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WSTĘP DO SKRÓCONEGO SKORYGOWANEGO PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 
 
Przedstawione w niniejszym sprawozdaniu dane finansowe składają się z: 
 
 Okres bieżący Okres porównawczy 
Sprawozdania z sytuacji finansowej. 31.03.2019 r.  30.09.2018 r. 

Sprawozdania z wyniku finansowego. 
6 miesięcy zakończonych 31.03.2019 r. 
3 miesięcy zakończonych 31.03.2019 r. 

6 miesięcy zakończonych 31.03.2018 r. 
3 miesięcy zakończonych 31.03.2018 r. 

Sprawozdania z całkowitych 
dochodów. 

6 miesięcy zakończonych 31.03.2019 r. 
3 miesięcy zakończonych 31.03.2019 r. 

6 miesięcy zakończonych 31.03.2018 r. 
3 miesięcy zakończonych 31.03.2018 r. 

Sprawozdania z przepływów 
pieniężnych. 

6 miesięcy zakończonych 31.03.2019 r. 6 miesięcy zakończonych 31.03.2018 r. 

Sprawozdania ze zmian w kapitale 
własnych. 

6 miesięcy zakończonych 31.03.2019 r. 6 miesięcy zakończonych 31.03.2018 r. 

 
 
W niniejszym skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym dokonano korekt błędów zidentyfikowanych w 
danych porównawczych.  
Korekty te dotyczyły:  
a) Odpisania wartości wyrobów gotowych na 30.09.2018 do wartości cen sprzedaży 
b) Ujęcia odpisu aktualizującego wartość jednego z obszarów magazynowych na 30.09.2018 
c) Rozwiązania niezasadnie utworzonej w roku obrotowym 2015/2016 rezerwy na zwrot środków z tyt. 

ZFRON wraz z doksięgowaniem odsetek budżetowych 
Poniżej przedstawiono wpływ poszczególnych zdarzeń na dane finansowe ujęte w niniejszym sprawozdaniu. 
Wpływ zaprezentowano w tys. zł. 
 

TAB A      
Referencj

a 
Nazwa pozycji korygowanej 

Wpływ błędów 

Opis wpływu 31.03.2018 30.09.2018 

(a) 
 Zapasy   zmniejszenie  -   (362) 

 Pozostałe koszty operacyjne   zwiększenie  -   362 

(b) 
 Zapasy   zmniejszenie  -   (316) 

 Pozostałe koszty operacyjne   zwiększenie  -   316 

(c) 

 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   zmniejszenie  1 030 1 030 
 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania (odsetki)   zwiększenie  (203) (244) 

 Zyski Zatrzymane   zwiększenie  (827) (786) 

 Koszty finansowe   zwiększenie  -   -   
  
 
W związku z powyższym dokonano przekształcenia danych porównawczych okresów, których dotyczyły 
poszczególne korekty (dotyczy sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z wyniku i innych całkowitych 
dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale). Dla informacji dodatkowej w przypadku okresu porównawczego 
przedstawiono dane już przekształcone. 
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Po uwzględnieniu przedstawionych powyżej korekt, dane dla okresów porównawczych przedstawiają się 
następująco (Tab. A1 i Tab. B1 i B2 poniżej): 
 

TAB A1    

AKTYWA  31.03.2018  31.03.2018 31.03.2018 

Aktywa trwałe   zatwierdzone korekta skorygowane 

Wartość firmy 37 716  - 37 716  

Wartości niematerialne 9  - 9  

Rzeczowe aktywa trwałe 67 331  - 67 331  

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13  - 13  

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 353  - 1 353  

Aktywa trwałe 106 422   - 106 422  

Aktywa obrotowe       

Zapasy 20 530   - 20 530  

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 42 071   - 42 071  

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 060   - 1 060  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 287   - 1 287  

Aktywa obrotowe 64 948   - 64 948  

Aktywa razem 171 370   - 171 370  

 
PASYWA  31.03.2018  31.03.2018 31.03.2018 

Kapitał własny zatwierdzone korekta skorygowane 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej:  -    

Kapitał podstawowy 11 479  -  11 479  

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 5 718  -  5 718  

Pozostałe kapitały (4 393) -  (4 393) 

Zyski zatrzymane: 56 548  827  57 375  

- zysk (strata) z lat ubiegłych 50 885  827  51 712  

- zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 5 663  -  5 663  

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 69 352  827  70 179  

Udziały niedające kontroli      

Kapitał własny 69 352  827  70 179  

Zobowiązania       

Zobowiązania długoterminowe       

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 37 882  -  37 882  

Leasing finansowy 3 153  -  3 153  

Pochodne instrumenty finansowe 339  -  339  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 406  -  4 406  

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 218  -  218  

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 765  (1 030) 735  

Zobowiązania długoterminowe 47 763  (1 030) 46 733  

Zobowiązania krótkoterminowe       

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 28 953  203  29 156  

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 66  -  66  

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 18 096  -  18 096  

Leasing finansowy 2 246  -  2 246  

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 3 040  -  3 040  

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 1 310  -  1 310  

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 545  -  545  

Zobowiązania krótkoterminowe 54 256  203  54 459  

Zobowiązania razem 102 019  (827) 101 192  

Pasywa razem 171 371   171 371  
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TAB B1    

AKTYWA  30.09.2018  30.09.2018  30.09.2018 

Aktywa trwałe   zatwierdzone Korekta skorygowane 

Wartość firmy 37 716  -  37 716  

Wartości niematerialne 5  -  5  

Rzeczowe aktywa trwałe 65 423  -  65 423  

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 59  -  59  

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 064  -  1 064  

Aktywa trwałe 104 267  -  104 267  

Aktywa obrotowe       

Zapasy 21 472  (678) 20 794  

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 32 731  -  32 731  

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 26  -  26  

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 608  -  608  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 304  -  3 304  

Aktywa obrotowe 58 141  (678) 57 463  

Aktywa razem 162 408  (678) 161 730  

 
PASYWA  30.09.2018  30.09.2018  30.09.2018 

Kapitał własny zatwierdzone Korekta skorygowane 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej:  -    

Kapitał podstawowy 11 479  -  11 479  

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 5 718  -  5 718  

Pozostałe kapitały (4 393) -  (4 393) 

Zyski zatrzymane: 58 894  107  59 001  

- zysk (strata) z lat ubiegłych 50 885  786  51 671  

- zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 8 009  (678) 7 331  

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 71 698  107  71 805  

Udziały niedające kontroli      

Kapitał własny 71 698  107  71 805  

Zobowiązania       

Zobowiązania długoterminowe       

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 35 858  -  35 858  

Leasing finansowy 2 653  -  2 653  

Pochodne instrumenty finansowe 246  -  246  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 988  -  4 988  

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 209  -  209  

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 688  (1 030) 658  

Zobowiązania długoterminowe 45 642  (1 030) 44 612  

Zobowiązania krótkoterminowe       

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 23 525  244  23 769  

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 49  -  49  

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 15 026  -  15 026  

Leasing finansowy 2 022  -  2 022  

Pochodne instrumenty finansowe -   -  -  

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 2 728  -  2 728  

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 1 287  -  1 287  

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 431  -  431  

Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży -   -  -  

Zobowiązania krótkoterminowe 45 068  244  45 312  

Zobowiązania razem 90 710  (786) 89 925  

Pasywa razem 162 408  (678) 161 730  
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TAB B2    

Sprawozdanie z Wyników 

Skonsolidowane sprawozdanie z  wyników 

od 01.10.2017 
do 30.09.2018 

od 01.10.2017 
do 30.09.2018 

od 01.10.2017 
do 30.09.2018 

  zatwierdzone korekta skorygowane 

Działalność kontynuowana 12 m-cy 12 m-cy 12 m-cy 

Przychody ze sprzedaży 165 972  -  165 972  

Przychody ze sprzedaży produktów i usług 152 879  -  152 879  

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 13 093  -  13 093  

Koszt własny sprzedaży 136 425  -  136 425  

Koszt sprzedanych produktów i usług 124 662  -  124 662  

Koszt sprzedanych towarów i materiałów 11 763  -  11 763  

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 29 547  -  29 547  

Koszty sprzedaży 4 934  -  4 934  

Koszty ogólnego zarządu 13 234  -  13 234  

Pozostałe przychody operacyjne 2 816  -  2 816  

Pozostałe koszty operacyjne 927  678  1 605  

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 268  (678) 12 590  

Przychody finansowe 237  -  237  

Koszty finansowe 2 823  -  2 823  

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 10 682  (678) 10 004  

Podatek dochodowy 2 673  -  2 673  

Zysk (strata) netto 8 009  (678) 7 331  

    

odsetki zapłacone 2 459  -  2 459  

amortyzacja 8 606  -  8 606  

EBITDA 21 747  (678) 21 069  

Wszystkie dane porównywalne na dzień 31.03.2018r. oraz 30.09.2018r. jak również za okres 01.10.2017r. do 
31.03.2018r. i od 01.10.2017 r.  do 30.09.2018 r. przedstawione w dalszej części sprawozdania są danymi 
skorygowanymi.  
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

TAB 1    
AKTYWA 31.03.2019 31.03.2018 30.09.2018 

Aktywa trwałe     skorygowane  skorygowane  

Wartość firmy 37 716 37 716 37 716 

Wartości niematerialne 136 9 5 

Rzeczowe aktywa trwałe 65 401 67 331 65 423 

Nieruchomości inwestycyjne - - - 

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych - - - 

Należności i pożyczki - - - 

Pochodne instrumenty finansowe - - - 

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe - - - 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 13 59 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 069 1 353 1 064 

Aktywa trwałe 104 322 106 422 104 267 

Aktywa obrotowe    

Zapasy 17 581 20 530 20 794 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 45 672 42 071 32 731 

należności - - - 

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 30 - 26 

Pożyczki - - - 

Pochodne instrumenty finansowe - - - 

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 17 - - 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 223 1 060 608 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 480 1 287 3 304 

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone  - - - 

do sprzedaży    

Aktywa obrotowe 67 002 64 948 57 463 

Aktywa razem 171 324 171 370 161 730 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (CD.) 

TAB 2    

PASYWA 31.03.2019 31.03.2018 30.09.2018 

Kapitał własny     skorygowane  skorygowane  

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki    
dominującej: 

Kapitał podstawowy 11 479 11 479 11 479 

Akcje własne (-) - - - 

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 5 718 5 718 5 718 

nominalnej - - - 

Pozostałe kapitały (4 393) (4 393) (4 393) 

Zyski zatrzymane: 60 121 57 375 59 001 

- zysk (strata) z lat ubiegłych 59 001 51 712 51 671 

- zysk (strata) netto przypadający 1 119 5 663 7 331 

akcjonariuszom jednostki dominującej - - - 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 72 925 70 179 71 805 

Udziały niedające kontroli - - - 

Kapitał własny 72 925 70 179 71 805 

Zobowiązania    

Zobowiązania długoterminowe    

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 33 851 37 882 35 858 

Leasing finansowy 1 571 3 153 2 653 

Pochodne instrumenty finansowe 354 339 246 

Pozostałe zobowiązania - - - 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 065 4 406 4 988 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 496 218 209 

pracowniczych - - - 

Pozostałe rezerwy długoterminowe - - - 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 601 735 658 

Zobowiązania długoterminowe 41 938 46 733 44 612 

     

Zobowiązania krótkoterminowe    

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 34 612 29 156 23 769 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 121 66 49 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 15 439 18 096 15 026 

Leasing finansowy 1 962 2 246 2 022 

Pochodne instrumenty finansowe - - - 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 1 223 3 040 2 728 

pracowniczych - - - 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 2 058 1 310 1 287 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 045 545 431 

Zobowiązania związane z aktywami trwałymi - - - 

przeznaczonymi do sprzedaży    

Zobowiązania krótkoterminowe 56 460 54 459 45 312 

Zobowiązania razem 98 398 101 192 89 925 

Pasywa razem 171 323 171 371 161 730 

 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Kapitałowa SUWARY 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2018 – 31.03.2019 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 

TAB 3     

  

6 miesięcy 
zakończone   

31 marca 
2019 

6 miesięcy 
zakończone   

31 marca 
2018 

3 miesiące 
zakończone     

31 marca 
2019 

3 miesiące 
zakończone     

31 marca 
2018 

       (niebadane)     (niebadane) 
   (niebadane i 

nieprzeglądane) 
(niebadane i 

nieprzeglądane) 

Działalność kontynuowana      skorygowane     skorygowane  

Przychody ze sprzedaży 77 158 76 711 46 149 42 045 

Przychody ze sprzedaży produktów i usług 70 758 72 128 42 165 40 052 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 6 400 4 583 3 984 1 993 

Koszt własny sprzedaży 63 484 60 677 36 435 33 007 

Koszt sprzedanych produktów i usług 57 322 56 656 32 607 31 313 

Koszt sprzedanych towarów i materiałów 6 162 4 021 3 828 1 694 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 13 674 16 034 9 714 9 038 

Koszty sprzedaży 2 670 2 338 1 649 1 327 

Koszty ogólnego zarządu 7 334 6 467 3 912 3 321 

Pozostałe przychody operacyjne 1 375 1 421 1 241 527 

Pozostałe koszty operacyjne 2 297 564 2 273 28 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 748 8 086 3 121 4 889 

Przychody finansowe 255 73 (5) 34 

Koszty finansowe 1 328 1 540 623 880 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 675 6 619 2 493 4 043 

Podatek dochodowy 556 956 426 490 

Zysk (strata) netto 1 119 5 663 2 067 3 553 

Zysk (strata) netto przypadający:     

- akcjonariuszom podmiotu dominującego 1 119 5 663 2 067 3 553 

 

ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ (PLN) 

TAB 4     

  

6 miesięcy 
zakończone   

31 marca 
2019 

6 miesięcy 
zakończone   

31 marca 
2018 

3 miesiące 
zakończone     

31 marca 
2019 

3 miesiące 
zakończone     

31 marca 
2018 

     (niebadane)     (niebadane) 
   (niebadane i 

nieprzeglądane) 
(niebadane i 

nieprzeglądane) 

z działalności kontynuowanej PLN / akcję PLN / akcję PLN / akcję PLN / akcję 

- podstawowy 
               

0.24    
               

1.23    
               0.45     0,77   

- rozwodniony 
               

0.24    
               

1.23    
               0.45     0,77   

 
 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Kapitałowa SUWARY 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2018 – 31.03.2019 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

