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1. Wybrane dane finansowe dotyczące śródrocznego skróconego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów 

Pozycja bilansu PLN PLN EUR EUR 

w tysiącach 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019 

Aktywa razem        54 434         52 260         11 958         12 272  

Aktywa trwałe        23 580         23 721            5 180            5 570  

Aktywa obrotowe         30 854         28 539            6 778            6 702  

Pasywa razem        54 434         52 260         11 958         12 272  

Kapitał własny        41 044         40 877            9 016            9 599  

Zobowiązania długoterminowe            4 846            4 218            1 065               990  

Zobowiązania krótkoterminowe           8 544            7 165            1 877            1 683  

 
Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów 

Pozycja w sprawozdaniu z całkowitych dochodów 
PLN PLN EUR EUR 

01.01.2020 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2019 

w tysiącach 31.03.2020 31.03.2019 31.03.2020 31.03.2019 

Przychody ze sprzedaży           7 159            7 565            1 628            1 760  

Zysk/(Strata) brutto na sprzedaży           1 766            1 176               402               274  

Zysk/(Strata) na działalności operacyjnej              359             (600)                82             (140) 

Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem              221             (272)                50               (63) 

Zysk/(Strata) netto              167             (346)                38               (81) 

Całkowite dochody ogółem              167             (346)                38               (81) 

Zysk (strata) przypadająca na 1 akcję:       

Podstawowy zysk/(strata)              0,01            (0,02)             0,00            (0,00) 

Rozwodniony zysk/(strata)              0,01            (0,02)             0,00            (0,00) 

 
Poszczególne pozycje sprawozdania z przepływów pieniężnych 

Pozycja w skonsolidowanym rachunku przepływów 
pieniężnych 

PLN PLN EUR EUR 

01.01.2020 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2019 

w tysiącach 31.03.2020 31.03.2019 31.03.2020 31.03.2019 

Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności 
operacyjnej 

          2 013             (265)              458               (62) 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej              226            1 622                 51               377  

Środki pieniężne netto z działalności finansowej        (1 168)                30             (266)                   7  

Przepływy pieniężne razem           1 071            1 387               244               322  

 

Powyższe dane finansowe za 2020 i 2019 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:  

a. za 2020 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:  

 pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na 
dzień 31 marca 2020 roku – 4,5523 PLN/EUR; 

 pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według 
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski 
na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku) – 4,3963 
PLN/EUR.  

b. za 2019 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:  

 pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na 
dzień 31 grudnia 2019 roku – 4,2585 PLN/EUR; 

 pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według 
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski 
na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku) – 4,2978 
PLN/EUR. 
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2. Wybrane dane finansowe dotyczące śródrocznego skróconego 
jednostkowego sprawozdania finansowego 

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów 

Pozycja bilansu PLN PLN EUR EUR 

w tysiącach 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019 

Aktywa razem        43 253         43 383            9 501         10 187  

Aktywa trwałe        26 132         26 138            5 740            6 138  

Aktywa obrotowe         17 121         17 245            3 761            4 050  

Pasywa razem        43 253         43 383            9 501         10 187  

Kapitał własny        40 639         40 836            8 927            9 589  

Zobowiązania długoterminowe               271               256                 60                 60  

Zobowiązania krótkoterminowe           2 343            2 291               515               538  

 
Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów 

Pozycja w sprawozdaniu z całkowitych 
dochodów Spółki 

PLN PLN EUR EUR 

01.01.2020 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2019 

w tysiącach 31.03.2020 31.03.2019 31.03.2020 31.03.2019 

Przychody ze sprzedaży                   -                     -                     -                     -   

Zysk/(Strata) brutto na sprzedaży                   -                     -                     -                     -   

Zysk/(Strata) na działalności operacyjnej            (145)            (398)              (33)              (93) 

Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem            (175)                61               (40)                14  

Zysk/(Strata) netto            (197)                12               (45)                   3  

Całkowite dochody ogółem            (197)                12               (45)                   3  

Zysk (strata) przypadająca na 1 akcję:                          

Podstawowy zysk/(strata)            (0,01)             0,00            (0,00)             0,00  

Rozwodniony zysk/(strata)            (0,01)             0,00            (0,00)             0,00  

 
Poszczególne pozycje sprawozdania z przepływów pieniężnych 

Pozycja w skonsolidowanym rachunku 
przepływów pieniężnych 

PLN PLN EUR EUR 

01.01.2020 01.01.2020 01.01.2020 01.01.2020 

w tysiącach 31.03.2020 31.03.2020 31.03.2020 31.03.2020 

Środki pieniężne netto wygenerowane na 
działalności operacyjnej 

           (141)            (318)              (32)              (74) 

Środki pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

             395            1 679                 90               390  

Środki pieniężne netto z działalności finansowej              (18)                   -                  (4)                   -   

Przepływy pieniężne razem              236            1 361                 54               316  

Powyższe dane finansowe za 2020 i 2019 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:  

a. za 2020 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:  

 pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na 
dzień 31 marca 2020 roku – 4,5523 PLN/EUR; 

 pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według 
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski 
na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku) – 4,3963 
PLN/EUR.  

b. za 2019 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:  

 pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na 
dzień 31 grudnia 2019 roku – 4,2585 PLN/EUR; 

 pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według 
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski 
na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku) – 4,2978 
PLN/EUR. 
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3. Informacje o Jednostce Dominującej oraz o jednostkach zależnych objętych 
sprawozdaniem skonsolidowanym 

3.1. Dane Spółki Dominującej 

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna, zwanej dalej: „Grupą Kapitałową” albo 
„Grupą”, jest SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (20-703), przy ul. Cisowej 11, zwana dalej: 
„Emitentem”, „Jednostką Dominującą”, bądź „Spółką”. 
Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
Data rejestracji: 24.06.2002 r. 
Numer KRS: 0000119088 
Grupa prowadzi działalność zakresie: 

 działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, 
 produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana,  
 finansowa działalność usługowa, 
 kupno i sprzedaż nieruchomości. 

Wg klasyfikacji przyjętej przez GPW Spółka figuruje w sektorze: przemysł lekki. 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres kończący się 31 marca 2020 roku obejmuje 
sprawozdania finansowe Spółki Dominującej oraz jednostek zależnych (zwanych łącznie „Grupą” albo „Grupą 
Kapitałową”). 

3.2. Podmioty Grupy Kapitałowej (jednostki konsolidowane w śródrocznym skróconym 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym) 

Jednostka Dominująca 

Sanwil Holding S.A. 

Jednostki zależne 
Udział % 

31.03.2020 31.12.2019 

Sanwil Polska Sp. z o.o. 100% 100% 

Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 100% 100% 

Strążyska Sp. z o.o. 50% 50% 

Strążyska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 50% 50% 

International Polymer Center Sp. z o. o. 100% 100% 

Grupa przy sporządzaniu sprawozdania skonsolidowanego stosuje metodę konsolidacji pełnej dla jednostek 
zależnych oraz metodę proporcjonalną dla jednostek współzależnych. 

Wyłączenia z konsolidacji wg stanu na dzień 31.03.2020 r. 

Na podstawie MSR 27 § 10 w 2009 r. Zarząd Sanwil Holding S.A. postanowił zwolnić spółkę zależną Sanwil Polska 
Sp. z o.o. ze sporządzania sprawozdań skonsolidowanych spółki zależnej w 100% od Sanwil Polska Sp. z o.o. 
International Polymer Center sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu, która od końca lutego 2009 r. nie prowadzi 
działalności do czasu wznowienia lub zakończenia działalności bądź zbycia udziałów tej spółki. 

4. Podstawa prezentacji i przygotowania śródrocznych skróconych 
sprawozdań finansowych 

4.1. Oświadczenie o zgodności z MSSF 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Sanwil Holding S.A. oraz 
śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Sanwil Holding S.A. („śródroczne skrócone sprawozdania 
finansowe”) sporządzono za okres 3 miesięcy, zakończony 31 marca 2020 roku. 

