe 826 996,11 - 

   II.2 Środki trwałe w budowie - - 

   II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie - - 

III. Należności długoterminowe - - 

  III.1 Od jednostek powiązanych - - 

  III.2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka 

posiada zaangażowanie w kapitale 
- - 

  III.3 Od pozostałych jednostek - - 

IV. Inwestycje długoterminowe - - 

  IV.1 Nieruchomości - - 

  IV.2 Wartości niematerialne i prawne - - 

  IV.3 Długoterminowe aktywa finansowe - - 

  IV.4 Inne inwestycje długoterminowe - - 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - - 

   V.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 
- - 

   V.2 Inne rozliczenia międzyokresowe - - 

B. Aktywa obrotowe 4 445 952,53 2 330 069,67 

I. Zapasy - - 

    I.1 Materiały - - 

    I.2 Półprodukty i produkty w toku - - 

    I.3 Produkty gotowe - - 

    I.4 Towary - - 

    I.5 Zaliczki na dostawy i usługi - - 

II. Należności krótkoterminowe 126 472,41 109 051,11 

   II.1 Należności od jednostek powiązanych - 2 039,34 

   II.2 Należności od pozostałych jednostek, w których 

jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 
- - 

   II.3 Należności od pozostałych jednostek 126 472,41 107 011,77 

III. Inwestycje krótkoterminowe 3 441 416,69 2 150 129,20 

  III.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 441 416,69 2 150 129,20 

  III.2 Inne inwestycje krótkoterminowe - - 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 878 063,43 70 889,36 

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy - - 

D. Udziały (akcje) własne - - 

Aktywa razem 6 021 731,09 3 245 110,66  
   

PASYWA 31.03.2022 31.03.2021 

A. Kapitał (fundusz) własny 4 305 116,95  2 278 808,75 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 221 625,00 150 000,00 

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 8 510 872,05 51 009,04 

(wielkość ujemna)-nadwyżka wartości sprzedaży 

(wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów 

(akcji) 

  

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

 z tytułu aktualizacji wartości godziwej   

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: - 4 199 999,01 

tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki   

na udziały (akcje) własne   

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych (3 899 271,78) (1 526 526,19) 

VI. Zysk (strata) netto (528 108,32) (595 673,11) 

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 

(wielkość ujemna) 
- - 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  1 716 614,14 966 301,91 

I. Rezerwy na zobowiązania - - 
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    I.1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 
- - 

    I.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - - 

    I.3 Pozostałe rezerwy - - 

II. Zobowiązania długoterminowe - - 

   II.1 Wobec jednostek powiązanych - - 

   II.2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka 

posiada zaangażowanie w kapitale 

- - 

   II.3 Wobec pozostałych jednostek - - 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 212 765,15 321 829,76 

  III.1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 35 424,00 61 500,00 

  III.2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w 

których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 
- - 

  III.3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 177 341,15 260 329,76 

  III.4 Fundusze specjalne - - 

IV Rozliczenia międzyokresowe 1 503 848,99 644 472,15 

 IV.1 Ujemna wartość firmy - - 

 IV.2 Inne rozliczenia międzyokresowe 1 503 848,99 644 472,15 

Pasywa razem  6 021 731,09  3 245 110,66  

  

Rachunek zysków i strat  

 

RACHUNEK ZYSKÓW I START 

NARASTAJĄC

O 

01.01.2022-

31.03.2022 

I KWARTAŁ 

01.01.2022-

31.03.2022 

NARASTAJĄC

O 01.01.2021-

31.03.2021 

I KWARTAŁ 

01.01.2021-

31.03.2021 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane 

z nimi, w tym: 
299 709,24 299 709,24 50 878,67 50 878,67 

-od jednostek powiązanych - - - - 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – 

wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość 

ujemna) 

298 509,24 298 509,24 49 678,67 49 678,67 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne 

potrzeby jednostki 

- - - - 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 

materiałów 

- - - - 

B. Koszty działalności operacyjnej 913 668,18 913 668,18 675 844,58 675 844,58 

I. Amortyzacja 99 556,71 99 556,71 59 371,23 59 371,23 

II. Zużycie materiałów i energii 108 792,33 108 792,33 30 089,67 30 089,67 

III. Usługi obce 509 912,99 509 912,99 462 842,55 462 842,55 

IV. Podatki i opłaty, 88,00 88,00 15 604,02 15 604,02 

V. Wynagrodzenia 137 342,58 137 342,58 92 254,98 92 254,98 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia, w tym: 