 
TAB 5     

 

6 miesięcy 
zakończone   

31 marca 
2019 

6 miesięcy 
zakończone   

31 marca 
2018 

3 miesiące 
zakończone     

31 marca 
2019 

3 miesiące 
zakończone     

31 marca 
2018 

     (niebadane)     (niebadane) 
   (niebadane i 

nieprzeglądane) 
(niebadane i 

nieprzeglądane) 
   skorygowane   skorygowane 

Zysk (strata) netto 1 119 5 663 2 067 3 553 

Inne całkowite dochody - - - - 

Pozycje nie przenoszone do wyniku finansowego - - - - 
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków 
pieniężnych ujmowane w wartości początkowej pozycji 
zabezpieczanych: zyski (straty) z wyceny ujęte w okresie 
w pozostałych dochodach całkowitych 

    

      

Przeszacowanie środków trwałych - - - - 

      

Inwestycje w instrumenty kapitałowe - - - - 

      

Udział w pozostałych dochodach całkowitych jednostek 
- - - - 

   wycenianych metodą praw własności 

      

   Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji nie 
- - - - 

  przenoszonych do wyniku finansowego 

      

 Pozycje przenoszone do wyniku finansowego     

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków 
- - - - 

pieniężnych ujmowane w wyniku: 

- zyski (straty) z wyceny ujęte w okresie w pozostałych 
- - - - 

dochodach całkowitych 

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego - - - - 

      

Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za 
- - - - 

granicą 

Różnice kursowe przeniesione do wyniku finansowego – 
- - - - 

sprzedaż jednostek zagranicznych 

      

Udział w pozostałych dochodach całkowitych jednostek 
- - - - 

wycenianych metodą praw własności 

      

  Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji 

- - - -   przenoszonych do wyniku finansowego 

  

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu - - - - 

Łącznie całkowite dochody 1 119 5 663 2 067 3 553 

Łącznie całkowite dochody przypadające:     

- akcjonariuszom podmiotu dominującego 1 119 5 663 2 067 3 553 

- podmiotom niekontrolującym - - - - 

 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Kapitałowa SUWARY 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2018 – 31.03.2019 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

 10 

 
 
 

TAB 6     

 

6 miesięcy 
zakończone   31 

marca 2019 

6 miesięcy 
zakończone   31 

marca 2018 

3 miesiące 
zakończone   

31 marca 2019 

3 miesiące 
zakończone   

31 marca 2018 

     (niebadane)      (niebadane) 
   (niebadane i 
nieprzeglądane) 

   (niebadane i 
nieprzeglądane) 

   skorygowane   skorygowane 

Zysk netto                 1 119                  5 663                  2 067                  3 553  

Podatek                    556  956                    426  490 

Koszty finansowe z tytułu odsetek 1 280  1 333  634 676 

Amortyzacja 3 821  4 320  1818 2 072 

EBITDA                 6 776  12 272                 4 945  6 791 

Marża EBITDA 8.8% 16,0% 10.7% 16,2% 

 
EBITDA = zysk netto + podatek + koszty finansowe z tytułu odsetek + amortyzacja 
Marża EBITDA = EBITDA/Przychody ze sprzedaży 
 
Wybrane pozycje ze  Sprawozdania z sytuacji finansowej: 
 

TAB 7     

 31.03.2019 31.03.2018 Zmiana (%) 
Zmiana (k 

PLN) 
   skorygowane     

Zapasy 17 581 20 530 -14.4% (2 949) 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 45 672 42 071 8.6% 3 601 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 480 1 287 15.0% 193 

Finansowanie zewnętrze 52 822 61 377 -13.9% (8 555) 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

34 612 29 156 18.7% 5 456 

 
Wybrane pozycje z Sprawozdania z wyniku: 
 

TAB 8     

 
3 miesiące 

zakończone     
31 marca 

2019 

3 miesiące 
zakończone     

31 marca 
2018 

Zmiana (%) 
Zmiana (k 

PLN) 

   skorygowane     

Przychody ze sprzedaży 46 149 42 045 9.8% 4 104 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 9 714 9 038 7.5% 676 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 121 4 889 -36.2% (1 768) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 493 4 043 -38.3% (1 550) 

Zysk (strata) netto 2 067 3 553 -41.8% (1 486) 

EBITDA 4 945 6 791 -27.2% (1 846) 

MARŻA EBITDA 10.7% 16,2%   

 
EBITDA = zysk netto + podatek + koszty finansowe z tytułu odsetek + amortyzacja 
Marża EBITDA = EBITDA/Przychody ze sprzedaży 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Kapitałowa SUWARY 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2018 – 31.03.2019 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 
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TAB 8A     

 
6 miesięcy 

zakończone   
31 marca 

2019 

6 miesięcy 
zakończone   

31 marca 
2018 

Zmiana (%) 
Zmiana (k 

PLN) 

   skorygowane     

Przychody ze sprzedaży 77 158 76 711 0.6% 447 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 13 674 16 034 -14.7% (2 360) 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 748 8 086 -66.0% (5 338) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 675 6 619 -74.7% (4 944) 

Zysk (strata) netto 1 119 5 663 -80.2% (4 544) 

EBITDA 6 776 12 272 -44.8% (5 496) 

MARŻA EBITDA 8.8% 16,0%   

 
EBITDA = zysk netto + podatek + koszty finansowe z tytułu odsetek + amortyzacja 
Marża EBITDA = EBITDA/Przychody ze sprzedaży 
 
 
 
 
 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Kapitałowa SUWARY 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2018 – 31.03.2019 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

TAB 9 

Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 

Udziały 
niedające 
kontroli 

Kapitał 
własny 
razem 

Kapitał 
podstawowy 

Akcje własne  
(-) 

Kapitał ze 
sprzedaży 

akcji 
powyżej ich 

wartości 
nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

Saldo 01.10.2018 11 479  -   5 718  (4 393) 58 894  71 698  -   71 698  

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości -   -   -   -   -   -   -   -   

Korekta błędu podstawowego -   -   -   -   107  107  -   107  

Saldo po zmianach 11 479  -   5 718  (4 393) 59 001  71 806  -   71 806  

                  

Emisja akcji -   -   -   -   -   -   -   -   

Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program 
płatności akcjami) 

-   -   -   -   -   -   -   -   

Wycena opcji (program płatności akcjami) -   -   -   -   -   -   -   -   

Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z 
podmiotami niekontrolującymi) 

-   -   -   -   -   -   -   -   

Dywidendy -   -   -   -   -   -   -   -   

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał -   -   -   -   -   -   -   -   

Razem transakcje z właścicielami -   -   -   -   -   -   -   -   

Zysk netto za okres sprawozdawczy 01.10.2018 - 
31.03.2019 

-   -   -   -   1 119  1 119  -   1 119  

Inne całkowite dochody po opodatkowaniuza okres 
sprawozdawczy 01.10.2018 - 31.03.2019 

-   -   -   -       -     

Razem całkowite dochody -   -   -   -   1 119  1 119  -   1 119  

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż 
przeszacowanych środków trwałych) 

-   -   -   -   -   -   -   -   

Saldo 31.03.2019 11 479  -   5 718  (4 393) 60 121  72 925  -   72 925  

 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Kapitałowa SUWARY 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2018 – 31.03.2019 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (CD.) 

TAB 10 

  

Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały 

Kapitał 
własny 
razem 

Kapitał 
Akcje własne 

(-) 

Kapitał ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich 
wart. nominalnej 

Pozostałe 
Zyski 

zatrzymane 
Razem 

niedające 
kontroli 

podstawowy kapitały   

Saldo na dzień 01.10.2017 roku 9 230 - 5 718 (4 393) 53 134 63 689 - 63 689 

uwzględnienie korekty dot. hiperinflacji 2 249 - - - (2 249) - - - 

Korekta błędu podstawowego - - - - 827 827 - 827 

Saldo po zmianach 11 479 - 5 718 (4 393) 51 712 64 516 - 64 516 

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.10.2017 roku do 31.03.2018 roku 

 Transakcje z właścicielami - - - - - - - - 

Zysk netto za okres od 01.10.2017 roku do 31.03.2018 
roku - - - - 5 663 5 663 - 5 663 

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu za okres od  

- - - - - - - - 
01.10.2017 roku do 31.03.2018 roku 

Razem całkowite dochody - - - - 5 663 5 663 - 5 663 

Saldo na dzień 31.03.2018 roku 11 479 - 5 718 (4 393) 57 375 70 179 - 69 352 

 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Kapitałowa SUWARY 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2018 – 31.03.2019 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 
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TAB 11         

 

Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 

Udziały 
niedające 
kontroli 

Kapitał 
własny 
razem 

Kapitał 
podstawowy 

Akcje 
własne  

(-) 

Kapitał ze 
sprzedaży 

akcji 
powyżej 

ich 
wartości 

nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

Saldo na dzień 01.10.2017 roku 11 479  -   5 718  (4 393) 50 885  63 689  -   63 689  

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości -   -   -   -   -   -   -   -   

Korekta błędu podstawowego -   -   -   -   786  786  -   786  

Saldo po zmianach 11 479  -   5 718  (4 393) 51 671  64 475  -   64 475  

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.10.2017 roku do 
30.09.2018 roku 

                

Emisja akcji -   -   -   -   -   -   -   -   

Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami) -   -   -   -   -   -   -   -   

Wycena opcji (program płatności akcjami) -   -   -   -   -   -   -   -   

Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z podmiotami 
niekontrolującymi) 

-   -   -   -   -   -   -   -   

Dywidendy -   -   -   -   -   -   -   -   

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał -   -   -   -   -   -   -   -   

Razem transakcje z właścicielami -   -   -   -   -   -   -   -   

Zysk netto za okres od 01.10.2017 roku do 30.09.2018 roku -   -   -   -   7 331  7 331  -   7 331  

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu za okres od 01.10.2017 
roku do 30.09.2018 roku 

-   -   -   -   -   -   -   -   

Razem całkowite dochody -   -   -   -   7 331  7 331  -   7 331  

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych 
środków trwałych) 

-   -   -   -   -   -   -   -   

Saldo na dzień 30.09.2018 roku 11 479  -   5 718  (4 393) 59 001  71 805  -   71 805  

 

 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Kapitałowa SUWARY 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2018 – 31.03.2019 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

TAB 13     

  

6 miesięcy 
zakończone   31 

marca 2019 

6 miesięcy 
zakończone          

31 marca 2018 

     (niebadane) (niebadane) 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej   skorygowane 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 675  6 619  

Korekty:     

Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe 3 817  4 316  

Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niematerialne 4  4  

Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych -  -  

Zmiana wartości godziwej aktywów (zobowiązań) finans. wycenianych przez 
rachunek zysków i strat 

 - 10  

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych przeniesione z 
kapitału 

 - -  

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych  - -  

Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych  - 2  

Zysk (strata) ze sprzedaży aktywów finansowych (innych niż instrumenty 
pochodne) 

 - -  

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  - -  

Koszty odsetek 1 187  1 333  

Przychody z odsetek i dywidend (137) (43) 

Koszt płatności w formie akcji (programy motywacyjne)  - -  

Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych  - -  

Inne korekty 79  1 083  

Korekty razem 4 949  6 705  

Zmiana stanu zapasów 3 213  (3 651) 

Zmiana stanu należności (10 462) 24 304  

Zmiana stanu zobowiązań 8 033  (28 746) 

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (1 991) 138  

Zmiana stanu z tytułu umów budowlanych -  -  

Zmiany w kapitale obrotowym (1 207) (7 955) 

Wpływy (wydatki) z rozliczenia instrumentów pochodnych -  -  

Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej  -  - 

Zapłacony podatek dochodowy  - (65) 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 418  5 304  

 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Kapitałowa SUWARY 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2018 – 31.03.2019 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (CD.) 

TAB 13 cd.     

  
6 miesięcy 

zakończone   31 
marca 2019 

6 miesięcy 
zakończone          

31 marca 2018 

       (niebadane) (niebadane) 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   skorygowane 

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych (134) -  

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych -   -  

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (3 823) (1 025) 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 17  2  

Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych -  -  

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych -  -  

Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych -  (529) 

Wpływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych  -  -  

Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych -  -  

Pożyczki udzielone -  -  

Wydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych -  -  

Wpływy z zwrotu dopłaty do Kapitału w spółce zależnej -  -  

Otrzymane odsetki 52  43  

Otrzymane dywidendy  - -  

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 888) (1 509) 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     

Wpływy netto z tytułu emisji akcji -  -  

Nabycie akcji własnych -  -  

Transakcje z podmiotami niekontrolującymi bez utraty kontroli -  -  

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych -  -  

Wykup dłużnych papierów wartościowych -  -  

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 1 969  2 325  

Spłaty kredytów i pożyczek (2 841) (6 998) 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (1 142) (1 349) 

Odsetki zapłacone (1 280) (1 333) 

Dywidendy wypłacone  - -  

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (3 294) (7 355) 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 764) (3 560) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 3 244  4 847  

Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych -  -  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 1 480  1 287  
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SUWARY S.A.  

 
W niniejszym skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym dokonano korekt błędów zidentyfikowanych w 
danych porównawczych.  
Korekty te dotyczyły:  
a) Odpisania wartości wyrobów gotowych na 30.09.2018 do wartości cen sprzedaży 
b) Ujęcia odpisu aktualizującego wartość jednego z obszarów magazynowych na 30.09.2018 
c) Rozwiązania niezasadnie utworzonej w roku obrotowym 2015/2016 rezerwy na zwrot środków z tyt. 

ZFRON wraz z doksięgowaniem odsetek budżetowych 
Poniżej przedstawiono wpływ poszczególnych zdarzeń na dane finansowe ujęte w niniejszym sprawozdaniu. 
Wpływ zaprezentowano w tys. zł. 
 