Prezentowane śródroczne skrócone sprawozdania finansowe spełniają wymogi Międzynarodowego Standardu 
Rachunkowości MSR 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, odnoszącego się do śródrocznych sprawozdań 
finansowych i nie zawierają one wszystkich informacji, które obowiązują w stosunku do rocznych sprawozdań 
finansowych. Śródroczne skrócone sprawozdania finansowe powinny być czytane razem z rocznymi sprawozdaniami 
finansowymi (odpowiednio skonsolidowanym i jednostkowym) za rok 2019, opublikowanymi w dniu 20 maja 2020 
roku. 
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Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej przekazywane jest do publicznej 
wiadomości łącznie ze śródrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniem finansowym. Aby uzyskać pełne 
zrozumienie wyniku i sytuacji finansowej Emitenta, śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe 
Spółki należy czytać łącznie ze śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy 
Kapitałowej. 

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga użycia określonych szacunków księgowych. 
Wymaga również od Zarządu Spółki stosowania własnego osądu przy stosowaniu przyjętych przez Grupę Kapitałową 
zasad rachunkowości. Zagadnienia, w odniesieniu do których wymagana jest większa doza osądu, zagadnienia 
bardziej złożone lub takie, przy których założenia i szacunki są znaczące z punktu widzenia sprawozdania 
finansowego nie uległy co do zasady zmianie w porównaniu z końcem roku. 

4.2. Podstawa sporządzania śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej w ciągu 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego. W okresie 
sprawozdawczym oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie odnotowano istotnych przesłanek 
wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności. 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły naruszenia postanowień umów kredytowych oraz pożyczek, w sprawie 
których nie podjęto żadnych działań naprawczych ani przed dniem bilansowym, ani w tym dniu. 

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej przez Spółkę w ciągu 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego. W okresie 
sprawozdawczym oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie odnotowano istotnych przesłanek 
wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności. 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie 
finansowe nie podlegają zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający zgodnie z art. 53 ustawy o rachunkowości z dnia 
29 września 1994 r. Śródroczne skrócone sprawozdania finansowe podpisuje kierownik jednostki, tj. Zarząd Spółki, 
oraz w przypadku wyznaczenia osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Niniejsze śródroczne 
skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe zostały podpisane w dniu 30 czerwca 2020 r. 

Wszystkie wartości zaprezentowane w śródrocznych skróconych sprawozdaniach finansowych zostały 
przedstawione w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej. Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały 
zaokrąglone. Z tego powodu sumy kwot w wierszach i kolumnach tabel mogą się nieznacznie różnić od wartości 
łącznej podanej w podsumowaniu wiersza, bądź kolumny. 

4.3. Istotne oceny i oszacowania 

Przy sporządzaniu śródrocznego skróconego skonsolidowanego i jednostkowego 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.  

W niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym, dokonane 
przez Zarząd istotne osądy w zakresie stosowanych przez Grupę i Spółkę zasad rachunkowości i główne źródła 
szacowania niepewności były takie same jak zaprezentowane w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu 
finansowym za 2019 rok w nocie 6.6.  

4.4. Istotne nietypowe zdarzenia w okresie sprawozdawczym mające wpływ na sprawozdanie 
finansowe 

Za istotne, nietypowe zdarzenie, które wystąpiło w okresie sprawozdawczym, mające wpływ na niniejsze 
sprawozdanie finansowe, należy uznać rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, 
ogłoszony w związku z powyższym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania stan 
epidemii oraz wprowadzone przez władze państwowe ograniczenia. 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki powyższe wydarzenia do dnia dzisiejszego nie miały negatywnego 
wpływu na sytuację Spółki i spółek zależnych, w tym w pierwszym kwartale 2020 r. Niemniej jednak w okresie tym 
odnotowywane były zdarzenia takie jak: spadek zamówień, utrudnienia w zakresie ich realizacji w związku 
z zamykanymi granicami państw oraz trudnościami w transporcie, zachwiania w łańcuchu dostaw surowców 
(głównie z terytorium Włoch), zatory płatnicze, które w kolejnych miesiącach mogą mieć negatywny wpływ przede 
wszystkim na działalność spółki zależnej Emitenta, tj. Sanwil Polska Sp. z o.o., której przychody mają znaczący wpływ 
na skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. Z uwagi na wybuch epidemii koronawirusa 
OECD zaapelowała do banków centralnych i rządów o wsparcie rynków, aby zapobiec jeszcze większemu 
spowolnieniu. Zachodzi realne ryzyko, że znajdzie to odzwierciedlenie w gospodarce. Agencje ratingowe obniżają 
więc swoje prognozy globalnego wzrostu PKB w tym dla gospodarek chińskiej i włoskiej. Zagrożona jest również 
strefa euro, której gospodarka spowolni w najbliższym czasie. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją 
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ostateczny wpływ skutków pandemii i stopień tego wpływu jest obecnie nieznany i niemożliwy do oszacowania oraz 
uzależniony odczynników, które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony Spółki. Poza powyższym w ocenie 
Zarządu Spółki w prezentowanym okresie nie wystąpiły żadne nietypowe zdarzenia mające wpływ na śródroczne 
skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej oraz śródroczne skrócone jednostkowe 
sprawozdanie finansowe Spółki. 

4.5. Sezonowość 

Działalność Grupy nie podlega sezonowości, ani cykliczności.  

4.6. Zmiany zasad rachunkowości 

Nie wystąpiły w stosunku do ostatniego opublikowanego rocznego sprawozdania finansowego za wyjątkiem zmian 
opisanych w punkcie 4.7. 

4.7. Standardy i interpretacje zatwierdzone przez UE i oczekujące na zatwierdzenie 

Efekt zastosowania nowych standardów rachunkowości i zmian polityki rachunkowości 

Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego za pierwszy kwartał 2020 r. są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzeniu rocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok, z wyjątkiem zmian opisanych poniżej. 

Zastosowano takie same zasady dla okresu bieżącego i porównawczego. 

Zmiany wynikające ze zmian MSSF 

Od początku roku obrotowego obowiązują następujące nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje wydane 
przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej 
Sprawozdawczości Finansowej: 

 Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” oraz MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, 
zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” – Definicja istotności  

Celem zmian było doprecyzowanie definicji „istotności” i ułatwienie jej stosowania w praktyce. 

 Zmiana w MSSF 3 Połączenia jednostek 

Zmiana w MSSF 3 została opublikowana w dniu 22 października 2018 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub później.  

Celem zmiany było doprecyzowanie definicji przedsięwzięcia (ang. business) i łatwiejsze odróżnienie przejęć 
„przedsięwzięć” od grup aktywów dla celów rozliczenia połączeń. 

 Zmiany do MSSF 9, MSR 39 i MSSF 7 - Reforma wskaźników referencyjnych stóp procentowych  

Zmiany obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub później. W związku z tym, że 
Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń, niepewność związana z instrumentami pochodnymi opartymi na 
stopach procentowych nie będzie miała wpływu na jej sprawozdania finansowe. 

 Zmiany do Odniesień do Założeń Koncepcyjnych MSSF (opublikowane dnia 29 marca 2018 roku, 
obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub po tej 
dacie). 

Powyższe zmiany do standardów nie miały istotnego wpływu na dotychczas stosowaną politykę rachunkowości 
Grupy. 

Zmiany wprowadzone samodzielnie przez Grupę 

Grupa nie dokonała korekty prezentacyjnej danych porównywalnych za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 
2019 roku. 