21 173,75 21 173,75 8 180,33 8 180,33 

-emerytalne 1 143,45 1 143,45 2 230,55 2 230,55 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 36 801,82 36 801,82 7 501,80 7 501,80 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i 

materiałów 

- - - - 

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) (613 958,94) (613 958,94) (624 965,91) (624 965,91) 

D. Pozostałe przychody operacyjne 97 556,16 97 556,16 34 499,40 34 499,40 

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych 

aktywów trwałych 

- - - - 

II. Dotacje 31 296,15 31 296,15 - - 

III. Aktualizacja wartości aktywów 

niefinansowych 

- - - - 

IV. Inne przychody operacyjne 66 260,01 66 260,01 34 499,40 34 499,40 

E. Pozostałe koszty operacyjne 3 527,66 3 527,66 1,07 1,07 

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych 

aktywów trwałych 

- - - - 
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II. Aktualizacja wartości aktywów 

niefinansowych 

- - - - 

III. Inne koszty operacyjne 3 527,66 3 527,66 1,07 1,07 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 

(C+D-E) 

(519 930,44) (519 930,44) (590 467,58)  (590 467,58)  

G. Przychody finansowe - - - - 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, - - - - 

II. Odsetki, w tym: - - - - 

-od jednostek powiązanych - - - - 

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów 

finansowych, 

- - - - 

IV. Aktualizacja wartości aktywów 

finansowych 

- - - - 

V. Inne - - - - 

H. Koszty finansowe 8 177,88 8 177,88 5 205,53 5 205,53 

I. Odsetki, w tym: - - 4 671,23 4 671,23 

-dla jednostek powiązanych - - 4 671,23 4 671,23 

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów 

finansowych, w tym: 

- - - - 

-w jednostkach powiązanych 

  
- - 

III. Aktualizacja wartości aktywów 

finansowych 

- - - - 

IV. Inne 8 177,88 8 177,88 534,30 534,30 

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) (528 108,32) (528 108,32) (595 673,11) (595 673,11) 

J. Podatek dochodowy - - - - 

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 

zysku (zwiększenia straty) 

- - - - 

L. Zysk (strata) netto (I-J-K) (528 108,32) (528 108,32) (595 673,11) (595 673,11) 

 

Zestawienie zmian w kapitale własnym 
 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) 

WŁASNYM 

NARASTAJĄCO  

01.01.2022-

31.03.2022  

I KWARTAŁ 

01.01.2022-

31.03.2022  

NARASTAJĄCO  

01.01.2021-

31.03.2021  

I KWARTAŁ 

01.01.2021-

31.03.2021  

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu 

(BO) 

4 833 405,27 4 833 405,27 2 744 463,86 2 744 463,86 

         - zmiana przyjętych zasad (polityki)        

rachunkowości 

- - - - 

         - korekty błędów podstawowych - - - - 

I a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu 

(BO), po korektach 

4 833 405,27 4 833 405,27 2 744 463,86 2 744 463,86 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek 

okresu 

221 625,00 221 625,00 150 000,00 150 000,00 

1.1  Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego - - - - 

a) zwiększenie (z tytułu) - - - - 

 - wydania udziałów (emisji akcji) - - - - 

b) zmniejszenie (z tytułu) - - - - 

- umorzenia - - - - 

1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec 

okresu 

221 625,00 221 625,00 150 000,00 150 000,00 

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek 

okresu 

8 510 872,05 8 510 872,05 51 009,04 51 009,04 

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego - - - - 
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a) zwiększenie (z tytułu) - - - - 

- z podziału zysku (ustawowo) - - - - 

- z podziału zysku (ponad wymaganą 

ustawowo minimalną wartość) 