TAB A      

Referencja Nazwa pozycji korygowanej 
Wpływ błędów 

Opis wpływu 31.03.2018 30.09.2018 

(a) 
  
  

Zapasy   zmniejszenie   (362) 

Pozostałe koszty operacyjne   zwiększenie   362  
(b) 
  
  

Zapasy   zmniejszenie   (316) 

Pozostałe koszty operacyjne   zwiększenie   316  

(c) 
  
  
  

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   zmniejszenie  1 030  1 030  
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowiązania (odsetki)   zwiększenie  (203) (244) 

Zyski Zatrzymane   zwiększenie  (827) (786) 

Koszty finansowe   zwiększenie    
 
 
W związku z powyższym dokonano przekształcenia danych porównawczych okresów, których dotyczyły 
poszczególne korekty (dotyczy sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z wyniku i innych całkowitych 
dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale). Dla informacji dodatkowej w przypadku okresu porównawczego 
przedstawiono dane już przekształcone. 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Kapitałowa SUWARY 
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Po uwzględnieniu przedstawionych zmian dane dla okresów porównawczych przedstawiają się następująco: 

TAB A1 SUW    
AKTYWA  31.03.2018  31.03.2018 31.03.2018 

Aktywa trwałe   zatwierdzone korekta skorygowane 

Wartość firmy 28 936  -  28 936  

Wartości niematerialne 7  -  7  

Rzeczowe aktywa trwałe 28 348  -  28 348  

Nieruchomości inwestycyjne - -  -  

Inwestycje w jednostkach zależnych 50 455  -  50 455  

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych - -  - - 

-Należności i pożyczki - -  -  

Pochodne instrumenty finansowe - -  -  

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe - -  -  

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13  -  13  

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 888    888  

Aktywa trwałe 108 647  -  108 647  

Aktywa obrotowe       

Zapasy 12 800  -  12 800  

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 33 768  -  33 768  

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego - -  -  

Pożyczki - -  -  

Pochodne instrumenty finansowe - -  -  

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe - -  -  

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 630  -  630  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 335  -  335  

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do 
sprzedaży 

- -  -  

Aktywa obrotowe 47 533  -  47 533  

Aktywa razem 156 180  -  156 180  

 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Kapitałowa SUWARY 
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PASYWA  31.03.2018  31.03.2018 31.03.2018 

Kapitał własny zatwierdzone korekta skorygowane 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej: 

     

Kapitał podstawowy 11 479    11 479  

Akcje własne (-) - -  -  

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 5 718  -  5 718  

Pozostałe kapitały 1 905  -  1 905  

Zyski zatrzymane: 44 416  827  45 243  

- zysk (strata) z lat ubiegłych 41 549  827  42 376  

- zysk (strata) netto przypadający 
akcjonariuszom jednostki dominującej 

2 867  -  2 867  

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

63 518  827  64 345  

Udziały niedające kontroli      

Kapitał własny 63 518  827  64 345  

Zobowiązania       

Zobowiązania długoterminowe       

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 36 452  -  36 452  

Leasing finansowy 1 764  -  1 764  

Pochodne instrumenty finansowe 339  -  339  

Pozostałe zobowiązania - -  -  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 983  -  2 983  

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 150  -  150  

Pozostałe rezerwy długoterminowe - -  -  

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 765  (1 030) 735  

Zobowiązania długoterminowe 43 453  (1 030) 42 423  

Zobowiązania krótkoterminowe       

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

20 981  203  21 184  

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego - -  -  

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 23 528  -  23 528  

Leasing finansowy 444  -  444  

Pochodne instrumenty finansowe - -  -  

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 2 499  -  2 499  

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 1 242  -  1 242  

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 515  -  515  

Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi 
do sprzedaży 

- -  -  

Zobowiązania krótkoterminowe 49 209  203  49 412  

Zobowiązania razem 92 662  (827) 91 835  

Pasywa razem 156 180  -  156 180  
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TAB B1 SUW    
AKTYWA  30.09.2018  30.09.2018  30.09.2018 

Aktywa trwałe   zatwierdzone korekta skorygowane 

Wartość firmy 28 936  -  28 936  

Wartości niematerialne 4  -  4  

Rzeczowe aktywa trwałe 27 069  -  27 069  

Nieruchomości inwestycyjne - -  -  

Inwestycje w jednostkach zależnych 48 455  -  48 455  

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych - -  -  

Należności i pożyczki - -  -  

Pochodne instrumenty finansowe - -  -  

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe - -  -  

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 59  -  59  

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 590  -  590  

Aktywa trwałe 105 113  -  105 113  

Aktywa obrotowe       

Zapasy 17 366  (678) 16 688  

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności 

20 543  -  20 543  

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego - -  -  

Pożyczki - -  -  

Pochodne instrumenty finansowe - -  -  

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe - -  -  

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 404  -  404  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 395  -  395  

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do 
sprzedaży 

- -  -  

Aktywa obrotowe 38 708  (678) 38 030  

Aktywa razem 143 821  (678) 143 143  

 
 
 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Kapitałowa SUWARY 
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PASYWA  30.09.2018  30.09.2018  30.09.2018 

Kapitał własny zatwierdzone korekta skorygowane 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej: 

     

Kapitał podstawowy 11 479  -  11 479  

Akcje własne (-) - -  -  

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 
nominalnej 

5 718  -  5 718  

Pozostałe kapitały 1 905  -  1 905  

Zyski zatrzymane: 46 067  107  46 174  

- zysk (strata) z lat ubiegłych 41 549  786  42 335  

- zysk (strata) netto przypadający 
akcjonariuszom jednostki dominującej 

4 518  (678) 3 840  

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

65 169  107  65 276  

Udziały niedające kontroli      

Kapitał własny 65 169  107  65 276  

Zobowiązania       

Zobowiązania długoterminowe       

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 37 425  -  37 425  

Leasing finansowy 1 242  -  1 242  

Pochodne instrumenty finansowe 246  -  246  

Pozostałe zobowiązania - -  -  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 766  -  3 766  

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 
pracowniczych 

131  -  131  

Pozostałe rezerwy długoterminowe - -  -  

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 688  (1 030) 658  

Zobowiązania długoterminowe 44 498  (1 030) 43 468  

Zobowiązania krótkoterminowe       

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

17 838  244  18 082  

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku 
dochodowego 

- -  -  

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 11 912  -  11 912  

Leasing finansowy 627  -  627  

Pochodne instrumenty finansowe - -  -  

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 
pracowniczych 

2 192  -  2 192  

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 1 212  -  1 212  

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 373  -  373  

Zobowiązania związane z aktywami trwałymi 
przeznaczonymi do sprzedaży 

- -  -  

Zobowiązania krótkoterminowe 34 154  244  34 398  

Zobowiązania razem 78 652  (786) 77 866  

Pasywa razem 143 821  (678) 143 143  
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TAB B2 SUW    

  

Jednostkowe sprawozdanie z wyników 

od 
01.10.2017 

do 
30.09.2018 

od 
01.10.2017 

do 
30.09.2018 

od 
01.10.2017 

do 
30.09.2018 

  zatwierdzone korekta skorygowane 

Działalność kontynuowana 12 m-cy 12 m-cy 12 m-cy 

Przychody ze sprzedaży 165 972  -  165 972  

Przychody ze sprzedaży produktów 152 879  -  152 879  

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 13 093  -  13 093  

Koszt własny sprzedaży 136 425  -  136 425  

Koszt sprzedanych produktów  124 662  -  124 662  

Koszt sprzedanych towarów i materiałów 11 763  -  11 763  

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 29 547  -  29 547  

Koszty sprzedaży 4 934  -  4 934  

Koszty ogólnego zarządu 13 234  -  13 234  

Pozostałe przychody operacyjne 2 816  -  2 816  

Pozostałe koszty operacyjne 927  678  1 605  

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 268  (678) 12 590  

Przychody finansowe 237  -  237  

Koszty finansowe 2 823  -  2 823  

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 10 682  (678) 10 004  

Podatek dochodowy 2 673  -  2 673  

Zysk (strata) netto 8 009  (678) 7 331  

    

odsetki zapłacone 2 459  -  2 459  

amortyzacja 8 606  -  8 606  

EBITDA 21 747  (678) 21 069  

 

 
Wszystkie dane porównywalne na dzień 31.03.2018r. oraz 30.09.2018r. jak również za okres 01.10.2017r. do 
31.03.2018r. i od 01.10.2017 r.  do 30.09.2018 r. przedstawione w dalszej części sprawozdania są danymi 
skorygowanymi.  
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TAB 14       

AKTYWA 31 marca 2019 31 marca 2018 30 września 2018 

       (niebadane)      (niebadane) (badane) 

Aktywa trwałe   skorygowane skorygowane 

Wartość firmy 28 936 28 936 28 936 

Wartości niematerialne 135 7 4 

Rzeczowe aktywa trwałe 26 664 28 348 27 069 

Inwestycje w jednostkach zależnych 48 455 50 455 48 455 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  13 59 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 598 888 590 

Aktywa trwałe 104 788 108 647 105 113 

Aktywa obrotowe    

Zapasy 13 137 12 800 16 688 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 30 451 33 768 20 543 

należności - - - 

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego - - - 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 751 630 404 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 876 335 395 

Aktywa obrotowe 46 215 47 533 38 030 

Aktywa razem 151 003 156 180 143 143 

 

 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Kapitałowa SUWARY 
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SUWARY S.A. (CD.) 

TAB 14B       

PASYWA 31 marca 2019 31 marca 2018 30 września 2018 

       (niebadane)      (niebadane) (badane) 

Kapitał własny     skorygowane skorygowane 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki    

dominującej:    

Kapitał podstawowy 11 479 11 479 11 479 

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 5 718 5 718 5 718 

nominalnej    

Pozostałe kapitały 1 905 1 905 1 905 

Zyski zatrzymane: 44 559 45 243 46 174 

- zysk (strata) z lat ubiegłych 46 204 42 376 42 335 

- zysk (strata) netto przypadający (1 646) 2 867 3 840 

akcjonariuszom jednostki dominującej    

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 63 661 64 345 65 276 

dominującej    

Udziały niedające kontroli    

Kapitał własny 63 661 64 345 65 276 

     

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 33 199 36 452 37 425 

Leasing finansowy 599 1 764 1 242 

Pochodne instrumenty finansowe 354 339 246 

Pozostałe zobowiązania - - - 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 686 2 983 3 766 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 418 150 131 

pracowniczych - - - 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 601 735 658 

Zobowiązania długoterminowe 38 856 42 423 43 468 

     

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 23 973 21 184 18 082 

zobowiązania    

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 19 831 23 528 11 912 

Leasing finansowy 944 444 627 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 777 2 499 2 192 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 1 979 1 242 1 212 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 983 515 373 

Zobowiązania krótkoterminowe 48 487 49 412 34 398 

Zobowiązania razem 87 343 91 835 77 866 

Pasywa razem 151 003 156 180 143 143 

 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Kapitałowa SUWARY 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2018 – 31.03.2019 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 
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SPRAWOZDANIE Z WYNIKU SUWARY S.A. 

TAB 15         

 
6 miesięcy 

zakończone   
31 marca 

2019 

6 miesięcy 
zakończone   

31 marca 
2018 

3 miesiące 
zakończone   

31 marca 2019 

3 miesiące 
zakończone   

31 marca 2018 

Działalność kontynuowana        (niebadane)      (niebadane) 
   (niebadane i 

nieprzeglądane) 
   (niebadane i 

nieprzeglądane) 

   skorygowane   skorygowane 

Przychody ze sprzedaży 49 452  52 946  29 718  29 475  

Przychody ze sprzedaży produktów i usług 48 700  50 819  29 320  28 709  

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 752  2 127  398  766  

Koszt własny sprzedaży 41 356  42 511  23 659  23 151  

Koszt sprzedanych produktów i usług 40 715  40 741  23 308  22 560  

Koszt sprzedanych towarów i materiałów 641  1 770  351  591  

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8 096  10 435  6 059  6 324  

Koszty sprzedaży 2 048  2 302  1 081  1 287  

Koszty ogólnego zarządu 6 195  5 492  3 435  2 950  

Pozostałe przychody operacyjne 739  1 315  636  489  

Pozostałe koszty operacyjne 2 239  536  2 216  11  

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 647) 3 420  (37) 2 565  

Przychody finansowe 1 215  1 164  4  968  

Koszty finansowe 1 222  1 336  558  698  

Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 654) 3 248  (591) 2 835  

Podatek dochodowy (7) 381    211  

Zysk (strata) netto (1 646) 2 867  (591) 2 624  

Zysk (strata) netto przypadający:         

- akcjonariuszom podmiotu dominującego (1 646) 2 867  (591) 2 624  

 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Kapitałowa SUWARY 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2018 – 31.03.2019 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 
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SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW SUWARY S.A. 