Standardy nieobowiązujące (Nowe standardy i interpretacje) 

W niniejszym sprawozdaniu finansowym Grupa nie zdecydowała o wcześniejszym zastosowaniu opublikowanych 
standardów lub interpretacji przed ich datą wejścia w życie. 

Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 
lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie na dzień 
bilansowy: 

 MSSF 14 Regulatory Deferral Accounts 

Nowy standard został opublikowany w dniu 30 stycznia 2014 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później. Nowy standard ma charakter przejściowy w związku 
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z toczącymi się pracami RMSR nad uregulowaniem sposobu rozliczania operacji w warunkach regulacji cen. Standard 
wprowadza zasady ujmowania aktywów i zobowiązań powstałych w związku z transakcjami o cenach regulowanych 
w przypadku gdy jednostka podejmie decyzję o przejściu na MSSF.  

Grupa zastosuje nowy standard nie wcześniej niż z dniem ustalonym przez Unię Europejską jako data wejścia w życie 
tego standardu. Ze względu na przejściowy charakter standardu Komisja Europejska postanowiła nie rozpoczynać 
formalnej procedury zatwierdzenia standardu i poczekać na docelowy standard. 

 MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe 

Nowy standard został opublikowany w dniu 18 maja 2017 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub później. Dozwolone jest jego wcześniejsze zastosowanie (pod 
warunkiem równoczesnego zastosowania MSSF 15 i MSSF 9). Standard zastępuje dotychczasowe regulacje dotyczące 
umów ubezpieczeniowych (MSSF 4). 

Grupa zastosuje nowy standard od 1 stycznia 2021 r. 

 Zmiany w MSSF 10 i MSR 28: Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką 
stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem 

Zmiany w MSSF 10 i MSR 28 zostały opublikowane w dniu 11 września 2014 roku i mają zastosowanie do okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później (termin wejścia w życie obecnie został odroczony bez 
wskazania daty początkowej). Zmiany doprecyzowują rachunkowość transakcji, w których jednostka dominująca traci 
kontrolę nad jednostką zależną, która nie stanowi „biznesu” zgodnie z definicją określoną w MSSF 3 „Połączenia 
jednostek”, w drodze sprzedaży wszystkich lub części udziałów w tej jednostce zależnej do jednostki stowarzyszonej 
lub wspólnego przedsięwzięcia ujmowanego metodą praw własności. 

Grupa zastosuje zmiany w standardach nie wcześniej niż z dniem ustalonym przez Unię Europejską jako data wejścia 
w życie tego standardu. Aktualnie Komisja Europejska postanowiła odroczyć formalną procedurę zatwierdzenia 
zmienionych standardów. 

Według szacunków Grupy ww. standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby istotnego wpływu na 
sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez Grupę na dzień bilansowy. 
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5. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 
Za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. 

Nota 
01.01.2020 01.01.2019 

w tysiącach złotych 31.03.2020 31.03.2019 

Działalność kontynuowana       

Przychody ze sprzedaży  6.2.             7 159              7 565  

Koszt własny sprzedaży 6.3.          (5 393)          (6 389) 

Zysk/(Strata) brutto na sprzedaży               1 766              1 176  

Koszty sprzedaży 6.3.              (491)              (472) 

Koszty ogólnego zarządu  6.3.          (1 062)          (1 275) 

Zysk (strata) ze sprzedaży                  213               (571) 

Pozostałe przychody operacyjne                  687                 331  

Pozostałe koszty operacyjne                (541)              (360) 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej                  359               (600) 

Przychody finansowe                  277                 447  

Koszty finansowe                (415)              (119) 

Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem                  221               (272) 

Podatek dochodowy                  (54)                (74) 

Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej za rok obrotowy                  167               (346) 

Działalność zaniechana                       -                       -   

Zysk (strata) z działalności zaniechanej                       -                       -   

Zysk/(Strata) netto                  167               (346) 

Inne całkowite dochody       

Inne całkowite dochody podlegające przeklasyfikowaniu do zysku lub straty                       -                       -   

Inne całkowite dochody (netto)                       -                       -   

Całkowite dochody ogółem                  167               (346) 

        

Zysk/(Strata) netto przypadające na:       

Akcjonariuszy jednostki dominującej                  167               (346) 

Udziałowców niekontrolujących    -                      -   

        

Inne całkowite dochody przypadające na:                       -                       -   

Akcjonariuszy jednostki dominującej                       -                       -   

Udziałowców niekontrolujących                       -                       -   

        

Zysk/(Strata) przypadająca na 1 akcję       

Średnioważona ilość akcji w szt. 6.12.  16 003 790   16 703 790  

Zysk/Strata na 1 akcję w zł 6.12.               0,01              (0,02) 

 
 
 
Adam Buchajski         
/Prezes Zarządu/   
 
 
Anna Mazurek 
/osoba, której powierzono   
prowadzenie ksiąg rachunkowych/ 
 
 
 
Lublin, 30 czerwca 2020 roku
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Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 
Na dzień 31.03.2020 r. 

Nota 31.03.2020 31.12.2019 
w tysiącach złotych 

Aktywa       

Aktywa trwałe       

Rzeczowe aktywa trwałe 6.4.        23 221         23 364  

Wartości niematerialne                359               357  

Aktywa trwałe razem          23 580         23 721  

        

Aktywa obrotowe       

Zapasy 6.6.           8 775            8 496  

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 6.7.           3 644            2 924  

Rozliczenia międzyokresowe 6.10.           1 006               198  

Pozostałe inwestycje krótkoterminowe 6.8.           3 399            3 101  

Udzielone pożyczki 6.9.           6 749            7 610  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty             7 281            6 210  

Aktywa obrotowe razem          30 854         28 539  

        

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży                     -                     -   

Aktywa razem          54 434         52 260  

 
 
 
 
Adam Buchajski         
/Prezes Zarządu/   
 
 
Anna Mazurek 
/osoba, której powierzono   
prowadzenie ksiąg rachunkowych/ 
 
 
Lublin, 30 czerwca 2020 roku
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Na dzień 31.03.2020 r. 
Nota 31.03.2020 31.12.2019 

w tysiącach złotych 

Kapitał własny i zobowiązania       

Kapitał własny       

Kapitał zakładowy 6.11.           9 602         10 022  

Akcje własne 6.11.                   -              (653) 

Kapitał zapasowy 6.11.        32 638         32 871  

Kapitał rezerwowy 6.11.              700               700  

Zyski (straty) zatrzymane 6.11.        (1 896)        (2 063) 

Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej          41 044         40 877  

Kapitał własny razem          41 044         40 877  

Zobowiązania       

Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek 6.13.              643                    -   

Zobowiązania z tytułu leasingu 6.13.           2 277            2 339  

Rezerwy 6.15.              935               935  

w tym rezerwa na świadczenia pracownicze 6.15.              935               935  

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 6.15.              991               943  

Zobowiązania długoterminowe razem             4 846            4 218  

Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek 6.13.              497               694  

Zobowiązania z tytułu leasingu 6.13.              103               103  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 6.16.           5 410            3 853  

Rezerwy 6.15.           2 458            2 512  

w tym rezerwa na świadczenia pracownicze 6.15.              218               222  

Przychody przyszłych okresów                  76                    2  

Zobowiązania krótkoterminowe razem             8 544            7 165  

Zobowiązania razem          13 390         11 383  

Kapitał własny i zobowiązania razem          54 434         52 260  

 
 
 
Adam Buchajski         
/Prezes Zarządu/   
 
 
Anna Mazurek 
/osoba, której powierzono   
prowadzenie ksiąg rachunkowych/ 
 
 
Lublin, 30 czerwca 2020 roku
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Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 
Za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. 

