JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY
ELEMENTAL ASIA S.A. ZA ROK 2021

Grodzisk Mazowiecki, dnia 31 maja 2022 r.

1. PISMO PRZEWODNIE ZARZĄDU SPÓŁKI

Szanowni Akcjonariusze,
przekazujemy na Państwa ręce jednostkowy raport roczny Spółki Elemental Asia S.A. za 2021 rok
składający się z danych finansowych oraz informacji dodatkowych.
Z uwagi na fakt, że podstawowym przedmiotem działalności Elemental Asia S.A. jest zarządzanie grupą
kapitałową przedsiębiorstw z sektora: zbierania i przetwarzania odpadów (głównie zużyte katalizatory
samochodowe oraz płytki drukowane) zawierających metale szlachetne, wydobycia, przetwarzania
i obrotu surowcami naturalnymi oraz metalami, a także prowadzenie, poprzez podmioty zależne,
obrotu metalami na rynkach międzynarodowych oraz odpadami zawierającymi metale szlachetne,
w roku 2021 Spółka i Grupa Kapitałowa Elemental Asia S.A. kontynuowała budowę swojej pozycji
w rejonie największego rynku wschodzącego – Azji południowowschodniej.
Jesteśmy przekonani, że kontynuacja działalności i dalsza ekspansja wpłynie pozytywnie na rozwój
Grupy Kapitałowej a tym samym naszych Akcjonariuszy.

Z poważaniem,
Krzysztof Spyra – Prezes Zarządu
Marek Stanio – Członek Zarządu
Zarząd Elemental Asia S.A.
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2. WSTĘP
Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro)
podsumowujące sytuację finansową Elemental Asia S.A. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
zostały zaprezentowane w Tabeli 1, Tabeli 2 oraz Tabeli 3. Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysku i strat
oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego przeliczono z PLN na EURO według kursów
średnich EUR/PLN ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą
przeliczenia:
Bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:
•
•

Na dzień 31.12.2021 r. średni kurs wynosił 4,5994
Na dzień 31.12.2020 r. średni kurs wynosił 4,6148

Rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie,
obliczonych, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym
okresie:
• średnia arytmetyczna w okresie od 01.01.- 31.12.2021 r.
wyniosła 4,5775
• średnia arytmetyczna w okresie od 01.01.- 31.12.2020 r.
wyniosła 4,4742
Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w złotych przez kurs wymiany.
Średni kurs EUR/PLN na dzień
bilansowy

Średni kurs EUR/PLN w okresie

(31 grudnia)

od 1 stycznia do 31 grudnia

2021

4,5994

4,5775

2020

4,6148

4,4742

Wyszczególnienie

Źródło: NBP
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3. INFORMACJE O SPÓŁCE
Spółka publikuje jednostkowe oraz skonsolidowane dane finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia
31 grudnia 2021 r.
Podstawowe dane o Emitencie

Firma:

Elemental Asia Spółka Akcyjna

Forma prawna:

Spółka Akcyjna

Kraj:

Polska

Siedziba:

Grodzisk Mazowiecki

Adres:

ul. Traugutta 42A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Telefon:

+ 48 (22) 354 67 18

Faks:

+ 48 (22) 390 91 36

Adres poczty elektronicznej:

biuro@elemental-asia.biz

Adres strony internetowej:

www.elemental-asia.biz

NIP:

897-174-35-06

REGON:

020739787

KRS:

0000426498

Źródło: Emitent
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4. WYBRANE DANE FINANSOWE
Tabela 1. Wybrane pozycje bilansu Emitenta wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wraz z danymi
porównywalnymi na dzień 31 grudnia 2020 r. (w tys. zł przeliczone na euro)
BILANS
Wyszczególnienie
Aktywa trwałe

31.12.2021
PLN

31.12.2020

EUR

PLN

EUR

112

24

3015

653

Aktywa obrotowe

3022

657

741

161

Kapitał własny

2251

489

3308

717

147

32

308

67

Zobowiązania
długoterminowe

77

17

70

15

Zobowiązania
krótkoterminowe

659

143

71

15

Rezerwy na zobowiązania

Źródło: Emitent

Tabela 2 Wybrane pozycje rachunku zysku i strat Emitenta za 2021 r. wraz z danymi
porównywalnymi za 2020 r. (w tys. zł przeliczone na euro)

RACHUNEK ZYSKÓW I
STRAT
Wyszczególnienie

01.01.2021 31.12.2021
PLN

01.01.2020 31.12.2020

EUR

PLN

EUR

Przychody netto ze
sprzedaży

0

0

0

0

Koszty działalności
operacyjnej

1120

245

801

179

-1136

-248

-1186

-265

Zysk (strata) brutto

-692

-151

-2652

-593

Zysk (strata) netto

-1057

-231

-2287

-511

Zysk (strata) na działalności
operacyjnej

Źródło: Emitent

Tabela 3 Przepływy pieniężne Emitenta za 2021 r. oraz dane porównawcze za 2020 r. (w tys. zł
przeliczone na euro)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH

01.01.2021 31.12.2021

Wyszczególnienie

PLN

Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej

-1077

EUR

01.01.2020 31.12.2020
PLN

-235
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Przepływy pieniężne netto
z działalności inwestycyjnej

-24

-5

1119

250

Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej

482

105

70

16

Źródło: Emitent

5. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2021

Sprawozdanie finansowe Elemental Asia S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wraz z
informacją dodatkową stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Raportu Rocznego.

6. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU
OBROTOWYM 2021

Sprawozdanie Zarządu z działalności Elemental Asia S.A. w 2021 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Raportu
Rocznego.

7. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2021

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Elemental Asia S.A. za
rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Raportu Rocznego.
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8. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU ELEMENTAL ASIA S.A.
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE RZETELNOŚCI JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Niniejszym oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe i dane
porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami
uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację
majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta
zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.
Krzysztof Spyra – Prezes Zarządu

Marek Stanio – Członek Zarządu

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA DO BADANIA JEDNOSTKOWEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Niniejszym oświadczamy, iż wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego
sprawozdania finansowego przeprowadzony został zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury
wyboru firmy audytorskiej, a także iż firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali
warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego
sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami
etyki zawodowej.
Krzysztof Spyra – Prezes Zarządu

Marek Stanio – Członek Zarządu

9. STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

W dniu 29 listopada 2013 roku Zarząd Spółki opublikował raport EBI nr 11/2013, przekazując do publicznej
widomości informacje dotyczące zakresu stosowanych przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do
Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r.
"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy
Papierów Wartościwych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki
Spółek Notowanych na NewConnect". Na podstawie raportu bieżącego EBI nr 56/2014 z dnia 19 września 2014
r. Emitent opublikował aktualizację informacji dotyczącej zakresu stosowanych przez Spółkę ww. zasad. Od dnia
19 września 2014 r. do dnia publikacji niniejszego raportu, w zakresie stosowanych przez Spółkę zasad nie zaszły
żadne zmiany.
W związku z powyższym, poniżej zamieszczono informacje na temat zasad ładu korporacyjnego, które nie były
przez Emitenta stosowane w 20201 roku obrotowym, wraz ze wskazaniem jakie były okoliczności i przyczyny nie
zastosowania danej zasady oraz w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej
zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości.
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Lp.

ZASADA

TAK/NIE/NIE
DOTYCZY

1

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę
informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak
i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi
komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki
i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak
najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią
komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu
również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać
transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci
Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie
internetowej.

2

Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych
do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

TAK

3.1

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza
na niej: podstawowe informacje o spółce i jej działalności
(strona startowa),

TAK

3.2

opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności,
z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,

TAK

3.3

opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem
pozycji emitenta na tym rynku,

TAK

3.4

życiorysy zawodowe członków organów spółki,

TAK

3.5

powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady
nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej
z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie
mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
spółki,

TAK

3.6

dokumenty korporacyjne spółki,

TAK

3.7

zarys planów strategicznych spółki,

TAK

3

3.8

opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok
obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami
do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),
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TAK
Z wyłączeniem
transmisji obrad
walnego
zgromadzenia
z wykorzystaniem
sieci Internet,
rejestracji
przebiegu obrad i
upublicznienia go
na stronie
internetowej

KOMENTARZ
Emitent stosuje
niniejszą zasadę
z wyłączeniem
transmisji obrad
walnego
zgromadzenia
z wykorzystaniem
sieci Internet,
rejestrowania
przebiegu obrad
i upubliczniania go na
stronie internetowej.
W ocenie Zarządu
Emitenta koszty
związane z techniczną
obsługą transmisji
oraz rejestracji
przebiegu obrad
walnego
zgromadzenia są
niewspółmierne do
potencjalnych
korzyści.

TAK
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internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona
niezwłocznie.

4.

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru
emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe
powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym
samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami
obowiązującymi emitenta.

TAK

5.

Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu
Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać
indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na
stronie www.GPWInfoStrefa.pl.

TAK

6.

Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami
Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego
wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna
wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym
Doradcą.

TAK

7.

W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta
ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę
swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie
Autoryzowanego Doradcę.

TAK

8.

Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do
wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania
obowiązków Autoryzowanego Doradcy.

TAK

9.1

Emitent przekazuje w raporcie rocznym: informację na temat
łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu
i rady nadzorczej,

TAK

9
informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy
otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec
emitenta usług w każdym zakresie.

NIE

Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach
walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie
merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego
zgromadzenia.

TAK

9.2

10

11

Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy
Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne
spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.

NIE

12

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem
poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej
ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej
przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym
podjęcie decyzji inwestycyjnej.

TAK
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11
11

Emitent prowadzi
korporacyjną stronę
internetową w języku
polskim oraz języku
angielskim.

Ze względu na
konieczność zachowania
tajemnicy handlowej
i poufności zawartej
umowy, Emitent nie
będzie stosował
powyższej praktyki
w sposób ciągły.

Z uwagi na fakt, iż koszty
związane ze spotkaniami
są niewspółmierne do
potencjalnych korzyści
takiego działania, Spółka
nie zamierza
w najbliższym czasie
wprowadzić zasady
organizowania
publicznych spotkań
i nie będzie stosowała
przedmiotowej Dobrej
Praktyki.
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13

Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie
niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi
określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są
prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.

TAK

13a

W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza
posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co
najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez
niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w
art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie
dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku
z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta
ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd
rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego
zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

TAK

14

Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy
powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był
możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni
roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami
wymaga szczegółowego uzasadnienia.

TAK

15

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy
warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne
ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

TAK

Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od
zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co
najmniej:

16

•
informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w
otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w
przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników
finansowych emitenta,
•
zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez
emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
•
informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka
realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
•
kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć
miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne
z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty
publikacji
raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia
subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany
termin publikacji raportu analitycznego.

NIE

16a

W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego
określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu
Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent
powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla
przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect,
informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.

TAK

17

(skreślony)

-
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W opinii Zarządu
Emitenta, w okresach
miesięcznych
wystarczające jest
należyte wypełnianie
przez Spółkę
obowiązków
informacyjnych. Spółka
publikuje raporty
kwartalne zawierające
informacje pozwalające
ocenić bieżącą
działalność Emitenta.

Strona