TAB 16         

  

6 miesięcy 
zakończone           

31 marca 
2019 

6 miesięcy 
zakończone           

31 marca 
2018 

3 miesiące 
zakończone        

31 marca 2019 

3 miesiące 
zakończone   

31 marca 2018 

     (niebadane)      (niebadane) 
   (niebadane, 

nieprzeglądane) 
   (niebadane, 

nieprzeglądane) 

    skorygowane   skorygowane 

Zysk (strata) netto (1 646) 2 867 (591) 2 624 

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu - - - - - - -  

Całkowite dochody (1 646) 2 867 (591) 2 624 

Całkowite dochody przypadające:         

- akcjonariuszom podmiotu dominującego (1 646) 2 867 (591) 2 624 

 
 

TAB 17         

 
6 miesięcy 

zakończone           
31 marca 

2019 

6 miesięcy 
zakończone          

31 marca 
2018 

3 miesiące 
zakończone         

31 marca 2019 

3 miesiące 
zakończone   

31 marca 2018 

      (niebadane)      (niebadane) 
   (niebadane, 

nieprzeglądane) 
   (niebadane, 

nieprzeglądane) 

    skorygowane   skorygowane 

Zysk (strata) netto (1 646) 2 867  (591) 2 624  

Podatek (7) 381  -  211  

Koszty finansowe z tytułu odsetek 1 173  1 262 708  639 

Amortyzacja 1 979 2 344 901 1 087 

EBITDA 1 499  6 854  1 018  4 561 

Marża EBITDA 3.0% 12,9% 3.4% 15,5% 

 
EBITDA = zysk netto + podatek + koszty finansowe z tytułu odsetek + amortyzacja 
Marża EBITDA = EBITDA/Przychody ze sprzedaży 
 
Wybrane pozycje ze  Sprawozdania z sytuacji finansowej: 
 

TAB 18         

  
31 marca 

2019 
30 września 

2018 Zmiana 

 

     
(niebadane) 

(badane)  (kPLN)  (%) 

    skorygowane     

Zapasy 13 137 16 688 -3 551 -21% 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności 

30 451 20 543 9 908 48% 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
                         

876  
395 481 122% 

Finansowanie zewnętrzne 54 573 51 206 3 367 7% 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

23 973 18 082 5 890 33% 

 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Kapitałowa SUWARY 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2018 – 31.03.2019 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 
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Wybrane pozycje z Sprawozdania z wyniku: 
 

TAB 19         

  
od 01.01.2019 
do 31.03.2019 

od 01.01.2018 
do 31.03.2018 Zmiana 

  
(niebadane, 

nieprzeglądane) 
 (niebadane 

nieprzeglądane) 
 (kPLN)  (%) 

    skorygowane     

Przychody ze sprzedaży 29 718 29 475 243 0.8% 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 059 6 324 -265 -4.2% 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -37 2 565 -2 602 -101.4% 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem -591 2 835 -3 426 -120.8% 

Zysk (strata) netto -591 2 624 -3 215 -122.5% 

EBITDA 1 018 4 561 -3 543 -77.7% 

MARŻA EBITDA 3.4% 15.5%   
EBITDA = zysk netto + podatek + koszty finansowe z tytułu odsetek + amortyzacja 
Marża EBITDA = EBITDA/Przychody ze sprzedaży 
 

TAB 20         

  
od 01.10.2018 
do 31.03.2019 

od 01.10.2017 
do 31.03.2018 Zmiana 

      (niebadane)      (niebadane)  (kPLN)  (%) 

    skorygowane     

Przychody ze sprzedaży 49 452 52 946 -3 494 -6.6% 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8 096 10 435 -2 339 -22.4% 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 647 3 420 -5 067 -148.2% 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 654 3 248 -4 902 -150.9% 

Zysk (strata) netto -1 646 2 867 -4 513 -157.4% 

EBITDA 1 499 6 854 -5 355 -78.1% 

MARŻA EBITDA 3.0% 12.9%   
 
EBITDA = zysk netto + podatek + koszty finansowe z tytułu odsetek + amortyzacja 
Marża EBITDA = EBITDA/Przychody ze sprzedaży 
 
 
 
 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Kapitałowa SUWARY 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2018 – 31.03.2019 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 
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SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SUWARY S.A. 

TAB 21             

  

Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 

Kapitał 
podstawowy 

Akcje własne (-) 

Kapitał ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich 
wart. nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski zatrzymane Razem 

Saldo na dzień 01.10.2017 roku 9 230 - 5 718 1 905 43 798 60 651 

uwzględnienie korekty dot. hiperinflacji 2 249 - - - 
-                           2 

249 
- 

Korekta błędu podstawowego 
 - - - 827 827 

Saldo po zmianach 11 479 - 5 718 1 905 42 376 61 478 

        

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.10.2017 roku do 31.03.2018 roku 

Transakcje z właścicielami - - - - - - 

Zysk netto za okres od 01.10.2017 do 31.03.2018 roku - - - - 2 867 2 867 

Inne dochody całkowite po opodatkowaniu za okres od  
- - - - - - 

01.10.2017 do 31.03.2018 roku 

Razem całkowite dochody - - - - 2 867 2 867 

Saldo na dzień 31.03.2018 roku 11 479 - 5 718 1 905 45 243 64 345 

 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Kapitałowa SUWARY 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2018 – 31.03.2019 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 
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TAB 21             

  

Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 

Kapitał 
podstawowy 

Akcje własne (-) 

Kapitał ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich 
wart. nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski zatrzymane Razem 

Saldo na dzień 01.10.2017 roku 9 230 - 5 718 1 905 43 798 60 651 

uwzględnienie korekty dot. hiperinflacji 2 249 - - - -   2 249 - 

Korekta błędu podstawowego 
 - - - 827 827 

Saldo po zmianach 11 479 - 5 718 1 905 42 376 61 478 

        

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.10.2017 roku do 31.03.2018 roku 

Transakcje z właścicielami - - - - - - 

Zysk netto za okres od 01.10.2017 do 31.03.2018 roku - - - - 2 867 2 867 

Inne dochody całkowite po opodatkowaniu za okres od  
- - - - - - 

01.10.2017 do 31.03.2018 roku 

Razem całkowite dochody - - - - 2 867 2 867 

Saldo na dzień 31.03.2018 roku 11 479 - 5 718 1 905 45 243 64 345 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Kapitałowa SUWARY 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2018 – 31.03.2019 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

 
 

30 

 

TAB 21B             

 Kapitał 
podstawowy 

Akcje własne  
(-) 

Kapitał ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich 
wartości 

nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

Saldo na dzień 01.10.2018 roku 11 479    5 718  1 905  46 098  65 200  

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości -   -   -   -   -   -   

Korekta błędu podstawowego -   -   -   -   107  107  

Saldo po zmianach 11 479  -   5 718  1 905  46 205  65 307  
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.10.2018 roku do 

31.03.2019 roku             

Emisja akcji -    -    -    -    -    -    

Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami) -    -    -    -    -    -    

Wycena opcji (program płatności akcjami) -    -    -    -    -    -    

Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z podmiotami 
niekontrolującymi) -    -    -    -    -    -    

Dywidendy -    -    -    -    -    -    

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał -    -    -    -    -    -    

Razem transakcje z właścicielami -    -      -    -    -    

Zysk (strata) netto za okres od 01.10.2018 roku do 31.03.2019 roku -    -    -    -    (1 646) (1 646) 

Inne dochody całkowite po opodatkowaniu za okres od 01.10.2018 
roku do 31.03.2019 roku -    -    -    -    -    -    

Razem całkowite dochody -    -    -    -    (1 646) (1 646) 

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych 
środków trwałych) -    -    -    -    -    -    

Saldo na dzień 31.03.2019 roku 11 479  -    5 718  1 905  44 559  63 661  



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Kapitałowa SUWARY 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2018 – 31.03.2019 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 
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SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SUWARY S.A. 

  

TAB 22     

  

6 miesięcy 
zakończone          

31 marca 2019 

6 miesięcy 
zakończone          

31 marca 2018 

 (niebadane)  (niebadane) 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej     

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 
(1 654) 3 248  

Korekty: 
    

Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe 
1 976  2 342  

Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niematerialne 
3  2  

Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych 
-  -  

Zysk (strata) z aktywów (zobowiązań) finans. wycenianych w 
wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 

-  10  

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych 
przeniesione z kapitału 

-  -  

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych 
-  -  

Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 
  2  

Zysk (strata) ze sprzedaży aktywów finansowych (innych niż 
instrumenty pochodne) 

-  -  

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 
-  -  

Koszty odsetek 
1 034  1 262  

Przychody z odsetek i dywidend 
(1 119) (1 143) 

Koszt płatności w formie akcji (programy motywacyjne) 
-  -  

Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych 
-  -  

Inne korekty 
-  1 085  

Korekty razem 
1 894  3 560  

Zmiana stanu zapasów 
3 551  (1 789) 

Zmiana stanu należności 
(6 977) (10 220) 

Zmiana stanu zobowiązań 
5 751  (1 934) 

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych 
(1 696) 403  

Zmiana stanu z tytułu umów budowlanych 
-  -  

Zmiany w kapitale obrotowym 
629  (13 540) 

Wpływy (wydatki) z rozliczenia instrumentów pochodnych 
-  -  

Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej 
-  -  

Zapłacony podatek dochodowy 
-  -  

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 
869  (6 733) 

 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Kapitałowa SUWARY 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2018 – 31.03.2019 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 
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SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SUWARY S.A. (CD.) 

 

TAB 22B 
 

  

  
6 miesięcy 

zakończone          
31 marca 2018 

6 miesięcy 
zakończone          

31 marca 2018 

   (niebadane)  (niebadane) 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

 
  

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych 
(134) -  

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych 
-  -  

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych 
(1 588) (197) 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 
17  2  

Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych 
-  -  

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 
-  -  

Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych 
-  (529) 

Wpływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych  
-  -  

Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych 
-  -  

Pożyczki udzielone 
-  -  

Wydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych 
-  -  

Wpływy z zwrotu dopłaty do Kapitału w spółce zależnej 
-  -  

Wpływy w związany ze zwrotem dopłąt do kapitału spółki zależnej 
-  8 000  

Otrzymane odsetki 
119  43  

Otrzymane dywidendy 
1 000  600  

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 
(586) 7 919  

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 
    

Wpływy netto z tytułu emisji akcji 
-  -  

Nabycie akcji własnych 
-  -  

Transakcje z podmiotami niekontrolującymi bez utraty kontroli 
-  -  

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 
-  -  

Wykup dłużnych papierów wartościowych 
-  -  

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 
3 693  7 375  

Spłaty kredytów i pożyczek 
(1 936) (10 123) 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 
(326) (499) 

Odsetki zapłacone 
(1 173) (1 262) 

Dywidendy wypłacone 
-  -  

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 
257  (4 509) 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 
540  (3 323) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 
335  3 658  

Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych 
-  -  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 
876  335  

 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Kapitałowa SUWARY 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2018 – 31.03.2019 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

 
 

33 

 

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKORYGOWANEGO 
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1. Informacje ogólne 

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej SUWARY (dalej zwaną „Grupą Kapitałową”, „Grupą”) jest Suwary S.A. 
(dalej zwana „Spółką dominującą”). Grupa Kapitałowa wchodzi w skład innej Grupy Kapitałowej, dla której 
podmiotem dominującym najwyższego szczebla jest Wentworth Tech. Inc. 
Spółka dominująca została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 29.06.1995. Spółka dominująca jest wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miasta Łódź – XX Wydział 
Gospodarczy pod numerem KRS 0000200472. Spółce dominującej nadano numer statystyczny REGON 
471121807. 
 
Siedziba Spółki dominującej mieści się przy ul. Piotra Skargi 45/47 w Pabianicach, 95-200. Siedziba Spółki 
dominującej jest jednocześnie podstawowym miejscem prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową.  
 
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki dominującej oraz jej spółek zależnych jest:  
- produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, 
- produkcja detali z tworzyw sztucznych wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym, elektrotechnicznym,  
  zabawkarskim, medycznym i opakowaniowym, 
- produkcja opakowań z tworzyw sztucznych – kartusze, 
- produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych – ostrzegawczych znaków odblaskowych, 
- pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana, 
- dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim. 
 
Szerszy opis działalności prowadzonej przez Grupę Kapitałową został przedstawiony w nocie nr 6 dotyczącej 
segmentów operacyjnych. 
 
Niniejszym skróconym półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym została objęta Spółka 
dominująca oraz następujące spółki zależne: 
 

Nazwa spółki 
zależnej 

Siedziba PKD KRS 
Udział Grupy w kapitale: 

31.03.2019 31.03.2018 30.09.2018 

Kartpol Group  
Sp. z o.o. 

05-200 WOŁOMIN, 
 ul. ŁUKASIEWICZA, nr 11D 

20.16.Z 0000080388 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Suwary Tech  
Sp. z o.o. 

95-200PABIANICE, ul. 
PIOTRA SKARGI  45/47 

22.22.Z 0000369347 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Suwary 
Development 
 Sp. z o.o. 

95-200 PABIANICE, ul. 
PIOTRA SKARGI 45/47 

77.40.Z 0000363298 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 
Wszystkie wymienione powyżej  jednostki podlegają konsolidacji. 
 
Niniejsze skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez 
Zarząd Spółki dominującej dnia 16 lipca 2019 r. 
 
Podstawowe informacje o Spółce dominującej 
 

Nazwa:  Suwary Spółka Akcyjna 
Siedziba:  Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 
Strona internetowa:  www.suwary.com.pl   
Numer telefonu i faksu: tel. +48 42 225 22 05;  

  e-mail:                                    office@suwary.com.pl    
Strona internetowa:                        www.suwary.com.pl 
Sąd Rejestrowy:  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział   
                                               Krajowego Rejestru Sądowego 
Numer KRS: 0000200472 
PKD:  2222 Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 
REGON:  471121807 
NIP:  731-10-07-350 
Klasyfikacja GPW:  Główny Rynek GPW; Tworzywa sztuczne;  



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Kapitałowa SUWARY 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2018 – 31.03.2019 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 
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 Sektor 350 Guma i tworzywa sztuczne; Subsektor tworzywa sztuczne 
Przedmiot działalności:  Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych i pozostałych wyrobów                                                            
                                              z tworzyw sztucznych 

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki dominującej 

Zmiany w Zarządzie Suwary S.A. od początku roku obrotowego 2018/2019  do dnia złożenia niniejszego 
sprawozdania  
Na początku roku obrotowego 2018/2019 Zarząd Suwary S.A. działał w składzie: 
 

Walter Tymon Kuskowski -   Prezes Zarządu 
Wojciech Gielnik  - Wiceprezes Zarządu 
Piotr Stachowicz  -  Członek Zarządu 

Do dnia publikacji raportu półrocznego 2018/2019 nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Zarządu Emitenta. 
 