Kapitał 
zakładowy 

Akcje Własne 
Kapitał 

zapasowy 
Kapitał 

rezerwowy 

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny 

Zyski (straty) 
zatrzymane 

Kapitał 
własny razem w tysiącach złotych 

Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2020 r.            10 022               (653)          32 871                 700                      -            (2 063)          40 877  

Całkowite dochody                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   

-         Wynik za okres                     -                       -                       -                       -                       -                  167                 167  

Przeznaczenie na kapitał rezerwowy              (420)                     -                       -                  420                      -                       -                       -   

Przeznaczenie zysku/Pokrycie straty                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   

Nabycie akcji własnych                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   

Umorzenie akcji własnych                     -                  653               (233)              (420)                     -                       -                       -   

Kapitał własny na dzień 31 marca 2020 r.             9 602                      -            32 638                 700                      -            (1 896)          41 044  

                

Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2019 r.            10 022                      -            32 814                 700                      -                  798           44 334  

Całkowite dochody                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   

-         Wynik za okres                     -                       -                       -                       -                       -                (346)              (346) 

Przeznaczenie na kapitał rezerwowy                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   

Przeznaczenie zysku/Pokrycie straty                     -                       -                       -                       -                       -                    15                   15  

Nabycie akcji własnych                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   

Zbycie akcji własnych                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   

Kapitał własny na dzień 31 marca 2019 r.          10 022                      -            32 814                 700                      -                  467           44 003  

 
 
 
Adam Buchajski         
/Prezes Zarządu/   
 
 
Anna Mazurek 
/osoba, której powierzono   
prowadzenie ksiąg rachunkowych/ 
 
 
Lublin, 30 czerwca 2020 roku 
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Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 
Za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. 

Nota 
01.01.2020 01.01.2019 

w tysiącach złotych 31.03.2020 31.03.2019 

        

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej       

Zysk/Strata brutto za okres                221             (272) 

Korekty             1 792                   7  

Podatek dochodowy                (54)              (49) 

Amortyzacja 6.3.              290               200  

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)              (208)              (77) 

Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej                418             (101) 

Zmiana stanu zapasów                515               685  

Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności              (723)            (910) 

Zmiana stanu rezerw                105                 15  

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz pozostałych, 
z wyłączeniem kredytów 

            4 196            1 264  

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych          (2 724)            (794) 

Inne korekty                (23)            (226) 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej             2 013             (265) 

        

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej        

Sprzedaż aktywów finansowych                  25               848  

Dywidendy i udziały w zyskach                  29                    -   

Pożyczki spłacone                870                    -   

Odsetki otrzymane                175                 21  

Inne wpływy z aktywów finansowych                     -             1 125  

Nabycie aktywów finansowych              (702)            (268) 

Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych środków trwałych              (171)              (75) 

Inne wydatki inwestycyjne   -               (29) 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej                226            1 622  

        

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej        

Zaciągnięcie kredytów i pożyczek                467                 30  

Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek          (1 472)                   -   

Odsetki zapłacone              (103)                   -   

Inne wydatki finansowe                (60)                   -   

Środki pieniężne netto z działalności finansowej          (1 168)                30  

        

Przepływy pieniężne netto, razem             1 071            1 387  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu             6 210            1 756  

Wpływ zmian z tytułu różnic kursowych dotyczących środków pieniężnych 
i ich ekwiwalentów 

                    -   -  

Środki pieniężne na koniec okresu             7 281            3 143  

Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości 
dysponowania 

                    -                     -   

 
 
 
Adam Buchajski         
/Prezes Zarządu/   
 
 
Anna Mazurek 
/osoba, której powierzono   
prowadzenie ksiąg rachunkowych/ 
 
 
Lublin, 30 czerwca 2020 roku
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6. Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

6.1. Sprawozdawczość segmentów działalności 

Działalność Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. alokowana jest do następujących segmentów operacyjnych: 
 Wyroby powlekane – przemysł lekki (m.in. PKD 13.96.Z i 20.16.Z) – Sanwil Polska Sp. z o.o. 
 Działalność firm centralnych i holdingów (m.in. 70.10.Z) – Sanwil Holding S.A. 
 Finansowa działalność usługowa (m.in. PKD 64 i 66) – Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 
 Kupno i sprzedaż nieruchomości (PKD 68) – Strążyska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Sp.k. i Strążyska Sp. z o.o. 

w tysiącach złotych 
Wyroby 

powlekane 
Działalność 
holdingów 

Finansowa 
Działalność 

usługowa 

Kupno 
i sprzedaż 

nieruchomości 
Eliminacje Skonsolidowane 

Działalność kontynuowana 
01.01.2020 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2019 

31.03.2020 31.03.2019 31.03.2020 31.03.2019 31.03.2020 31.03.2019 31.03.2020 31.03.2019 31.03.2020 31.03.2019 31.03.2020 31.03.2019 

Przychody od odbiorców 
zewnętrznych 

7 116 7 516 - - 43 49 - - - - 7 159 7 565 

Przychody z transakcji pomiędzy 
segmentami 

5 13 - - - - - - (5) (13) - - 

Przychody od odbiorców razem 7 121 7 529 - - 43 49 - - (5) (13) 7 159 7 565 

Koszty operacyjne ogółem (6 666) (7 778) (260) (344) (36) (27) (3) 
 

5 13 (6 960) (8 136) 

Wynik na sprzedaży 455 (249) (260) (344) 7 22 (3) - - - 199 (571) 

Pozostałe przychody przypisane 
do segmentu 

520 327 163 4 5 - - - - - 688 331 

Pozostałe koszty przypisane do 
segmentu 

(422) (279) (43) (58) (79) (23) - - - - (544) (360) 

Wynik segmentu 553 (201) (140) (398) (67) (1) (3) - - - 343 (600) 

Przychody finansowe 40 6 238 566 - - - - - - 278 572 

Koszty finansowe (9) (110) (391) (107) - (27) - - - - (400) (244) 

Zysk/Strata przed 
opodatkowaniem 

584 (305) (293) 61 (67) (28) (3) - - - 221 (272) 

Podatek dochodowy (32) (25) (22) (49) - - - - - - (54) (74) 

Zysk (strata) netto na 
działalności kontynuowanej 

552 (330) (315) 12 (67) (28) (3) - - - 167 (346) 

Działalność zaniechana - - - - - - - - - - - - 

Zysk (strata) netto na działalności 
zaniechanej 

- - - - - - - - - - - - 

Zysk (strata) netto 552 (330) (315) 12 (67) (28) (3) - - - 167 (346) 

Inne całkowite dochody - - - - - - - - - - - - 

Inne całkowite dochody (netto) - - - - - - - - - - - - 

Całkowite dochody ogółem 552 (330) (315) 12 (67) (28) (3) - - - 167 (346) 
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Wyroby 
 powlekane 

Działalność 
 holdingów 

Finansowa 
 działalność  

usługowa 

Kupno 
 i sprzedaż  

nieruchomości 
Eliminacje Skonsolidowane 

Wyroby 
 powlekane 

 
31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019 

Aktywa 
segmentu 

35 778 34 289 36 908 38 240 1 014 1 313 977 855 (27 522) (28 648) 47 155 46 049 

Nieprzypisane 
aktywa 

          7 279 6 211 

Aktywa razem 35 778 34 289 36 908 38 240 1 014 1 313 977 855 (27 522) (28 648) 54 434 52 260 

Zobowiązania 
segmentu 

14 012 12 510 102 52 886 1 085 527 445 (10 341) (10 255) 5 186 3 837 

Nieprzypisane 
zobowiązania 

          8 204 7 546 

Zobowiązania 
razem 

14 012 12 510 102 52 886 1 085 527 445 (10 341) (10 255) 13 390 11 383 
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Przychody ze sprzedaży w segmencie wyroby powlekane 

Informacje dotyczące produktów i usług     

w tysiącach złotych 01.01.2020 01.01.2019 

  31.03.2020 31.03.2019 

Grupa produktów Skay             4 263              4 033  

Grupa produktów Polstram             2 185              2 816  

Pozostałe                673                 680  

Razem             7 121              7 529  

 
Informacje dotyczące obszarów geograficznych     

w tysiącach złotych 01.01.2020 01.01.2019 

  31.03.2020 31.03.2019 

Kraj             5 482              6 106  

Państwa UE             1 215                 898  

Pozostałe kraje (Rosja, Ukraina)                424                 525  

Razem             7 121              7 529  

 
Informacje dotyczące głównych klientów (pow. 10% przychodów ze sprzedaży ogółem) 

w tysiącach złotych 01.01.2020 01.01.2019 

  31.03.2020 31.03.2019 

Główny klient                825              1 305  

Pozostali             6 296              6 224  

Razem             7 121              7 529  

W pierwszym kwartale 2020 jedynym znaczącym odbiorcą Grupy Kapitałowej (konkretnie spółki Sanwil Polska Sp. 
z o.o.), z którym obroty stanowiły więcej niż 10% skonsolidowanych przychodów Grupy, była spółka pod firmą: FMW 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Gostyniu. 