- - - - 

- aktualizacji zbytych środków 

własnych 

- - - - 

- nadwyżka z emisji akcji - - - - 

b) zmniejszenie (z tytułu) - - - - 

- koszty emisji akcji - - - - 

2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na 

koniec okresu 

8 510 872,05 8 510 872,05 51 009,04 51 009,04 

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na 

początek okresu 

- - - - 

               - zmiana przyjętych zasad (polityki) 

rachunkowości 

- - - - 

3a. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na 

początek okresu po zmianie zasad 

rachunkowości 

- - - - 

3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji 

wyceny 

- - - - 

a) zwiększenie (z tytułu) - - - - 

- zmiany cen rynkowych akcji - - - - 

- wyceny bilansowej - - - - 

b) zmniejszenie (z tytułu) - - - - 

- zbycia środków trwałych - - - - 

- wyceny bilansowej - - - - 

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na 

koniec okresu 

- - - - 

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 

na początek okresu 

180,00 180,00 4 069 981,01 4 069 981,01 

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) 

rezerwowych 

(180,00) (180,00) 130 018,00 130 018,00 

a) zwiększenie (z tytułu) - - 130 018,00 130 018,00 

- wpłaty na zakup akcji - - 130 018,00 130 018,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 180,00 180,00 - - 

- podwyższenia kapitału 

zakładowego 

- - - - 

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 

na koniec okresu 

- - 4 199 999,01 4 199 999,01 

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek 

okresu 

(1 526 526,19) (1 526 526,19) (129 829,77)    

 

(129 829,77)    

 

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - - - - 

- zmiana przyjętych zasad (polityki) 

rachunkowości 

- - - - 

- korekty błędów podstawowych - - - - 
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5.2.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, 

po korektach 

- - - - 

a) zwiększenie (z tytułu) - - - - 

- podziału zysku z lat ubiegłych - - - - 

b) zmniejszenie (z tytułu) - - - - 

- podział zysku - - - - 

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu - - - - 

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu (1 526 526,19) (1 526 526,19) (129 829,77)    

 

(129 829,77)    

 

- zmiana przyjętych zasad (polityki) 

rachunkowości 

- - - - 

- korekty błędów podstawowych - - - - 

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 

po korektach 

(1 526 526,19) (1 526 526,19) (129 829,77)    

 

(129 829,77)    

 

a) zwiększenie (z tytułu) ( 2 372 745,59) ( 2 372 745,59) (1 396 696,42) (1 396 696,42) 

- przeniesienia straty z lat ubiegłych 

do pokrycia 

(2 372 745,59) (2 372 745,59) (1 396 696,42) (1 396 696,42) 

b) zmniejszenie (z tytułu) - - - - 

- podział zysku - - - - 

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu (3 899 271,78) (3 899 271,78) (1 526 526,19)    (1 526 526,19)    

5.7. Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec 

okresu 

(3 899 271,78) (3 899 271,78) (1 526 526,19)    (1 526 526,19)    

6. Wynik netto (528 108,32) (528 108,32) ( 595 673,11)    

 

( 595 673,11)    

 

a) Strata z bieżącego okresu (528 108,32) (528 108,32) (595 673,11)    

 

(595 673,11)    

 

b) Strata z poprzednich okresów - - - - 

c) Odpisy z zysku - - - - 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu 

(BZ) 

4 305 116,95 4 305 116,95 2 278 808,75  2 278 808,75  

Proponowany podziału zysku netto 
- - - - 

a) Wypłata dywidendy 
- - - - 

b) Przekazanie na kapitał zapasowy 
- - - - 

c) Przekazanie na kapitał rezerwowy 
- - - - 

d) Pokrycie straty za lata ubiegłe 
- - - - 

e) Przekazanie na wewnętrzny fundusz 

celowy 

- - - - 

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 

proponowanego podziału zysku (pokrycia 

straty) 

4 305 116,95  4 305 116,95  2 278 808,75  2 278 808,75  
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Rachunek przepływów pieniężnych 
 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘZNYCH                    

(metoda pośrednia) 

NARASTAJĄCO  

01.01.2022-

31.03.2022 

I KWARTAŁ 

01.01.2022-

31.03.2022 

NARASTAJĄCO  

01.01.2021-

31.03.2021 

I KWARTAŁ 

01.01.2021-

31.03.2021 

A. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA     

I. Zysk / Strata netto (528 108,32) (528 108,32) (595 673,11) (595 673,11) 

II. Korekty razem  (87 463,51)  (87 463,51)  10 474,92 10 474,92 

1. Amortyzacja 99 556,71 99 556,71 59 371,23 59 371,23 

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 8 177,88 8 177,88 434,30 434,30 