Zmiany w Radzie Nadzorczej Suwary S.A. od początku roku obrotowego 2018/2019  do dnia złożenia niniejszego 
sprawozdania  
Od 1 października 2018 roku Rada Nadzorcza Suwary S.A. działała  w składzie: 

Paweł Powada   - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Raimondo Eggink -  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
Jeffrey Barclay   -  Członek Rady Nadzorczej 
Richard Babington  -  Członek Rady Nadzorczej 
Petre Manzelov   - Członek Rady Nadzorczej 

 
W dniu 27 marca 2019r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. wybrało następujących Członków Rady 
Nadzorczej Spółki nowej kadencji: Paweł Powada, Raimondo Eggink, Jeffrey Barclay, Richard Babington, Petre 
Manzelov. Rada Nadzorcza nowej kadencji ukonstytuowała się na pierwszym posiedzeniu w dniu 04.06.2019. 
Przewodniczącym Rady został wybrany Paweł Powada, a zastępcą Przewodniczącego wybrano Raimondo 
Eggink. (RB 10/2019 z dnia 04.06.2019) 
Zmiany w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Suwary S.A. od początku roku obrotowego 2018/2018  do dnia 
złożenia niniejszego sprawozdania 
Od początku roku obrotowego 2018/2019 Komitet Audytu Rady Nadzorczej Emitenta działał w następującym 
składzie: 
 

Raimondo Eggink  - Przewodniczący Komitetu Audytu 
Jeffrey Barclay   - Członek Komitetu Audytu  
Paweł Powada   - Członek Komitetu Audytu 

 
W dniu 27.03.2019r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. wybrało Członków Rady Nadzorczej Spółki 
nowej kadencji. Rada Nadzorcza nowej kadencji na pierwszym posiedzeniu w dniu 04.06.2019 powołała Komitet 
Audytu w następującym składzie: 
 

Raimondo Eggink  - Przewodniczący Komitetu Audytu 
Jeffrey Barclay   - Członek Komitetu Audytu  
Paweł Powada   - Członek Komitetu Audytu 

(RB 11/2019 z dnia 04.06.2019) 

Struktura właścicielska kapitału podstawowego 

  Liczba akcji Liczba głosów 
Wartość nominalna 

akcji 
Udział w kapitale 

Stan na 31.03.2018         

Walter T. Kuskowski * 3 039 777  3 039 777  6 079 554  65,866% 

Porozumienie** 998 516  998 516  1 997 032  21,636% 

Inni akcjonariusze 576 777  576 777  1 153 554  12,498% 

Razem 4 615 070 4 615 070 9 230 140 100,000% 
 

* poprzez podmioty zależne Wentworth Tech Sp. z o.o., Amhil Europa Sp. z o.o. i Savtec Sp. z o.o. 
**Maria Rascheva i Sungai PE Holdings Ltd.  
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Udziały ( akcje ) własne emitenta 
 
Suwary S.A. nie posiada akcji własnych. 
 
 
 
Akcje i uprawnienia do nich w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących 
 

OSOBY NADZORUJĄCE I ZARZĄDZAJĄCE Liczba akcji 
% udziału w 

kapitale 
zakładowym 

Liczba 
głosów 

% w 
liczbie 
głosów 

Zmiana od 
ostatniego 

raportu 
kwartalnego 

Walter T. Kuskowski* 3 039 777 65,87% 3 039 777 65,87% b.z. 

Raimondo Eggink*** 21 683 0,47% 21 683 0,47% b.z. 

 
  * przez podmioty zależne (Wentworth Tech Sp. z o.o., Savtec Sp. z o.o., Amhil Europa Sp. z o.o.) 
** * przez podmiot zależny 

 
 

2. Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości 

2.1. Podstawa sporządzenia 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmuje okres 6 miesięcy 
zakończonych 31.03.2019 roku oraz zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość 
finansowa.  
Dla pełniejszego zrozumienia sytuacji finansowej oraz majątkowej Grupy zamieszczono dodatkowo jako dane za 
okresy porównywalne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.09.2018 
oraz na dzień 31.03.2018 r. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za 
okres 6 miesięcy kończących się 31.03.2018 oraz za okres 3 miesięcy kończących się 31.03.2018, 
skonsolidowane za sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 6 miesięcy kończących się 31.03.2018, 
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2017/2018, pomimo braku takich wymogów w 
MSR 34. 
 
Śródroczne 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 2017/2018. 
 
Walutą sprawozdawczą niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest 
złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).  
 
Śródroczne 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. Zasady rachunkowości 

 
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z 
zasadami rachunkowości, które zostały zaprezentowane w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
Grupy za rok zakończony 30 września 2018 roku z wyjątkiem opisanych poniżej zmian wynikających z wejścia w 
życie nowych standardów, interpretacji oraz zmian standardów.  
 

 Nowy MSSF 9 „Instrumenty finansowe” 
Nowy standard zastąpił dotychczasowy MSR 39. Zmiany wprowadzone przez standard w rachunkowości 
instrumentów finansowych obejmują przede wszystkim: 

o inne kategorie aktywów finansowych, od których uzależniona jest metoda wyceny aktywów: 
 wyceniane w zamortyzowanym koszcie, 
 wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody, 
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 wyceniane w wartości godziwej przez wynik (z opcją ujęcia skutków wyceny w 
pozostałych całkowitych dochodach dla instrumentów kapitałowych); 

przydział aktywów do kategorii dokonywany jest w zależności od modelu biznesowego 
odnoszącego się do danego składnika aktywów oraz charakteru przepływów z niego, 

o nowe zasady rachunkowości zabezpieczeń odzwierciedlające w większym stopniu zarządzanie 
ryzykiem, zwiększające możliwość wyznaczenia instrumentów jako pozycje zabezpieczające 
oraz likwidujące sztywne zasady wyznaczania efektywności w przedziale 80-125%, 

o nowy model utraty wartości aktywów finansowych oparty na przewidywanych stratach i 
powodujący konieczność szybszego ujmowania kosztów w wyniku finansowym; ujęcie straty z 
tytułu utraty wartości według dotychczasowych zasad następowało dopiero, gdy wystąpiły 
obiektywne dowody utraty wartości, takie jak znaczące trudności finansowe dłużnika lub 
niedotrzymanie warunków umowy, np. opóźnienie w spłacie; nowy model zakłada, że już od 
momentu ujęcia aktywa finansowego jednostka szacuje oczekiwane straty kredytowe za 
pomocą 3-stopniowego modelu opartego na zmianach ryzyka kredytowego; standard 
przewiduje uproszczenia m.in. dla należności handlowych i aktywów z tytułu umowy. 

 
 
Do tej pory Grupa posiadała wyłącznie aktywa zakwalifikowane do kategorii „pożyczki i należności” oraz 
instrumenty pochodne niebędące zabezpieczeniem zakwalifikowane do kategorii „aktywa finansowe 
wyceniane w wartości godziwej przez wynik”. Zgodnie z nowym standardem wszystkie zostały 
zakwalifikowane odpowiednio jako wyceniane w zamortyzowanym koszcie (ponieważ analiza 
przeprowadzona przez Grupę na dzień pierwszego zastosowania standardu wykazała, że są 
utrzymywane w celu uzyskania przepływów pieniężnych wynikających z umowy, a przepływy te są 
wyłącznie spłatą wartości nominalnej i odsetek) lub wyceniane w wartości godziwej przez wynik. Zmiana 
kategorii nie wpłynęła na wartość aktywów Grupy oraz jej wynik finansowy. Kategorie zobowiązań 
finansowych nie zmieniły się. 
 
Na sprawozdanie finansowe Grupy nie wpłynęły istotnie zmiany sposobu szacowania strat z tytułu 
ryzyka kredytowego dotyczącego należności, które zgodnie z MSR 39 były skategoryzowane jako 
„należności i pożyczki”, a zgodnie z MSSF 9 są wyceniane w zamortyzowanym koszcie, oraz aktywów z 
tytułu umów. Grupa zbudowała model służący do szacowania oczekiwanych strat z portfela należności 
oraz aktywów z tytułu umów. Dla należności z tytułu dostaw i usług oraz aktywów z umowy zastosowano 
uproszczoną wersję modelu zakładającą kalkulację straty dla całego życia instrumentu. Model dotyczący 
pozostałych aktywów zakłada dla instrumentów, dla których wzrost ryzyka kredytowego od pierwszego 
ujęcia nie był znaczący lub ryzyko jest niskie, ujęcie w pierwszej kolejności strat z niewykonania 
zobowiązania dla okresu kolejnych 12 miesięcy. Grupa przyjęła, że znaczy wzrost ryzyka następuje 
m.in. gdy przeterminowanie płatności przekracza 30 dni. Jeśli wzrost ryzyka kredytowego był znaczny, 
ujmuje się straty odpowiednie dla całego życia instrumentu. Grupa przyjmuje, że niewykonanie 
zobowiązania następuje, gdy przeterminowanie wynosi 90 dni lub wystąpiły inne okoliczności na to 
wskazujące. 

 
Grupa oceniła również, czy otwarte powiązania zabezpieczające spełniają zasady określone w nowym 
standardzie i uznała, że żadne nie kwalifikują się do stosowania rachunkowości zabezpieczeń również 
według MSSF 9.  

 
 Nowy MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” 

Nowy standard zastąpił dotychczasowe MSR 11 i MSR 18 zapewniając jeden spójny 5-stopniowy model 
ujmowania przychodów: 
 

o identyfikacja umowy z klientem, 
o identyfikacja obowiązków wynikających z umowy, 
o określenie ceny, 
o przypisanie ceny do obowiązków, 
o ujęcie przychodu po wypełnieniu lub podczas wypełniania obowiązku. 

 
Nowy model uzależnia ujęcie przychodu od uzyskania przez klienta kontroli nad dobrem lub usługą.  

 
Ponadto standard wprowadził dodatkowe wymogi ujawniania informacji oraz wskazówki dotyczące kilku 
szczegółowych kwestii: 
 

o łączenie kilku umów, 
o zmiany umowy, 
o metody pomiaru wypełnienia obowiązku, 
o cena zmienna, 
o prawa zwrotu, 
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o gwarancje, 
o relacja zleceniodawca – pośrednik, 
o opcje nabycia kolejnych dóbr lub usług, 
o bezzwrotne opłaty płatne z góry, 
o licencje i tantiemy, 
o umowy odkupu, 
o umowy komisu, 
o sprzedaż ze wstrzymaną dostawą, 
o komponenty finansowe wbudowane w umowy z klientami (płatność odroczona lub płatność z 

góry), 
o wynagrodzenia niepieniężne, 
o koszty umowy, w tym koszty pozyskania umowy. 

 
Zarząd Spółki dominującej podjął decyzję, że zastosowanie MSSF 15 ma się odbyć retrospektywnie bez 
korekty danych porównawczych. O ile skutki analizy zawartych umów pod kontem MSSF 15 „Przychody 
z umów z klientami” wskażą na konieczność dokonania korekt.  
 
Grupa dokonała analizy wpływu standardu na sprawozdanie finansowe. W tym celu przeprowadziła 
analizę zawartych umów jak również posiadanych zapasów zgodnie ze standardami MSSF 15. Analiza 
objęła strumienie przychodów: 
- „automotive” 
- kartusze 
- opakowania 0.5l do 30 l 
- elementy aparatury medycznej 
- elementy opakowań 
- zabawki 
- formy 
 
W wyniku analizy nie zidentyfikowano również przypadków gdzie brak byłoby alternatywnego źródła 
wykorzystania danego wyrobu. Nie zidentyfikowano umów, dla których Spółka posiadałaby 
bezwarunkowe prawo otrzymania zapłaty za wyprodukowany wyrób / wykonaną usługę przed ich 
dostarczeniem. 
 
W żadnym z analizowanych obszarów nie wystąpiły przesłanki do dokonania zmian w zakresie 
rozpoznawania przychodów wskutek przepisów określonych w MSSF 15. Wobec powyższego Zarząd 
Grupy podjął decyzję, że polityka rachunkowości w zakresie ujęcia przychodów nie ulega zmianie.  

 

2.3. Niepewność szacunków 

Przy sporządzaniu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki 
dominującej kieruje się osądem przy dokonywaniu licznych szacunków i założeń, które mają wpływ na stosowane 
zasady rachunkowości oraz prezentowane wartości aktywów, zobowiązań, przychodów oraz kosztów. Faktycznie 
zrealizowane wartości mogą różnić się od szacowanych przez Zarząd.  
 
Szacunki przyjęte w sprawozdaniu dotyczą określenia m.in.: 
- wartości zapasów – poprzez określenie systemu tworzenia odpisów na zapasy nierotujące; 
- wartości należności - poprzez określenie systemu tworzenia odpisów na należności wątpliwe; 
- wartości środków trwałych – w zależności od perspektywy ich użytkowania; 
- wartości rezerw na zobowiązania i świadczenia pracownicze; 
- klasyfikacji umów leasingu; 
- wartości firmy oraz wartości udziałów w jednostkach powiązanych (w przypadku sprawozdania jednostkowego 
Suwary S.A.) – poprzez określenie potencjalnego odpisu z tytułu trwałej utraty wartości inwestycji. 
 

3. Znaczące zdarzenia i transakcje 

W okresie objętym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie miały miejsca 
znaczące zdarzenia lub transakcje.  
 

4. Sezonowość działalności 

Działalność Grupy nie podlega znacznych odchyleniom spowodowanym sezonowością.  
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5. 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. 
Przy kalkulacji rozwodnionego zysku na akcję uwzględniany jest rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje 
Spółki dominującej, wyemitowanych w ramach programów motywacyjnych realizowanych przez Grupę. W Grupie 
kapitałowej SUWARY nie występują programy motywacyjne w formie opcji zamiennych na akcje Spółki 
dominującej. 
 
Średnioważona liczba akcji w poszczególnych okresach przedstawia się następująco: 

 w okresie od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku: 4 615 070 akcji 
 w okresie od 01.10.2018 roku do 31.03.2019 roku: 4 615 070 akcji 
 w okresie od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku: 4 615 070 akcji 
 w okresie od 01.10.2017 roku do 31.03.2018 roku: 4 615 070 akcji 

 
Kalkulacja zysku na akcję została zaprezentowana poniżej: 
 

TAB 23     

  

6 miesięcy 
zakończone    

31 marca 2019 

6 miesięcy 
zakończone    

31 marca 2018 

3 miesiące 
zakończone      

31 marca 2019 

3 miesiące 
zakończone      

31 marca 2018 

     (niebadane)      (niebadane) 
   (niebadane 

nieprzeglądane) 
   (niebadane 

nieprzeglądane) 

Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru   skorygowane   skorygowane 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4 615 070 4 615 070 4 615 070 4 615 070 

Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje - - - - - - -  

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 4 615 070 4 615 070 4 615 070 4 615 070 

Działalność kontynuowana         

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej                 1 119                  5 663                  2 067                  3 553  

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN)                   0.24   1,23                     0.45   0,77   

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)                   0.24   1,23                     0.45   0,77   

Działalność kontynuowana i zaniechana         

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i 
zaniechanej 

                1 119  5 663                 2 067  3 553 

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN)                   0.24   1,23                     0.45   0,77   

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)                   0.24   1,23                     0.45   0,77  

 

6. Przychody ze sprzedaży i segmenty operacyjne 

Przy wyodrębnianiu segmentów operacyjnych Zarząd kieruje się liniami produktowymi, które reprezentują główne 
usługi oraz wyroby dostarczane przez Grupę. Każdy z segmentów jest zarządzany odrębnie w ramach danej linii 
produktowej, z uwagi na specyfikę świadczonych usług / wytwarzanych wyrobów wymagających odmiennych 
technologii, zasobów oraz podejścia do realizacji. 
 