Wyżej wymieniony kontrahent nie jest powiązany ani ze Spółką ani jej Grupą Kapitałową.  

Przychody ze sprzedaży w segmencie finansowa działalność usługowa 

Informacje dotyczące produktów i usług     

w tysiącach złotych 01.01.2020 01.01.2019 

  31.03.2020 31.03.2019 

Usługi finansowe                  43                   49  

Pozostałe                     -                       -   

Razem                  43                   49  

 
Informacje dotyczące obszarów geograficznych     

w tysiącach złotych 01.01.2020 01.01.2019 

  31.03.2020 31.03.2019 

Kraj                  43                   49  

Państwa UE                     -                       -   

Pozostałe kraje                      -                       -   

Razem                  43                   49  

 
Informacje dotyczące głównych klientów (pow. 10% przychodów ze sprzedaży ogółem) 

w tysiącach złotych 01.01.2020 01.01.2019 

  31.03.2020 31.03.2019 

Główny klient                     -                       -   

Pozostali                  43                   49  

Razem                  43                   49  
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6.2. Przychody ze sprzedaży 

Główne produkty     

w tysiącach złotych 01.01.2020 01.01.2019 

  31.03.2020 31.03.2019 

Przychody ze sprzedaży produktów i usług                        7 156  7 536 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów                                3  29 

Razem                        7 159  7 565 

 
Obszary geograficzne     

w tysiącach złotych 01.01.2020 01.01.2019 

  31.03.2020 31.03.2019 

Kraj                        5 520  6 142 

Państwa UE                        1 215  898 

Pozostałe kraje (Rosja, Ukraina, Białoruś)                            424  525 

Razem                        7 159  7 565 

6.3. Koszty w układzie rodzajowym 

w tysiącach złotych 01.01.2020 01.01.2019 

  31.03.2020 31.03.2019 

Amortyzacja 290 200 

Zużycie materiałów i energii 4 917 4 929 

Usługi obce 545 549 

Podatki i opłaty 1 008 1 017 

Wynagrodzenia 1 259 1 350 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 403 426 

Pozostałe koszty rodzajowe 52 57 

Koszty według rodzaju 8 474 8 528 

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych                      (1 531)                         (420) 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                -                                  -   

Koszt sprzedaży                          (491)                         (472) 

Koszty ogólnego zarządu                       (1 062)                      (1 275) 

Wartość sprzedanych towarów                                3                               28  

Koszt własny sprzedaży                        5 393                         6 389  
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6.4. Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe 31.03.2020 31.12.2019 

1. Środki trwałe 22 917 23 033 

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2 334 2 334 

b) budynki, lokale i obiekty inż. ląd. i wodnej 14 150 14 226 

c) urządzenia techniczne i maszyny 5 853 5 857 

d) środki transportu 266 284 

e) inne środki trwałe 314 332 

2. Środki trwałe w budowie 304 331 

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                   -                     -   

 
w tysiącach złotych 

Grunty 
Budynki                          

i budowle 
Maszyny                      

i urządzenia 
Środki 

transportu 
Pozostałe 

środki trwałe 
Razem 

Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych 

Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2019 r.        3 426       26 154       23 315         1 041            729       54 665  

Nabycie                -                  -             169            108            203            480  

Ujawnienie aktywów na podstawie MSSF 16                -          2 289            162                 -                  -          2 451  

Sprzedaż/Likwidacja                -                  -           (293)                -                  -           (293) 

Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 r.        3 426       28 443       23 353         1 149            932       57 303  

Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2020 r.        3 426       28 443       23 353         1 149            932       57 303  

Nabycie                -                  1            143                 -                  4            148  

Ujawnienie aktywów na podstawie MSSF 16                -                   -                  -                   -                  -                  -   

Sprzedaż/Likwidacja                -             (16)           (73)                -                  -             (89) 

Wartość brutto na dzień 31 marca 2020 r.        3 426       28 428       23 423         1 149            936       57 362  

 
 
w tysiącach złotych 

Grunty 
Budynki                          

i budowle 
Maszyny                      

i urządzenia 
Środki 

transportu 
Pozostałe 

środki trwałe 
Razem 

Umorzenie  

Umorzenie na dzień 1 stycznia 2019 r.                -        (3 416)      (8 147)         (795)         (535)   (12 893) 

Amortyzacja za okres                -           (214)         (396)           (62)           (46)         (718) 

Sprzedaż                -                  -             109                 -                  -             109  

Umorzenie na dzień 31 grudnia 2019 r.                -        (3 630)      (8 434)         (857)         (581)   (13 502) 

Umorzenie na dzień 1 stycznia 2020 r.                -        (3 630)      (8 434)         (857)         (581)   (13 502) 

Amortyzacja za okres                -             (61)         (112)           (18)           (22)         (213) 

Sprzedaż                -                   -                38                  -                   -                38  

Umorzenie na dzień 31 marca 2020 r.                -        (3 691)      (8 508)         (875)         (603)   (13 677) 
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w tysiącach złotych 
Grunty 

Budynki                          
i budowle 

Maszyny                      
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki trwałe 

Razem 
Odpisy z tytułu utraty wartości 

Odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2019 r.      (1 092)   (10 587)      (9 062)              (8)           (19)   (20 768) 

Utworzenie                -                  -                  -                  -                  -                  -   

Rozwiązane                -                  -                  -                  -                  -                  -   

Odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2019 r.      (1 092)   (10 587)      (9 062)              (8)           (19)   (20 768) 

Odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2020 r.      (1 092)   (10 587)      (9 062)              (8)           (19)   (20 768) 

Utworzenie                -                  -                  -                  -                  -                  -   

Rozwiązane                -                  -                  -                  -                  -                  -   

Odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 marca 2020 r.      (1 092)   (10 587)      (9 062)              (8)           (19)   (20 768) 

 
Wartość netto           

 
Na dzień 1 stycznia 2019 r.        2 334       12 151         6 106            238            175       21 004  

Na dzień 31 grudnia 2019 r.        2 334       14 226         5 857            284            332       23 033  

            
 

Na dzień 1 stycznia 2020 r.        2 334       14 226         5 857            284            332       23 033  

Na dzień 31 marca 2020 r.        2 334       14 150         5 853            266            314       22 917  

 
W pierwszym kwartale 2020 roku poziom odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe nie zmienił się. 
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Zabezpieczenia ustanowione na rzeczowych aktywach trwałych     

Rodzaj 
zabezpieczenia 

Wartość Wierzyciel 
Data 

ustanowienia 
Termin 

Hipoteka kaucyjna na działkach 
 jako zabezpieczenie 
wierzytelności cen 

do wysokości 
600 tys. 

PGE Zamojska Korporacja 
Energetyczna 

26.03.2009 
brak 

wskazania 

Zastaw rejestrowy na linii 
produkcyjnej 

do wysokości 
848 tys. 