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) - - 4 671,23 4 671,23 

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej - - - - 

5. Bilansowa zmiana stanu rezerw - - - - 

6. Zmiana stanu zapasów - - 50 000,00 50 000,00 

7. Zmiana stanu należności (29 791,39) (29 791,39) 727 274,19 727 274,19 

8. Zmiana stanu zobowiązań 

krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek 

i kredytów 

26 318,53 26 318,53 (747 643,96) (747 643,96) 

9. Bilansowa zmiana stanu rozliczeń 

międzyokresowych 

(191 725,24) (191 725,24) (83 632,07) (83 632,07) 

10. Inne korekty - - - - 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej (I–II) 

(615 571,83) (615 571,83) (585 198,19) (585 198,19) 

B. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA - - - - 

I. Wpływy - - - - 

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 

oraz rzeczowych aktywów trwałych 

- - - - 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz 

wartości niematerialne i prawne 

- - - - 

3. Z aktywów finansowych, w tym: - - - - 

a) W jednostkach powiązanych 

b) W pozostałych jednostkach 

- - - - 

4. Inne wpływy inwestycyjne - - - - 

II. Wydatki 13 360,00 13 360,00 9 526,02 9 526,02 

1. Nabycie wartości niematerialnych i 

prawnych oraz rzeczowych aktywów 

trwałych 

 

13 360,00 

 

 

13 360,00 

 

 

9 526,02 

 

9 526,02 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 

niematerialne i prawne 

- - - - 

3. Na aktywa finansowe, w tym: - - - - 

a) W jednostkach powiązanych - - - - 

b) W pozostałych jednostkach - - - - 

4. Inne wydatki inwestycyjne - - - - 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej (I–II) 

(13 360,00) (13 360,00) (9 526,02) (9 526,02) 

C. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA - - - - 

I. Wpływy 5 000,00 5 000,00 130 018,00 130 018,00 

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji 

akcji) i innych instrumentów kapitałowych 

oraz dopłat do kapitału 

5 000,00 5 000,00 130 018,00 130 018,00 

2. Kredyty i pożyczki - - - - 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych - - - - 

4. Inne wpływy finansowe - - - - 

II. Wydatki 11 052,70 11 052,70 728 452,04 728 452,04 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 180,00 180,00 - - 

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz 

właścicieli 

- - - - 

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, 

wydatki z tytułu podziału zysku 

- - - - 
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4. Spłaty kredytów i pożyczek 2 250,00 2 250,00 728 002,74 728 002,74 

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - - - - 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - - - - 

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów 

leasingu finansowego 

- - - - 

8. Odsetki - - - - 

9. Inne wydatki finansowe 8 622,70 8 622,70 449,30 449,30 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej (I–II) 

(6 052,70 (6 052,70 (598 434,04)  (598 434,04)  

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+/– 

B.III+/–C.III) 

(634 984,53) (634 984,53) (1 193 158,25)  (1 193 158,25)  

E. Bilansowa zmiana stanu środków 

pieniężnych, w tym: 
444,82 444,82 15,00 15,00 

-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 

różnic kursowych 

444,82 444,82 15,00 15,00 

F. Środki pieniężne na początek okresu 4 075 956,40 4 075 956,40 3 343 272,45 3 343 272,45 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w 

tym 

3 441 416,69 3 441 416,69 2 150 129,20 2 150 129,20 

-o ograniczonej możliwości dysponowania  -   

 

5. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie  

wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową  

i wyniki osiągnięte w danym kwartale  

 

W I kwartale 2022 roku Spółka skupiła się na przygotowaniach niezbędnej 

dokumentacji związanej z wprowadzeniem akcji serii A, B, C, D, G i H na NewConnect. 

W całym okresie sprawozdawczym Spółka prowadziła działania w celu 

sfinalizowania procedury notowania Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu – New 

Connect. 

 

6. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych 

prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych 

w danym raporcie kwartalnym  

 

Nie dotyczy. Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych.  

 

7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Spółki oraz harmonogramu 

ich realizacji  
 

W ubiegłym kwartale Spółka realizowała cele emisyjne kontynuując prace nad 

autorskimi emiterami 3ciej i 4tej generacji oraz rozwijając własne moce produkcyjne. 