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Grupa Kapitałowa dzieli działalność na następujące segmenty 
operacyjne: 
1. Segment A – sprzedaż opakowań,  
2. Segment B -  sprzedaż opakowań z tworzyw sztucznych -  kartuszy 
3. Segment C -  sprzedaż usług w zakresie zarządzania własnością intelektualną oraz badaniami i rozwojem. 
4. Segment D -  sprzedaż detali z tworzyw sztucznych wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym, 
       elektrotechnicznym, zabawkarskim, medycznym i opakowaniowym, sprzedaż form wtryskowych. 
 
Wyniki segmentów operacyjnych wynikają z wewnętrznych raportów weryfikowanych okresowo przez Zarząd 
Spółki dominującej (główny organ decyzyjny w Grupie Kapitałowej). Zarząd Spółki dominującej analizuje wyniki 
segmentów operacyjnych na poziomie zysku (straty) z działalności operacyjnej.  
 
W okresie od 01.10.2018 roku do 31.03.2019 roku nie wystąpiły zmiany w polityce rachunkowości Grupy w 
zakresie wyodrębnienia segmentów operacyjnych oraz zasad wyceny przychodów, wyników oraz aktywów 
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segmentów, które zostały zaprezentowane w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
Grupy. 
 
Przychody, wyniki oraz aktywa segmentów operacyjnych: 
 

TAB 24      
  Segment A Segment B Segment C Segment D Ogółem 

 za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 
2019r. 

          

Przychody od klientów zewnętrznych 24 661  27 312  432  24 752  77 158  

Przychody ze sprzedaży między segmentami 31  -   1 240  -  1 271  

Przychody ogółem 24 692  27 312  1 673  24 752  78 429  

Wynik operacyjny segmentu (2 658) 2 974  496  1 343  2 155  

   Aktywa segmentu sprawozdawczego 105 105  39 174  27 101  71 708  243 089  

 za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 
2018r. 

          

Przychody od klientów zewnętrznych 28 970  23 802  -  23 939  76 711  

Przychody ze sprzedaży między segmentami 31    1 490  -  1 521  

Przychody ogółem 29 001  23 802  1 490  23 939  78 232  

Wynik operacyjny segmentu (314) 2 959  577  3 476  6 698  

   Aktywa segmentu sprawozdawczego 70 352  36 317  24 208  62 403  193 280  

 
Uzgodnienie wyników segmentów operacyjnych z wynikiem z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej, 
zaprezentowanym w skonsolidowanym rachunku zysków i strat, ujawnione zostało poniżej w tabeli: 
 

TAB 25   

  

6 miesięcy 
zakończone        31 

marca 2019 

6 miesięcy 
zakończone        31 

marca 2018 

     (niebadane) (niebadane)  

Wynik operacyjny segmentów 2 155  6 698  

Korekty:     

    Wyłączenia  konsolidacyjne 594  569  

Pozostałe przychody nie przypisane do segmentów 1 375  1 421  

Pozostałe koszty nie przypisane do segmentów (-) (1 336) (564) 

Wyłączenie wyniku z transakcji pomiędzy segmentami (39) (38) 

Korekty razem 593  1 388  

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 748  8 086  

Przychody finansowe 255  73  

Koszty finansowe (-) (1 328) (1 540) 

Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych - - -  

metodą praw własności (+/-)  - -  

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 675  6 619  

 

7. Połączenia jednostek gospodarczych oraz utrata kontroli 

 
W okresie niniejszego skróconego półroczne skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie wystąpiły 
połączenia, ani sprzedaż jednostek zależnych w ramach  Grupy Suwary. 
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8. Wartość firmy 

W okresie niniejszego skróconego półrocznego sprawozdania skonsolidowanego Suwary nie występuje zmiana 
wartości firmy. 
 
Wartość firmy powstała w wyniku nabyciu Spółki Kartpol Group Sp. z o.o. oraz nabyciu Zorganizowanej Części 
Przedsiębiorstwa – Zakład w Bydgoszczy. Oba zdarzenia miały miejsce przed prezentowanym okresem 
obrachunkowym.  

TAB 26   

  
31 marca 2019 31 marca 2018 

     (niebadane)      (niebadane) 

Wartość brutto 37 716 37 716 

Saldo na początek okresu 37 716 37 716 

Wartość brutto na koniec okresu 37 716 37 716 

Odpisy z tytułu utraty wartości -  -  

Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu  - -  

Wartość firmy - wartość bilansowa na koniec okresu 37 716 37 716 

 
Na dzień 30 września 2018 roku przeprowadzono testy na utratę wartości firmy które nie wykazały potrzeby 
dokonania odpisów aktualizujących wartość firmy. 
Dla potrzeb testu na utratę wartości firmy wartość firmy została zaalokowana do następujących segmentów: 

 segment B w odniesieniu do wartości firmy powstałej w wyniku nabycia spółki Kartpol Group Sp. z o.o. 
 segment D w odniesieniu do wartości firmy powstałej w wyniku nabycia ZCP Zakład w Bydgoszcz. 

 
Na dzień 31 marca 2019 roku nie przeprowadzono testu na utratę wartości firmy ponieważ w opinii Zarządu 
Spółki dominującej wyniki 6 miesięcy  roku obrotowego 2018/2019 nie wpłyną na długoterminowe prognozy 
marżowości działalności operacyjnej i jednocześnie Zarząd nie zidentyfikował żadnych przesłanek, które mogłyby 
wpłynąć negatywnie na wynik  takiego testu. Test zostanie przeprowadzony  nie później niż na zakończenie 
bieżącego roku obrotowego tj., na dzień 30.09.2019r. 
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9. Wartości niematerialne 

 
Poniższa tabela przedstawia nabycia i zbycia oraz odpisy aktualizujące wartość wartości niematerialnych: 
 

TAB 27       

  
Znaki 

towarowe 
Patenty 
i licencje 

Oprogramowanie 
komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 

Pozostałe 
wartości 

niematerialne 

Wartości 
niematerialne w 

trakcie 
wytwarzania 

za okres sprawozdawczy 01.10.2018 - 31.03.2019 
      

Wartość bilansowa netto 01.10.2018 14 064  -  4  -  1  -  

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych  - -  -  -  -  -  

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) -  -  134  -  -  -  

Sprzedaż spółki zależnej (-) -  -  -  -  -  -  

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) -  -  -  -  -  -  

Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) -  -  -  -  -  -  

Amortyzacja (-) (531) -  (3) -  --  -  

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) --  -  -  -    -  

Odwrócenie odpisów aktualizujących -  -  -  -  -    

Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-) -  -  -  -  -  -  

Wartość bilansowa netto 31.03.2019 13 533  -  135  -  1  -  

- 
TAB 27 B       

  
Znaki 

towarowe 
Patenty 
i licencje 

Oprogramowanie 
komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 

Pozostałe 
wartości 

niematerialne 

Wartości 
niematerialne w 

trakcie 
wytwarzania 

za okres sprawozdawczy 01.10.2017 - 31.03.2018 
      

Wartość bilansowa netto 01.10.2018 15 126  -  13  -  1  -  
Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych -  -  -  -  -  -  
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) -  -  -  -  -  -  
Sprzedaż spółki zależnej (-) -  -  -  -  -  --  
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) -  -  -  -  -  -  
Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) -  -  -  -  -  -  
Amortyzacja (-) (531) -  (4) -  -  -  
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) -  -  -  -  -  -  
Odwrócenie odpisów aktualizujących -  -  -  -  -  -  
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-) -  -  -  -  -  -  
Wartość bilansowa netto 31.03.2018 14 595  -  9  -  1  -  
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10. Rzeczowe aktywa trwałe 

TAB 28       

  Grunty 
Budynki i   
budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Rzeczowe aktywa 
trwałe w trakcie 

wytwarzania 

za okres sprawozdawczy 01.10.2018 - 31.03.2019 
      

Wartość bilansowa netto 01.10.2018 10 428  26 592  26 372  1 263  237  2 265  

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych -  -  -  -  -  -  

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) -  -  474  92  118  3 784  

Sprzedaż spółki zależnej (-) -  -  -  -  -  -  

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) -  -  -  (17) -  (659) 

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.) -  -  -  -  -  -  

Amortyzacja (-) -  (773) (2 756) (185) (99) (5) 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) -  -  -  -  -  4  

Odwrócenie odpisów aktualizujących -  -  -  -  -  -  

Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-) -  -  -  -  -  -  

Wartość bilansowa netto 31.03.2019 10 428  25 819  24 090  1 153  256  5 389  

 
 

TAB 28B        

  Grunty 
Budynki i   
budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Rzeczowe 
aktywa 

trwałe w 
trakcie 

wytwarzania 

Razem  

 za okres od 01.10.2017 roku do 31.03.2018 roku 
       

Wartość bilansowa netto na dzień 01.10.2017 roku 8 261  27 237  30 663  1 254  382  922  68 720  

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych 
-  -  -  -  -  -  -  

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) -   886  936  435  (6) 2 680  4 931  
Sprzedaż spółki zależnej (-)               
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) -   -   (78) -   -   - (78) 
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)           (1 841) (1 841) 
Amortyzacja (-) -   (715) (3 309) (197) (95) -   (4 316) 
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) -   -   -   -   -   (85) (85) 
Odwrócenie odpisów aktualizujących - - - - - - - 
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)               

Wartość bilansowa netto na dzień 31.03.2018 roku 8 261  27 408  28 212  1 492  281  1 677  67 331  
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W okresie objętym niniejszym skróconym raportem półrocznym  nie miały miejsca istotne transakcję  nabycia i 
sprzedaży  rzeczowych aktywów trwałych,  nie powstały również istotne zobowiązania z tytułu  zakupu 
rzeczowych aktywów trwałych. 
 

11. Wartość godziwa instrumentów finansowych 

 
Porównanie wartości bilansowej aktywów oraz zobowiązań finansowych z ich wartością godziwą przedstawia się 
następująco (zestawienie obejmuje wszystkie aktywa i zobowiązania finansowe, bez względu na to czy 
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym są one ujmowane w zamortyzowanym koszcie czy w wartości 
godziwej.  
 

TAB 29     

Klasa instrumentu finansowego 

31 marca 2019 30 września 2018 

(niebadane) (badane, skorygowane) 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Aktywa:         

Należności z tytułu dostaw i usług oraz  pozostałe 45 672 45 672 32 731 32 731 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 480 1 480 3 304 3 304 

Zobowiązania:     

Kredyty w rachunku kredytowym 12 168 12 168 17 073 17 073 

Kredyty w rachunku bieżącym 9 726 9 726 9 248 9 248 

Pożyczki 27 395 27 395 24 563 24 563 

Dłużne papiery wartościowe - -- -- - 

Leasing finansowy 3 533 3 533 4 675 4 675 

Pochodne instrumenty finansowe 354 354 246 246 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 34 612 34 612 23 769 23 769 

 
*Pozycja nie obejmuje udziałów i akcji wycenianych w cenie nabycia, ze względu na brak możliwości wiarygodnego określenia 
wartości godziwej. 
 
Wartość godziwa definiowana jest jako kwota, za jaką na warunkach rynkowych dany składnik aktywów mógłby 
zostać wymieniony, a zobowiązanie wykonane, pomiędzy dobrze poinformowanymi, zainteresowanymi 
i niepowiązanymi stronami. W przypadku instrumentów finansowych, dla których istnieje aktywny rynek, ich 
wartość godziwą ustala się na podstawie parametrów pochodzących z aktywnego rynku (ceny sprzedaży i 
zakupu). W przypadku instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek, wartość godziwa 
ustalana jest na podstawie technik wyceny, przy czym jako dane wejściowe modelu w maksymalnym stopniu 
wykorzystywane są zmienne pochodzące z aktywnych rynków (kursy walutowe, stopy procentowe itd.).  
 
Grupa Kapitałowa nie dokonywała wyceny wartości godziwej należności oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług 
– ich wartość bilansowa uznawana jest przez Grupę za rozsądne przybliżenie wartości godziwej. 
 
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. 
 
W okresie 6 miesięcy zakończonym 31 marca 2019 roku oraz 12 miesięcy zakończonym 30 września 2018 roku 
w Grupie Kapitałowej SUWARY  nie wystąpiły zdarzenia dotyczące niespłacenia zobowiązań finansowych z tytułu 
kredytów, pożyczek, leasingu, czy programów emisji obligacji ani naruszenia istotnych postanowień tych umów 
mającego wpływ na sprawozdanie finansowe Grupy. 
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W okresie 6 miesięcy zakończonym 31 marca 2019 roku: 
 
Spółka dominująca  SUWARY S.A. dokonała spłaty: 

- kredytu długoterminowego WAR/3060/16/315/CB zaciągniętego w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 
w kwocie 1.144,1 tys. zł 
- kredytu długoterminowego WAR/3060/16/316/CB zaciągniętego w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 
w kwocie 1.623,6 tys. zł 
 

Spółka SUWARY TECH sp. z o.o. dokonała spłaty 
           - pożyczki zaciągniętej w mLeasing Sp. z o.o. w kwocie 388,3 tys. zł 
 
W okresie objętym niniejszym skróconym sprawozdaniem finansowym Grupa Kapitałowa SUWARY wykazywała 
pełną zdolność do wywiązywania się  z zaciągniętych zobowiązań wobec innych podmiotów. 
 

12. Odpisy aktualizujące wartość aktywów 

 
 
Odpisy aktualizujące wartość zapasów: 

TAB 30     

  

6 miesięcy 
zakończone        

31 marca 
2019 

6 miesięcy 
zakończone        

31 marca 
2018 

3 miesiące 
zakończone            

31 marca 
2019 

3 miesiące 
zakończone            

31 marca 
2018 

     (niebadane)  (niebadane) 
   (niebadane i 

nieprzeglądane) 
   (niebadane i 

nieprzeglądane) 

Stan na początek okresu 365  772  365  1 458  

Odpisy ujęte jako koszt w okresie 120  686  120    

Odpisy odwrócone w okresie (-) (82) (282) (82) (282) 

Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia) - - - - - - -  

Stan na koniec okresu 403  1 176  403  1 176  

 
 
W okresie  objętym niniejszym skróconym sprawozdaniem Zarząd podjął decyzję o dokonaniu odpisu dot. 
materiałów i wyrobów gotowych. Odpis w ocenie Zarządu pozwala na właściwe odzwierciedlenie wartości stanów 
magazynowych. 
 