BNP PARIBAS S.A. 22.12.2014 
brak 

wskazania 

Środki trwałe w budowie  

Inwestycje Grupy, które są w trakcie realizacji, mają głównie charakter modernizacyjny w majątek produkcyjny 
i infrastrukturę. Wszystkie prowadzone są na terenie Polski. m.in.: modernizacja linii produkcyjnych i budynków 
produkcyjnych - poprawienie konkurencyjności oraz inwestycje odtworzeniowe.  

Niezakończone zadania inwestycyjne wg stanu na dzień bilansowy 31.03.2020 r. wynoszą 304 tys. zł (na 31.12.2019 
wynosiły 331 tys. zł). 

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez Grupę środków trwałych używanych na podstawie 
umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu umów leasingu  

Grupa nie posiada i nie użytkuje na dzień 31.03.2020 r. do prowadzenia bieżącej działalności środków trwałych 
na podstawie umowy leasingu, które nie znajdują się w ewidencji środków trwałych i nie podlegają amortyzacji, 
za wyjątkiem poniższych:  
1. W dniu 24.03.2015 Sanwil Polska Sp. z o.o. podpisała umowę dot. leasingu operacyjnego środka trwałego 

(maszyny i urządzenia). Transakcja została sfinalizowana poprzez uruchomienie przedmiotu leasingu w miesiącu 
lipcu 2015 r. Przedmiot leasingu jest własnością leasingodawcy i nie podlega amortyzacji przez Spółkę. Wartość 
przedmiotu umowy wynosi 88 tys. EUR. Umowa zawarta na okres 5 lat, 

2. W dniu 30.09.2016 Sanwil Polska Sp. z o.o. podpisała umowę dot. leasingu operacyjnego środka trwałego 
(maszyny i urządzenia). Transakcja została sfinalizowana poprzez uruchomienie przedmiotu leasingu w grudniu 
2016 r. Przedmiot leasingu jest własnością leasingodawcy i nie podlega amortyzacji przez Spółkę. Wartość 
przedmiotu umowy wynosi 137 tys. zł. Umowa została zawarta na okres 4 lat.  

Pozostałe środki trwałe używane na podstawie leasingu są amortyzowane w okresie przewidywanej użyteczności. 

6.5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Kierując się art. 82 MSR 12 Podatek dochodowy, Grupa ujawnia kwotę aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego oraz rodzaj dowodów uzasadniających ich ujęcie gdy realizacja aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego jest uzależniona od nadwyżki przyszłego dochodu do opodatkowania nad dochodem wynikającym 
z odwrócenia się dotychczasowych dodatnich różnic przejściowych oraz gdy poniosła stratę w bieżącym lub 
poprzedzającym okresie w systemie podatkowym, którego dotyczy składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego. Kierując się zasadą ostrożnej wyceny Grupa nie wykazuje aktywów z tytułu podatku odroczonego. 

6.6. Zapasy 

Zapasy na dzień 31.03.2020 r. 

w tysiącach złotych Wartość brutto 
Odpis 

aktualizujący 
Wartość netto 

Materiały 3 362 (541) 2 821 

Półprodukty i produkty w toku 2 267 (220) 2 047 

Produkty gotowe 4 371 (464) 3 907 

Towary - - - 

Razem 10 000 (1 225) 8 775 

 
Zapasy na dzień 31.12.2019 r. 

w tysiącach złotych Wartość brutto 
Odpis 

aktualizujący 
Wartość netto 

Materiały 3 884 (368) 3 516 

Półprodukty i produkty w toku 2 089 (218) 1 871 

Produkty gotowe 4 656 (1 547) 3 109 

Towary - - - 

Razem 10 629 (2 133) 8 496 
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Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów w okresie 01.01.2020 - 31.03.2020 

w tysiącach złotych 
Wartość na 

dzień 
01.01.2020 

Zmiana 
Wartość na 

dzień 
31.03.2020 

Materiały (368) (173) (541) 

Półprodukty i produkty w toku (218) (2) (220) 

Produkty gotowe (1 547) 1 083 (464) 

Towary - - - 

Razem (2 133) 908 (1 225) 

6.7. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności   

w tysiącach złotych 31.03.2020 31.12.2019 

Należności z tytułu dostaw i usług  3 428 2 749 

Należności z tytułu podatków                               57  107 

Pozostałe należności                           159                                 68  

Razem 3 644 2 924 

 
Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności 31.03.2020 

 Wartość brutto 
Odpis 

aktualizujący 
Wartość netto 

w tysiącach złotych 

Należności z tytułu dostaw i usług 4 370 (942) 3 428 

Należności z tytułu podatków 57 - 57 

Pozostałe należności 6 857 (6 698) 159 

Razem 11 284 (7 640) 3 644 

 
Zmiany odpisów aktualizujących należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności w okresie 
01.01.2020 – 31.03.2020 

 Stan na 
01.01.2020 

Zmiana odpisu 
aktualizującego 

Stan na 
31.03.2020 w tysiącach złotych 

Należności z tytułu dostaw i usług (927) (15) (942) 

Należności z tytułu podatków - - - 

Pozostałe należności (6 702) 4 (6 698) 

Razem (7 629) (11) (7 640) 

6.8. Pozostałe inwestycje krótkoterminowe 

w tysiącach złotych 31.03.2020 31.12.2019 

Papiery wartościowe (akcje notowane na rynku regulowanym)   

Brutto  5 166 4 644 

Odpis aktualizujący          (1 767)          (1 543) 

Razem 3 399 3 101 

 
Zmiany odpisów aktualizujących dot. papierów wartościowych   
  Stan na 

01.01.2020 
Zmiana odpisu 

aktualizującego 
Stan na 

31.03.2020 w tysiącach złotych 

Papiery wartościowe (akcje notowane na rynku 
regulowanym) 

       (1 543)            (224)       (1 767) 

Razem          (1 543)            (224)       (1 767) 

6.9. Udzielone pożyczki 

w tysiącach złotych 31.03.2020 31.12.2019 

Kapitał 6 843 7 713 

Odsetki              663               633  

Pozostałe rozliczenia związane z udzieloną pożyczką                53                 57  

Odpis aktualizujący odsetki             (810)             (793) 

Razem 6 749 7 610 
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Zmiany odpisów aktualizujących dot. udzielonych pożyczek   
  

Stan na 01.01.2020 
Zmiana odpisu 

aktualizującego 
Stan na 

31.03.2020 w tysiącach złotych 

Udzielone pożyczki            (793)              (17)          (810) 

Razem             (793)               (17)            (810) 

6.10. Rozliczenia międzyokresowe 

w tysiącach złotych 31.03.2020 31.12.2019 

Ubezpieczenia majątkowe                11                 24  

Prenumerata czasopism                   -                     1  

System Zarządzania Jakością                   2                    3  

Urząd Dozoru Technicznego                   2                 11  

Projekty podnoszenia innowacyjności                13                    -   

Badania i pomiary                32                    -   

Ochrona środowiska                46                 32  

Działalność badawczo-rozwojowa                   -                  66  

Udział w targach              105                 33  

Podatek od nieruchomości              661                    -   

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych              121                    -   

Inne                13                 28  

Razem 1 006 198 

6.11. Akcje i akcjonariat 

  31.03.2020 31.12.2019 

Liczba akcji na początek okresu (kapitał w pełni 
opłacony) 

16 703 790 16 703 790 

seria D* 8 352 875 8 352 875 

seria E* 8 350 915 8 350 915 

- w tym akcje własne                  700 000                   700 000  

Nabycie akcji własnych                               -                    700 000  

Umorzenie akcji                (700 000)                               -   

Zbycie akcji własnych                               -                                 -   