Realizując plan zwiększania mocy produkcyjnych, w styczniu Spółka opracowała  

i zleciła do wykonania nową aparaturę, którą w marcu otrzymała. Są to autorskie 

komory sublimacyjne, które zwiększyły dziesięciokrotnie możliwości sublimacji 

związków chemicznych – tj. procesu oczyszczania związków chemicznych do jakości 

elektronicznej (czystość 99,95%). Czystość związków jest kluczowym parametrem 

podawanym w procesie ofertowania. Wiodący gracze na rynku oczekują wysokiej 

jakości, która stanowi istotną przewagę nad częścią generycznych producentów  

z Azji.  
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W marcu, Spółka zakupiła również wydajną pompę turbomolekularną zapewniającą 

bardzo wysoką próżnię dla potrzeb procesu sublimacji związków chemicznych. 

 

8. Podejmowane przez Emitenta w okresie objętym raportem inicjatywy 

nastawione na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań  

 

Proces komercjalizacji emiterów Noctiluca oparty jest na 5ciu etapach: 

I. modelowanie matematyczne – DFT 

II. Synteza chemiczna 

III. Budowa i testowanie diody OLED 

IV. Budowa i testowanie panelu OLED 

V. PoC i współpraca z klientem nad wdrożeniem 

Na każdym z etapów spółka poczyniła postępy w kierunku komercjalizacji swoich 

rozwiązań: 

Etap I. modelowanie matematyczne – DFT 

W ramach I etapu procesu komercjalizacji (DFT), Spółka w kontynuowała  

w pierwszym kwartale selekcję kolejnych związków (szczególnie z rodziny emiterów 

opracowanej w lutym 2022) do kolejnych etapów prac. Ww. proces będzie 

kontynuowany przez kolejne miesiące – jest to proces czasochłonny, dla każdego 

wyselekcjonowanego związku należy, przed przejściem do II etapu komercjalizacji, 

opracować tzw. ścieżkę syntezy związku. Ścieżka syntezy to swoisty „przepis na 

produkcję” związku chemicznego, który jest doskonalony w II etapie komercjalizacji. 

Etap II. Synteza chemiczna 

W pierwszym kwartale, Spółka skupiła się na syntezie różnych serii emiterów (etap II 

procesu komercjalizacji) w ilościach laboratoryjnych (do 5g związku każdego typu). 

Związki następnie zostały wysłane do laboratorium Spółki w Korei (związki do testów 

w diodach), oraz do ITRI (fabrykacja paneli OLED i testowanie ich parametrów). Wyniki 

PoC (proof-of-
cocnept) pod 

zamówienie klienta 
(testowanie emiterów)

Modelowanie 
matematyczne 

struktury emitera 
(DFT)

Synteza 
chemiczna 
emitera

Budowa 
i testowanie diody

Budowa 
i testowanie panelu

Sprzedaż komercyjna 
emiterów / 

licencjonowanie IPE
T

A
P

PVD
+

klient/partner

Kyung Hee
University 
(Korea)

+

(partner zagraniczny à
DATA SHEET à

zainteresowanie klienta)
(wewnętrznie + 
klient/partner)

(wewnętrznie + 
klient/partner)

Ink-jet
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ze zrealizowanych i przyszłych testów emiterów służą Spółce do przedstawiania 

postępów badawczych w komunikacji z potencjalnymi partnerami, w celu 

doprowadzenia do ich komercjalizacji. 

Etap III. Budowa i testowanie diod OLED 

W ramach III etapu komercjalizacji, w pierwszym kwartale, Spółka otrzymała 

pozytywne wyniki z testowych urządzeń (diod OLED) z własnego laboratorium w Korei 

na KHU (https://www.khu.ac.kr/). Są to wyniki ze związków o oznaczeniach: PT-1043, 

PT-1046 i AZ-379. Pod koniec pierwszego kwartału prowadzone były również badania 

nad JG-77, JG-111 oraz JG-143, których wyniki Spółka uzyskała w kwietniu. 

Wyniki wskazują możliwe obszary doskonalenia technologii Noctiluca, w związku  

z czym Spółka zdecydowała się kontynuować w drugim kwartale 2022 roku prace nad 

strukturą części zsyntetyzowanych związków – modyfikacje będą miały na celu 

wypracowanie związków o wydłużonym czasie życia (ang. lifetime) urządzeń. 