13. Kapitał podstawowy 

 
W okresie od 1 października 2018 roku do 31 marca 2019 roku w Spółce dominującej nie wystąpiły zmiany 
kapitału podstawowego z tytułu nowej emisji akcji ani splitu akcji.  
 
Kapitał podstawowy według stanu na dzień bilansowy: 

  31 marca 2019 30 września 2018 

Liczba akcji 4 615 070  4 615 070  
Wartość nominalna akcji (PLN)  2,00  2,00 

Kapitał podstawowy (PLN) 9 230 140,00   9 230 140,00   

Kapitał podstawowy (PLN) wynikający z korekty dotyczącej  
hiperinflacji 

2 248 798,72 2 248 798,72 

Kapitał podstawowy razem(PLN) 11 478 938,72 11 478 938,72 

 
okresie od 1 października 2018 roku do 31 marca 2019 roku w Spółce dominującej nie wystąpiły zmiany kapitału 
podstawowego z tytułu nowej emisji akcji ani splitu akcji.  
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Kapitał podstawowy według stanu na dzień bilansowy: 
  31 marca 2019 30 września 2018 

Liczba akcji 4 615 070  4 615 070  
Wartość nominalna akcji (PLN)  2,00  2,00 

Kapitał podstawowy (PLN) wynikający z emisji akcji ( wg statutu ) 9 230 140,00   9 230 140,00   

Kapitał podstawowy (PLN) wynikający z korekty dotyczącej  
hiperinflacji 

2 248 798,72 2 248 798,72 

Kapitał podstawowy razem 11 478 938,72 11 478 938,72 

 
 
 
Akcje wyemitowane w prezentowanych okresach sprawozdawczych: 
 

 
Wartość 

nominalna 
serii / emisji 

Liczba akcji 
Cena emisyjna 

(PLN) 

Data 
rejestracji serii 

/ emisji 

Kapitał podstawowy na dzień 31 marca 2019r. 9 230 140  4 615 070  X X 

Kapitał podstawowy na dzień 30 września 2018r. 9 230 140  4 615 070  X X 

Kapitał podstawowy na dzień 31 marca 2018r. 9 230 140  4 615 070  X X 

 
 

14. Programy płatności akcjami 

W Grupie Kapitałowej nie występują programy motywacyjne, w ramach których pracownicy uzyskują opcje 
zamienne na akcje Spółki dominującej. 
 

15. Dywidendy 

 
W okresie od 01 października 2018 roku do 31 marca 2019 roku Spółka dominująca nie wypłaciła dywidendy 
akcjonariuszom. 
 

16. Emisja, zaciągnięcie, spłata i wykup zadłużenia 

 
W okresie od  1 października 2018 roku do 31 marca 2019 roku Grupa nie dokonała emisji ani wykupu papierów 
dłużnych. 
 

17. Naruszenie postanowień umów (kredyty, pożyczki) 

W okresie sześciu miesięcy 2018/2019 roku Grupa Suwary nie naruszyła postanowień umów kredytów lub 
pożyczek. 
 

18. Rezerwy 

 
Wartość rezerw ujętych w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przedstawiały się 
następująco: 
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TAB 31       

 
Rezerwy na 

długoterminowe 
świadczenia 
pracownicze 

Pozostałe rezerwy, w tym na: 

koszty 
restrukturyzacji 

sprawy 
sądowe 

straty z 
umów 

budowlanych 
inne razem 

Stan rezerw na dzień 
31.03.2019 roku 

496 - - -- 2 058 2 058 

Stan rezerw na dzień 
31.12.2018 roku 

704 - - - 2 647 2 647 

Stan rezerw na dzień 
30.09.2018 roku 

209 - - - 1 287 1 287 

 
Wartość rezerw ujętych w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz ich zmiany 
w porównywalnych okresach przedstawiały się następująco: 
 
 

TAB 31B       

 
Rezerwy na 

długoterminowe 
świadczenia 
pracownicze 

Pozostałe rezerwy, w tym na: 

koszty 
restrukturyzacji 

sprawy 
sądowe 

straty z 
umów 

budowlanych 
inne razem 

za okres sprawozdawczy 
01.10.2018 - 31.03.2019        
Stan na początek okresu 209  -  -  -  2 647  2 647  
Zwiększenie rezerw ujęte jako 
koszt w okresie 

287  -  -  -  -  -  

Rozwiązanie rezerw ujęte jako 
przychód w okresie (-) 

 - -  -  -  -  -  

Wykorzystanie rezerw (-)  - -  -  -  (589) (589) 
Pozostałe zmiany (różnice 
kursowe netto z przeliczenia) 

 - -  -  -  -  -  

Stan rezerw 31.03.2019 496  -  -  -  2 058  2 058  

 
 
Pozycja „inne” w „Pozostałych rezerwach zawiera na dzień 31.03.2019 m.in: 

- Rezerwę na reklamacje  w kwocie 157 tys. zł na 31.03.2019r, 
- rezerwę na badanie bilansu w kwocie 252 tys. zł, 
- rezerwa na urlopy w kwocie 433 tys. zł, 
- rezerwa na odprawy emerytalne 171 tys. zł, 
- rezerwa na składki ZUS od niewykorzystanych urlopów w kwocie 41 tys. zł, 
- krótkoterminowa cześć rezerwy na środki trwałe finansowane z ZFRON w kwocie 373  tys. zł 

 
 
 

TAB 31 C       

 
Rezerwy na 
długoterm. 

świadczenia 
pracownicze 

Pozostałe rezerwy, w tym na: 

koszty 
restruktury-

zacji 

sprawy 
sądowe 

straty z 
umów 

budowlanych 
inne Razem 

za okres od 01.10.2017 roku do 31.03.2018 roku 
  
Stan na początek okresu 227  - - - 1 424  1 424  

Zwiększenie rezerw ujęte 
jako koszt w okresie 

- - - - 188  188  

Rozwiązanie rezerw ujęte 
jako przychód w okresie (-) 

(9) - - - (39) (39) 

Wykorzystanie rezerw (-) -   - - - (263) (263) 

Pozostałe zmiany (różnice 
kursowe netto z 
przeliczenia) 

 - - - - -  -  

Stan rezerw na dzień 
31.03.2018 roku 

218  - - - 1 310  1 310  
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19. Umowy gwarancji finansowej i zobowiązania warunkowe 

 
Grupa nie posiada zobowiązań warunkowych. 
Na dzień 31 marca 2019 roku zobowiązania zabezpieczone na majątku Grupy Kapitałowej SUWARY  wynikały z 
umów z firmami leasingowymi, umowy zakupu udziałów w KARTPOL GROUP Sp. z o.o. oraz umów Kredytowych 
z Bankiem BGŻ BNP PARIBAS S.A. 
Na dzień 31 marca 2019 roku wartość bilansowa zobowiązań zabezpieczonych wekslami wynosi 49 289 tys. zł. 
W związku  z zaciągniętymi kredytami w Banku BGŻ BNP PARIBAS S.A. ustanowiono hipoteki umowne których 
wartość  wynosi 182 250 tys. zł. 
W ramach zaciągniętych kredytów w Banku BGŻ BNP PARIBAS S.A. ustanowiono również cesję wierzytelności 
ubezpieczenia majątku Spółek Grupy Kapitałowej Suwary na rzecz BGŻ BNP PARIBAS S.A., która wynosi 
łącznie 51 000 tys. zł. 
 

20. Postępowania przed sądem, organem administracji publicznej, arbitraż 

 
W okresie objętym niniejszym raportem:  

 nie toczyły się żadne postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub    
jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta 

 nie toczyły się żadne postępowania dotyczące dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań 
oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów 
własnych Emitenta 

21. Transakcje z jednostkami powiązanymi 

 
Informacja o jednostkach powiązanych 
 

Suwary Spółka Akcyjna tworzy grupę kapitałową z następującymi jednostkami:  
 Kartpol Group Sp. z o.o. 
 Suwary Tech Sp. z o.o. 
 Suwary Development Sp. z o.o. 

Grupa Kapitałowa Suwary wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Wentworth. Wentworth Group jest 
międzynarodową grupą firm z siedzibą w Brantford w Kanadzie. Grupa produkuje szeroką gamę opakowań 
z tworzyw sztucznych i form wykorzystywanych do produkcji opakowań. Formy wytwarzane przez Wentworth 
to formy rozdmuchowe i wtryskowe we wszystkich rozmiarach, dostosowane  do wszystkich 
technologii i wszystkich rodzajów maszyn. Produkowane przez Wentworth pojemniki z tworzyw sztucznych są 
używane do napojów, żywności, kosmetyków, środków medycznych i chemicznych oraz produktów 
gospodarstwa domowego. Wśród klientów Grupy znajdują się największe międzynarodowe koncerny 
w przemyśle opakowań i sprzedaży żywności.  
W skład Grupy Kapitałowej Wentworth wchodzi 15 zakładów produkcyjnych,  w tym 7 w Polsce,  5 w Kanadzie 
i 1 w USA związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych oraz jeden zakład w Polsce prowadzący 
produkcję form dla przetwórstwa tworzyw sztucznych. Grupa utrzymuje również, ośrodki sprzedaży, serwisu i 
zaopatrzenia w Wielkiej Brytanii, Argentynie i Chinach oraz 3 narzędziownie. 
 
Grupa Wentworth dostarcza swoje produkty do ponad 70 krajów na całym świecie, a przychody 
Grupy Wentworth w roku fiskalnym 2018 roku osiągnęły ponad 800 mln zł. Grupa działa w Polsce od 1998 r. 
 

 
Podmioty powiązane obejmują kluczowy personel kierowniczy, oraz pozostałe podmioty powiązane, 
kontrolowane przez właścicieli Spółki dominującej. 
 
 
Jednostki powiązane ze Spółką to: 
 
 Amhil Enterprises, Ontario, Kanada 

 Amhil Europa Sp. z o.o. Kartoszyno, Krokowa 
 Kaj Sp. z o.o., Działdowo 
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 Kartpol Group Sp. z o.o., Wołomin 

 MCORP Technologies - Division of Wentworth Tech Inc., Ontario, Kanada 
 Savtec  Sp. z o.o., Warszawa 
 Savteco International, Brantford, Kanada 
 Stone Straw Limited, Ontario, Kanada 
 Suwary Development Sp. z o.o., Pabianice 

 Suwary Tech Sp. z o.o., Pabianice 
 Wentworth Tech Inc., Ontario, Kanada 
 Wentworth Technologies Company Limited, Brantford, Kanada 
 Wentworth Mold LTD, Ontario, Kanada, L8E 5P1  

 Wentworth  Mould LTD, Mansfield Woodhouse, Wielka Brytania 
 Wentworth Europa Sp. z o.o. 
 Wentworth Mold Inc. Electra Form Industries Division, Vandalia, Ohio, USA 
 Wentworth Tech. Sp. z o.o., Poniatowa 

 Wentworth Development Sp. z o. o. 
 1543775 Ontario Inc., Brantford, Ontario, Kanada 
 2180903 Ontario Inc., Ontario, Kanada 
 Wentworth Invest S.A. Poniatowa, Polska 

 Polifolia Sp. z o.o., Poniatowa, Polska 
 Yamada Wentworth Tech Sp. z o.o. Lućmierz, Polska 
 Yamada Wentworth Development Sp. z o.o. Lućmierz, Polska 
 Monarch Plastics Ltd., Ontario, Kanada  
 Monarch Plastics, Inc., Wisconsin, USA 

 WTCL Holdings (US) Inc., Delaware, USA 
 
 
Do kluczowego personelu kierowniczego Grupa zalicza członków zarządu Spółki dominującej oraz spółek 
zależnych. Wynagrodzenie kluczowego personelu w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym wyniosło: 
 

TAB 32   

  

6 miesięcy 
zakończone        31 

marca 2019 

6 miesięcy 
zakończone        31 

marca 2018 

    (niebadane)    (niebadane) 

Świadczenia na rzecz personelu kierowniczego     

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 168 582 

Świadczenia z tyt. rozwiązania stosunku pracy -  - 

Płatności w formie akcji własnych -  - 

Pozostałe świadczenia -  40 

Razem 168 622 

 
Grupa Kapitałowa nie udzieliła kluczowemu personelowi kierowniczemu żadnych pożyczek w okresie objętym 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.  
 
W Grupie występują również wynagrodzenia Członków Zarządów wypłacane na podstawie umów cywilno-
prawnych o świadczenie usług zarządzania i doradztwa. Umowy zostały zawarte pomiędzy Członkami Zarządów 
a spółkami SUWARY S.A. i Karpol Group Sp. z o.o. 
W okresie objętym niniejszym sprawozdanie finansowym z tytułu realizacji umów wypłacono Członkom Zarządów 
kwotę netto (bez podatku od towarów i usług) w wysokości 744 tys.  PLN. 
 
Transakcje zawarte pomiędzy spółkami Grupy, które zostały wyeliminowane w procesie konsolidacji, 
prezentowane są w jednostkowych sprawozdaniach finansowych Spółek. 
W okresie objętym niniejszym skróconym sprawozdaniem wszystkie transakcje, które miały miejsce pomiędzy 
podmiotami zależnymi były zawarte na warunkach rynkowych. 
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Poniżej zestawiono transakcje z jednostkami powiązanymi ujęte w skróconym półrocznym skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym Grupy: 
 

TAB 33     

 
6 miesięcy 

zakończone        
31 marca 2019 

6 miesięcy 
zakończone        

31 marca 2018 

3 miesiące 
zakończone            

31 marca 
2019 

3 miesiące 
zakończone            

31 marca 
2018 

      (niebadane)      (niebadane) 
   

(niebadane) 
   

(niebadane) 

Sprzedaż do: 

Pozostałych podmiotów powiązanych - - - - 

Wentworth Mold LTD 3 030 1 453 1 515 526 

Wentworth TECH Sp. z o.o. - 2 - - 

Razem 3 030 1 455 1 515 526 

 

 
 

TAB 34      

  
 6 miesięcy 
zakończone        

31 marca 2019  

 6 miesięcy 
zakończone        

31 marca 2018  

 3 miesiące 
zakończone            

31 marca 
2019  

 3 miesiące 
zakończone            

31 marca 2018  

        (niebadane)        (niebadane)  

       
(niebadane, 

nie 
przeglądane) 

   (niebadane, 
nie 

przeglądane) 

 Zakup od:          

 Pozostałych podmiotów powiązanych  -    

 KAJ Sp. z o.o.  - 132 - 28 

 Wentworth TECH Sp. z o.o.  612 539 48 535 

 Wentworth DEVELOPMENT Sp. z o.o.  33 66 16 15 

 Wentworth INVEST Sp. z o.o.  - 140 - 140 

 Savtec Sp. z o.o.  280 268 140 129 

 Razem  925 1 145 204 847 

 

TAB 33A   

 31.03.2019 30.09.2018 

 
   (niebadane)      (badane) 

Należność od     

Pozostałych podmiotów powiązanych - 635 

Wentworth Mold LTD 2 789 635 

Razem 2 789 635 
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TAB 34B   
  31.03.2019 30.09.2018 

     (niebadane)      (badane) 

Zobowiązania wobec     

Pozostałych podmiotów powiązanych     

KAJ Sp. z o.o. - - 

Wentworth TECH Sp. z o.o. 
                                 