Wartość nominalna 1 akcji (w złotych) 0,60 0,60 

Liczba akcji na koniec okresu (w pełni opłacone)             16 003 790              16 703 790  

seria D*                               -   8 352 875 

seria E* 16 003 790 8 350 915 

Wartość nominalna 1 akcji (w złotych) 0,60 0,60 

* akcje będące przedmiotem notowań na rynku podstawowym GPW w Warszawie 

* Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING S.A. w związku z podjęciem uchwały nr 4/I/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku 
w sprawie umorzenia 700.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,60 zł każda akcja, na podstawie art. 360 § 1 i 4 
KSH. i art. 455 § 1 i 2 KSH., dokonało obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia 700.000 akcji Spółki zwykłych na 
okaziciela o wartości nominalnej 0,60 zł każda akcja wskazanych w uchwale nr 4/I/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie 
umorzenia akcji, o kwotę 420.000,00 zł i dokonało zmiany oznaczeń serii akcji w ten sposób, że wszystkie akcje, oznaczane dotychczas 
seriami D i E, zostały zaliczone do serii E. 
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Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia/przekazania niniejszego sprawozdania 

Akcjonariusz 
Liczba 

posiadanych 
akcji 

Liczba 
głosów  
na WZA 

Wartość 
nominalna 

akcji 

Udział akcji 
w kapitale 

zakładowym 

Udział 
głosów  
na WZA 

VALUE Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty z wydzielonym 
Subfunduszem 1 z siedzibą  
w Warszawie, wpisany do Rejestru 
Funduszy Inwestycyjnych 
prowadzonego przez Sąd Okręgowy 
w Warszawie, VII Wydział Cywilny 
Rejestrowy, pod numerem RFi 1339  

7 993 917 7 993 917 4 796 350,20 49,95% 49,95% 

Inne podmioty 8 009 873 8 009 873 4 805 923,80 50,05% 50,05% 

RAZEM 16 003 790 16 003 790 9 602 274,00 100,00% 100,00% 

* zgodnie z treścią zawiadomienia z dnia 25.06.2020 r. 

Zmiany w strukturze akcjonariatu Sanwil Holding S.A. w i po okresie sprawozdawczym 

W okresie od dnia publikacji poprzedniego raportu okresowego, tj. od dnia 20 maja 2020 r., do dnia publikacji 
niniejszego raportu, miały miejsce następujące zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki:  

 w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 20 maja 2020 r., w ramach której VALUE 
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie (dalej: "Fundusz") 
zbył bezpośrednio 444 572 akcje Spółki, zmniejszył się bezpośredni udział Funduszu w kapitale 
zakładowym/głosach Spółki: z 9 596 521 akcji, stanowiących 59,96% kapitału zakładowego Spółki 
i uprawniających do 9 596 521 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 59,96% ogólnej liczby 
głosów, do: 9 151 949 akcji, stanowiących 57,19% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 9 
151 949 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 57,19% ogólnej liczby głosów (szczegóły: 
raport bieżący nr 14/2020 i 16/2020); 

 w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 21 maja 2020 r., w ramach której Fundusz zbył 
bezpośrednio 247 907 akcji Spółki, zmniejszył się bezpośredni udział Funduszu w kapitale 
zakładowym/głosach Spółki: z 9 151 949 akcji, stanowiących 57,19% kapitału zakładowego Spółki 
i uprawniających do 9 151 949 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 57,19% ogólnej liczby 
głosów, do: 8 904 042 akcji, stanowiących 55,64% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 8 
904 042 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 55,64% ogólnej liczby głosów (szczegóły: 
raport bieżący nr 17/2020); 

 w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 22 maja 2020 r., w ramach której Fundusz zbył 
bezpośrednio 200 100 akcji Spółki, zmniejszył się bezpośredni udział Funduszu w kapitale 
zakładowym/głosach Spółki: z 8 904 042 akcji, stanowiących 55,64% kapitału zakładowego Spółki 
i uprawniających do 8 904 042 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 55,64% ogólnej liczby 
głosów, do: 8 703 942 akcji, stanowiących 54,39% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 8 
703 942 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 54,39% ogólnej liczby głosów (szczegóły: 
raport bieżący nr 17/2020); 

 w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 26 maja 2020 r., w ramach której Fundusz zbył 
bezpośrednio 153 728 akcji Spółki, zmniejszył się bezpośredni udział Funduszu w kapitale 
zakładowym/głosach Spółki: z 8 571 106 akcji, stanowiących 53,56% kapitału zakładowego Spółki 
i uprawniających do 8 571 106 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 53,56% ogólnej liczby 
głosów, do: 8 417 378 akcji, stanowiących 52,60% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 8 
417 378 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 52,60% ogólnej liczby głosów (szczegóły: 
raport bieżący nr 17/2020); 

 w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 3 czerwca 2020 r., w ramach której Fundusz zbył 
bezpośrednio 166 767 akcji Spółki, zmniejszył się bezpośredni udział Funduszu w kapitale 
zakładowym/głosach Spółki: z 8 310 888 akcji, stanowiących 51,93% kapitału zakładowego Spółki 
i uprawniających do 8 310 888 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 51,93% ogólnej liczby 
głosów, do: 8 144 121 akcji, stanowiących 50,89% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 8 144 
121głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 50,89% ogólnej liczby głosów (szczegóły: raport 
bieżący nr 19/2020).; 

 w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 22 czerwca 2020 r., w ramach której Fundusz 
zbył bezpośrednio 50 000 akcji Spółki, zmniejszył się bezpośredni udział Funduszu w kapitale 
zakładowym/głosach Spółki: z 8 043 917 akcji, stanowiących 50,26% kapitału zakładowego Spółki 
i uprawniających do 8 043 917 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 50,26% ogólnej liczby 
głosów, do: 7 993 917 akcji, stanowiących 49,95% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 7 
993 917 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 49,95% ogólnej liczby głosów (szczegóły: 
raport bieżący nr 20/2020). 
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Informacje o wypłaconych dywidendach 

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. oraz do dnia sporządzenia niniejszego raportu spółki z Grupy 
Kapitałowej nie wypłacały dywidendy.  

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Spółki z Grupy Kapitałowej nie wypłacały dywidendy. 

6.12. Zysk przypadający na akcję 

Podstawowy zysk przypadający na 1 akcję za okres zakończony 31.03.2020 r. 

Kalkulacja podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję na 31 marca 2020 roku dokonana została w oparciu 
o zysk netto za okres obrotowy przypadający na akcjonariuszy zwykłych Spółki w kwotach: 

w tysiącach złotych 01.01.2020 01.01.2019 

  31.03.2020 31.03.2019 

Podstawowy zysk/(strata)              167  (346) 

oraz średnią ważoną liczbę akcji na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego zaprezentowaną poniżej: 

  31.03.2020 31.03.2019 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 16 003 790 16 703 790 

Liczba akcji zwykłych na początek okresu 16 003 790 16 703 790 

Podwyższenie kapitału                   -                     -   

Umorzenie akcji                   -                     -   

Liczba akcji na koniec okresu (w pełni opłacone) 16 003 790 16 703 790 

      

  31.03.2020 31.03.2019 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie 16 003 790 16 703 790 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (rozwodniona) na koniec okresu 16 003 790 16 703 790 

      

Podstawowy(a) zysk (strata) na jedną akcję w zł             0,01  (0,02) 

Rozwodniony(a) zysk (strata) na jedną akcję w zł             0,01  (0,02) 

6.13. Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek 

Kredyty i pożyczki wg rodzaju     

w tysiącach złotych 31.03.2020 31.12.2019 

Kredyty bankowe 643 253 

Pożyczki                497                 441  

w tym:     

część krótkoterminowa                497                 441  

część długoterminowa                643                 253  

Kredyty i pożyczki razem             1 140                 694  

      