Etap IV. Budowa i testowanie panelu OLED  

W ramach IV etapu procesu komercjalizacji kontynuowana jest współpraca z agencją 

wysokich technologii z Tajwanu - ITRI (https://www.itri.org.tw/). Współpraca ma 

doprowadzić do powstania demonstratora panelu OLED z zastosowaniem związków 

chemicznych Spółki oraz przygotowania zestawu danych (ang. DATA SHEET), które 

stanowią punkt odniesienia dla partnerów Noctiluca w procesie komercjalizacji.  

W ramach współpracy, ITRI docelowo przebada 10 związków dostarczonych przez 

Spółkę w przynajmniej 50 układach różnych stacków OLED. 

Spółka przy współpracy z ITRI na bieżąc określa strukturę referencyjnego stacka OLED. 

Po procesie dostosowania kilkudziesięciu kombinacji, we współpracy pomiędzy ITRI  

i Noctiluca, uznano, iż do uzyskania referencyjnych wyników, ITRI przebada PT-1046  

i AZ-379 w dokładnie takiej samej strukturze stacka OLED, jak w KHU. Pozwoli to określić 

1 do 1 skuteczność metod analitycznych przyjętych na Tajwanie w odniesieniu do tych 

stosowanych w Korei oraz potwierdzić wyniki. 

Etap V. - PoC i współpraca z klientem nad wdrożeniem 

W styczniu 2022, Spółka rozpoczęła współpracę z LG Display (cześć LG Group). LG 

Group to znane na całym świecie południowokoreańskie przedsiębiorstwo działające 

w branży elektronicznej, chemicznej, a wcześniej także telekomunikacyjnej. Noctiluca 

podpisała umowę MTA z działem wyświetlaczy (ang. Display) całej grupy kapitałowej, 

która jest liderem w branży produkcji wyświetlaczy. Testy emiterów to ważny krok na 

drodze do rozwinięcia współpracy w postaci wspólnego projektu wdrożeniowego 

(Proof-of-Concept), co w przypadku zakończonych sukcesem prac oznaczałoby, że 

technologia Spółki mogłaby zostać skomercjalizowana w perspektywie kilku lat. 

W ramach pogłębiania relacji z Inuru GmBH - firmą zajmującą się produkcją 

ultracienkich paneli OLED dedykowanych do zastosowań na rynku opakowań, 

reklamy i druku (etykiety i opakowania elektroniczne), poszerzono pierwotnie 
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zakładany katalog związków, którymi potencjalne zainteresowany jest partner Spółki, 

m.in. o hosty i materiały warstw przewodzących bądź blokujących ładunki 

elektryczne.   

Spółka kontynuuje współpracę i rozmowy z kilkudziesięcioma innymi podmiotami,  

w tym pogłębia relacje z japońskimi konglomeratami, z którym podpisała w 2021 roku 

umowę typu MTA (ang. Material Transfer Agreement) i z którym będzie dążyć do 

podpisania kolejnych umów w najbliższych miesiącach. 

 

9. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek 

podlegających konsolidacji  
 

Nie dotyczy. Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. 

 

 

10. Struktura akcjonariatu Spółki  
 

Struktura akcjonariatu Spółki w okresie sprawozdawczym nie uległa zmianie  

i prezentuje się następująco:  

 

Nazwa (imię i nazwisko) Liczba akcji 
% udział w kapitale 

zakładowym 

Synthex Technologies sp. z o.o. 568.472 38,47 % 

Mariusz Bosiak 100.000 6,77 % 

Polski Instytut Badań i Rozwoju 

Inwestycje sp. z o.o. 
97.014 6,57 % 

ASI ValueTech Seed spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością 

sp. k. 

97.014 6,57 % 

Pozostali 615.000 41,62 % 

ŁĄCZNIE  1.477.500 100 % 

 

 

11. Liczba osób zatrudnionych w Spółce w przeliczeniu na pełne 

etaty  

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Raportu Spółka zatrudnia 9 osób, w tym 5 na 

podstawie umów o pracę oraz 4 na podstawie innych umów cywilno-prawnych. 

Wymiar pracy w przeliczeniu na pełne etaty (EPC) wynosił w I kwartale 2022 r. 12,5 dla 

wszystkich zatrudnionych osób. 