870  
                                    

82  

Wentworth DEVELOPMENT Sp. z o.o. 
                                      

8  
- 

Savtec Sp. z o.o. 
     

20  
- 

Razem 
                           

580  
                                    

82  
 
 
 W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem półrocznym obroty między spółkami Grupy Kapitałowej SUWARY 
wyniosły 4 344 tys. zł, wzajemne należności i zobowiązania handlowych na dzień 31 marca 2019r. wyniosły 2 100  
tys. zł. 
 

TAB 35     

 

31 marca 2019 30 września 2018 

(niebadane) (badane) 

Otrzymane w 
okresie 

Skumulowane 
saldo 

Otrzymane w 
okresie 

Skumulowane 
saldo 

Pożyczki otrzymane od:       

Pozostałych podmiotów powiązanych         

Wentworth TECH Sp. z o.o.  
                             

22 349  
 

                             
24 276  

AMHIL Sp. z o.o.  -  - 

Razem  
                             

22 349  
 

                           
24 276  

 
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem półrocznym Spółka Suwary S A. nie dokonała spłaty pożyczki 
wobec Wentworth Tech Sp. z o.o. Zmniejszenie salda zobowiązań wynika ze spłaty  odsetek od pożyczki.  
 

22. Zdarzenia po dniu bilansowym 

W okresie pomiędzy dniem bilansowym (tj. 31.03.2019 r.) a datą przygotowania niemniejszego sprawozdania, 
nastąpiło zawieszenie notowań Spółki Suwary S.A. Na wniosek Komisji Nadzory Finansowego Giełda Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. dokonała zawieszenia notowań z dniem 2 lipca 2019r. Podstawą wniosku była 
publikacja przez Spółkę półrocznego sprawozdania finansowego bez Raportu z przeglądu sprawozdania przez 
Biegłego Rewidenta.    

23. Inne znaczące zmiany aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów 

W prezentowanym okresie nie miały miejsca inne  znaczące zmiany aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów 
 

24. Podstawowe zagrożenia i ryzyka 

 
Ryzyko zmian legislacyjnych 
 
Ryzyko legislacyjne ściśle związane jest z portfolio produkowanym w Grupie, szczególnie ważne jest dla 
Pabianic, które działają w branży opakowań. Opakowania będą w najbliższych 2-3 latach podlegać zmianom 
głównie za sprawą dyrektyw unijnych. Obszary zastosowań tworzyw będą ograniczane przez legislatora. 
Dodatkowo świadomość konsumentów będzie wzmacniać te zmiany. W opinii zarządu zmiany te będą miały dość 
gwałtowny przebieg. Zarząd pozytywnie ocenia te trendy gdyż pracuje nad przygotowaniem oferty wyprzedzając 
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te zmiany i umożliwiając, szczególnie Pabianicom, osiągnąć przewagę konkurencyjną. Ryzyka te nie dotyczą 
produktów technicznych, które produkowane są w Bydgoszczy. 
 
Ryzyko zmian cen surowców 
 
Zakupy znaczącej części surowców niezbędnych do produkcji realizowanej przez Grupę Suwary stanowią 
tworzywa sztuczne. Wzrost cen tworzyw wpływa w pierwszym okresie na osiągane marże. Zarządy Spółek z 
Grupy Kapitałowej Suwary starają się aby ceny produktów odzwierciedlały koszty zakupionych surowców poprzez 
stosowane formuły cenowe lub bieżące negocjacje z kontrahentami. 
 
Ryzyko związane z podwyższeniem stóp procentowych 
 
Spółki z Grupy Kapitałowej Suwary posiadają zaciągnięte kredyty bankowe w tym kredyty długoterminowe.  Z 
tego powodu narażone są na ryzyko potencjalnego wzrostu bazowych stóp procentowych lub podniesienia stóp 
procentowych w wyniku niedotrzymania kowenantów. Poziom kowenantów jest regularnie monitorowany przez 
Banki finansujące.  
Aby zminimalizować ryzyko związane ze zmiennością stóp procentowych Spółka dominująca zawarła Umowę 
Ramową z bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. w ramach której została zawarta transakcja zabezpieczająca poziom 
stopy procentowej dla kredytu długoterminowego. 
 
Ryzyko konkurencji 
Rynek producentów opakowań z tworzyw sztucznych stopniowo powiększa się i ewoluuje. Aby utrzymać się na 
rynku, nowo powstające podmioty często stosują zaniżone ceny.  
Produkty oferowane przez Spółki Grupy od wielu lat wytwarzane są przy zachowaniu najwyższej jakości, co 
dodatkowo wzmacnia przewagę konkurencyjną części Spółek Grupy. Taka polityka sprawdza się w obszarze 
rynku Kartpol Group i Zakładu produkcyjnego z Bydgoszczy, których główni kontrahenci związani są z zakładami 
od  wielu lat, jest natomiast bardzo kosztowna i mało efektywna dla Zakładu Suwary S.A. w Pabianicach i   
Suwary Tech, których klienci biorą pod uwagę wyłącznie cenę produktu.  
Ryzyko jednak jest duże ponieważ dotychczas Pabianice konkurowały z małymi producentami oraz dostarczały 
do dużych klientów, którzy rozpoczęli własna produkcję oferując produkty na rynku. Niewielcy producenci dostali 
dostęp do technologii za sprawą łatwego finansowania i funduszy unijnych co istotnie zwiększyło 
konkurencyjność rynku opakowań. 
W przypadku trójkątów ostrzegawczych, rynek europejski jest zalewany tanimi produktami pochodzącymi głównie 
z Chin. Akcesoria te, mimo oznaczeń rzadko spełniają wymagania stawiane przez Regulamin 27 EKG ONZ, 
uzyskują jednak certyfikaty wystawione w krajach europejskich i trafiają na rynek. Niska cena jest spowodowana 
stosowaniem niższej jakości materiałów i obniżaniem funkcjonalności produktów. Działania administracji na 
poziomie krajowym i europejskim nie są w stanie zatrzymać wprowadzania na rynek produktów niespełniających 
wspomnianych wymagań. 
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25. Inne informacje wymagane przepisami (wybrane dane finansowe przeliczone na euro) 

 
 
W okresach objętych niniejszym skróconym półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, 
do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego 
w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski oraz kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu 
sprawozdawczego: 
 

TAB 36     

 

6 miesięcy 
zakończone   31 

marca 2019 

6 miesięcy 
zakończone   31 

marca 2018 

3 miesiące 
zakończone   31 

marca 2019 

3 miesiące 
zakończone   31 

marca 2018 
Średni kurs PLN / EUR w 

okresie 
                             

4.3025  
                  

4.1936  
                             

4.2978  
        

4.1784  

     
 31.03.2019 31.03.2018   

Kurs PLN / EUR na dzień 
                             

4.3013  
                             

4.2085    
 
 

* średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. 
 

Podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania 
z wyniku oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, przeliczone na EURO, przedstawia 
tabela: 
 

TAB 37     

 

6 miesięcy 
zakończone   

31 marca 
2019 

6 miesięcy 
zakończone   

31 marca 
2018 

3 miesiące 
zakończone   

31 marca 
2019 

3 miesiące 
zakończone   

31 marca 
2018 

   (niebadane)    (niebadane) 
   (niebadane, 

nie 
przeglądane) 

   (niebadane, 
nie 

przeglądane) 

tys. PLN 

Rachunek zysków i strat   skorygowane     

Przychody ze sprzedaży 77 158  76 711  46 149 42 045 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 748  8 086  9 714 4 889 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 675  6 619  3 121 4 043 

Zysk (strata) netto 1 119  5 663  2 493 3 553 

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu 
dominującego 

1 119  5 663  2 067 3 553 

Zysk na akcję (zł) 0.24  1.23  0.45  0.77  

Rozwodniony zysk na akcję (zł) 0.24  1.23  0.45  0.77  

Średni kurs PLN / EUR w okresie  x   x   x   x  
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TAB 37B     

 

6 miesięcy 
zakończone   

31 marca 
2019 

6 miesięcy 
zakończone   

31 marca 
2018 

3 miesiące 
zakończone   

31 marca 
2019 

3 miesiące 
zakończone   

31 marca 
2018 

   (niebadane)    (niebadane) 
   (niebadane, 

nie 
przeglądane) 

   (niebadane, 
nie 

pzreglądane) 

tys. EUR 

Rachunek zysków i strat   skorygowane     

Przychody ze sprzedaży 17 933  18 292 10 738 10 062 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 639  1 928 2 260 1 170 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 389  1 578 726 968 

Zysk (strata) netto 260  1 350 580 850 

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu 
dominującego 

260  1 350 481 850 

Zysk na akcję (euro) 0.06  0.29  0.10  0.18  

Rozwodniony zysk na akcję (euro) 0.06  0.29  0.10  0.18  

Średni kurs PLN / EUR w okresie 
              

4.3025  
              

4.1936  
              

4.2978  
              

4.1784  
 
 
 
 

TAB 37C     

  

31.03.2019 31.03.2018 31.03.2019 31.03.2018 

(niebadane) (niebadane) 
   (niebadane, 

nie 
przeglądane) 

   (niebadane, 
nie 

pzreglądane) 

tys. PLN tys. EUR 

Rachunek przepływów pieniężnych   skorygowane   skorygowane 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 418  5 304  1 259  1 265  

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 888) (1 509) (904) (360) 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (3 294) (7 355) (766) (1 754) 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 764) (3 560) (410) (849) 

Średni kurs PLN / EUR w okresie X X 4.3025  4.1936 

 
 

TAB 37D     

  

31.03.2019 30.09.2018 31.03.2019 30.09.2018 

(niebadane) (badane) (niebadane) (badane) 

tys. PLN tys. EUR 

Bilans   skorygowane   skorygowane 

Aktywa 171 323 161 730 39 831 37 863 

Zobowiązania długoterminowe 41 938 44 612 9 750 10 686 

Zobowiązania krótkoterminowe 56 460 45 312 13 126 10 608 

Kapitał własny 72 925 71 805 16 954 16 811 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

72 925 71 805 16 954 16 811 

Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X 4.3013 4.2714 
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26. Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co 
najmniej kolejnego kwartału 

Czynniki zewnętrzne 
 

 Ceny surowca i możliwości dywersyfikacji zakupów 

 Zmiany legislacyjne dotyczące opakowań z tworzyw 
 Wzrost kosztów pracy, w tym płacy minimalnej 
 Wzrost kosztów energii  
 Brak ochrony rynku trójkątów ostrzegawczych przed produktami niespełniającymi wymagań 

bezpieczeństwa 
 
Czynniki wewnętrzne 
 

 Zmiany i wdrożenie narzędzi operacyjnych dla Bydgoszczy i w późniejszym terminie Pabianic 
 Możliwości inwestycyjne, głownie w nowe segmenty, narzędzia i automatyzację  
 Inercja projektów optymalizacyjnych 

 

27. Oświadczenie Zarządu 

Zarząd Spółki SUWARY S.A., że wedle swojej najlepszej wiedzy, półroczne skrócone skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SUWARY oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe 
SUWARY S.A.  za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2019 roku i dane porównywalne, sporządzone zostały 
zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny 
i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej SUWARY oraz Spółki SUWARY 
S.A. 
 
Ponadto Zarząd SUWARY S.A.  oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, 
dokonujący przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 
SUWARY oraz półrocznego skróconego sprawozdania finansowego SUWARY S.A.  za okres 6 miesięcy 
zakończony 31 marca 2019 roku, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli 
rewidenci dokonujący tego przeglądu, spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z 
przeglądu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 
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28. Zatwierdzenie do publikacji 

 
Skrócone wstępne półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 6 miesięcy 
zakończony 31.03.2019 roku wraz z danymi  porównawczymi tj. za okres 6 miesięcy zakończony 
31.03.2018 roku i danymi za rok obrotowy 2017/2018 tj. za okres 01.10.2017 – 30.09.2018 zostało 
zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki dominującej w dniu 28.06.2019 roku przed zakończeniem 
przeglądu przez biegłego rewidenta. 
 
Skrócone ostateczne półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 6 miesięcy 
zakończony 31.03.2019 roku wraz z danymi  porównawczymi tj. za okres 6 miesięcy zakończony 
31.03.2018 roku i danymi za rok obrotowy 2017/2018 tj. za okres 01.10.2017 – 30.09.2018po  zakończeniu  
przeglądu przez biegłego rewidenta i wprowadzeniu stosownych korekt zostało zatwierdzone do publikacji 
przez Zarząd Spółki dominującej w dniu 17.07.2019 roku. 
 
 
Podpisy wszystkich Członków Zarządu 
 
Data Imię i Nazwisko Funkcja Podpis 

17.07.2019 Walter T.  Kuskowski Prezes Zarządu 
 

17.07.2019 Wojciech Gielnik Wiceprezes Zarządu 
 

17.07.2019 Piotr Stachowicz Członek Zarządu 
 

 
 
Podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego 
 
Data Imię i Nazwisko Funkcja Podpis 

17.07.2019 Dariusz Dombrowski 
p.o. Głównego 
Księgowego 
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