Kredyty i pożyczki o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty   

w tysiącach złotych 31.03.2020 31.12.2019 

do 12 miesięcy  497                441  

powyżej 1 roku do 3 lat                      -                       -   

powyżej 3 do 5 lat  175                188  

powyżej 5 lat  468                  65  

Kredyty i pożyczki razem 1140                694  

      
Kredyty i pożyczki (struktura walutowa)     
w tysiącach złotych 31.03.2020 31.12.2019 

w walucie polskiej                672  694 

w walutach obcych                468                      -   

Kredyty i pożyczki razem             1 140  694 

 
 



SANWIL HOLDING S.A. ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2020 – 31.03.2020 

27 

Zestawienie kredytów bankowych wraz z podaniem limitów kredytowych         

Kredytodawca 
Nr umowy 

data 
zawarcia 

Cel 
Przyznana 

kwota kredytu  

Kwota 
zadłużenia 

w tys. zł 

Termin 
spłaty 

Oprocentowanie Zabezpieczenia 

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 27.07.2018 
kredyt inwestycyjny na zakup 

maszyn i urządzeń 
laboratoryjnych 

268 tys. PLN 175 27.07.2023 WIBOR 3M+1,9 p.p. weksel in blanco 

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 24.09.2015 

umowa limitu 
wieloproduktowego (kredyt 

w rachunku bieżącym, 
akredytywa, gwarancja) na 

finansowanie bieżącej 
działalności 

do 500 tys. PLN - 29.08.2026 WIBOR 1M+2,2 p.p. 

zastaw rejestrowy na linii 
technologicznej do 
wysokości 600 tys. zł, 
weksel własny in blanco 
oraz cesja praw z polisy 
ubezpieczeniowej 

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 24.09.2015 
umowa o kredyt w rachunku 

bieżącym na finansowanie 
bieżącej działalności 

do 150 tys. EUR 468 29.08.2027 
EURIBOR 1M+2,2 
p.p. 

zastaw rejestrowy na linii 
technologicznej do 
wysokości 600 tys. zł, 
weksel własny in blanco 
oraz cesja praw z polisy 
ubezpieczeniowej 

RAZEM  643       
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6.14. Zobowiązania warunkowe 

Grupa posiadała na dzień 31.03.2020 r. następujące zobowiązania warunkowe:  

Bank / Wierzyciel 
Kwota 

zobowiązania z 
umowy 

Data  
ustanowienia 

Termin 
zapadalności 

Zabezpieczenie 
/rodzaj / wartość 

Podstawa 
oszacowania 

PGE S.A. 

do wysokości 
zobowiązań z tytułu 

zużycia energii 
elektrycznej 

26.03.2009 Brak wskazania 

hipoteka kaucyjna do 
kwoty 600 tys. zł jako 

zabezpieczenie 
wierzytelności dot. 

cen na działkach nr ; 
oświadczenie 

o poddaniu się 
egzekucji 

BNP PARIBAS BANK 
POLSKA S.A. 

do kwoty 500 tys. zł 24.09.2015 
Do czasu spłaty 
zobowiązania 

Zastaw rejestrowy na 
linii produkcyjnej do 

kwoty 600 tys. zł 
i weksel własny in 

blanco 

BNP PARIBAS BANK 
POLSKA S.A. 

do kwoty 150 tys. 
EUR 

24.09.2015 
Do czasu spłaty 
zobowiązania 

Zastaw rejestrowy na 
linii produkcyjnej do 

kwoty 600 tys. zł 
i weksel własny in 

blanco 

BNP PARIBAS BANK 
POLSKA S.A. 

do kwoty 284 tys. zł 27.11.2018 
Do czasu spłaty 
zobowiązania 

Zastaw rejestrowy na 
urządzeniach, cesja 

praw z polisy 
ubezpieczeniowej 
i weksel własny in 

blanco 

BNP PARIBAS BANK 
POLSKA S.A. 

do kwoty 2.000 tys. zł 22.10.2018 
Do czasu spłaty 
zobowiązania 

Zastaw rejestrowy na 
linii technologicznej, 
cesja praw z polisy 
ubezpieczeniowej 
i weksel własny in 

blanco 
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6.15. Rezerwy 

w tysiącach złotych  
Na instrumenty 

finansowe 
Zobowiązania 

Pracownicze 
Podatek 

odroczony 
Suma Na nagrody 

jubileuszowe 
Odprawy 

emerytalne 

Na 
niewykorzystane 

urlopy 

Wartość na dzień 1 stycznia 2020 r.                        2 183                             107                             547                             452                             158                             943                         4 390  

Zwiększenia/Utworzenie                                -                                  -                                  -                                  -                                  -                                55                               55  

Zmniejszenia/Wykorzystanie                                -                              (50)                              (4)                                -                                  -                                (7)                            (61) 

Wartość na dzień 31 marca 2020 r.                         2 183                               57                             543                             452                             158                             991                         4 384  

Część długoterminowa                                -                                  -                              505                             430                                 -                              991                         1 926  

Część krótkoterminowa                        2 183                               57                               38                               22                             158                                 -                          2 458  

 
Wartość na dzień 31 grudnia 2019 r.                         2 183                             107                             547                             452                             158                             943                         4 390  

Część długoterminowa                                -                                  -                              505                             430                                 -                              943                         1 878  

Część krótkoterminowa                        2 183                             107                               42                               22                             158                                 -                          2 512  
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6.16. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe     

w tysiącach złotych 31.03.2020 31.12.2019 

Pozostałe zobowiązania długoterminowe                     -                       -   

Pozostałe zobowiązania długoterminowe                     -                       -   

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 
krótkoterminowe  

5 410 3853 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  3 634 3067 

Zobowiązania publicznoprawne 1 242 396 

Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 278 268 

Pozostałe zobowiązania 256 122 

Razem 5 410 3853 

      

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług wg okresów wymagalności     

w tysiącach złotych 31.03.2020 31.12.2019 

do 1 miesiąca 2 412 10 

Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy                450              2 066  

Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy                     -                       -   

Powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy                     -                       -   

Powyżej 12 miesięcy                     -                       -   

Przeterminowane                 772                 991  

Razem 3 634 3 067 

      

Przeterminowane zobowiązania z tyt. dostaw i usług wg okresów przeterminowania 

w tysiącach złotych 31.03.2020 31.12.2019 

do 1 miesiąca 760 890 

Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy                     9                   97  

Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy                     -                       -   

Powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy                     3                      4  

Powyżej 12 miesięcy                     -                       -   

Razem 772 991 

6.17. Instrumenty finansowe  

Klasyfikacja aktywów do kategorii instrumentów finansowych 

Aktywa wyceniane w zamortyzowanym koszcie      

w tysiącach złotych 31.03.2020 31.12.2019 

Należności z tytułu dostaw i usług                        3 428  2 749 

Pożyczki 6 749 7 610 

Środki pieniężne 7 281 6 210 

Aktywa wyceniane w zamortyzowanym koszcie - razem  17 458 16 569 

 
Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 

w tysiącach złotych 31.03.2020 31.12.2019 

Papiery wartościowe (akcje notowane na rynku regulowanym)                        3 399  3 101 

Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik 
finansowym - razem 

                       3 399  3 101 

 
Klasyfikacja zobowiązań finansowych do kategorii instrumentów finansowych 

Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 

w tysiącach złotych 31.03.2020 31.12.2019 

Kredyty bankowe i pożyczki                        1 140                             694  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 3 634 3 067 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego                        2 382                         2 443  

Razem                        7 156                         6 204  
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6.18. Transakcje z podmiotami powiązanym 

Pozostałe transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu MSR 24 

w tysiącach złotych  Wartość transakcji w okresie*   Nierozliczone saldo na dzień  

  01.01.2020 01.01.2019 
31.03.2020 31.12.2019 

Sprzedaż produktów i usług 31.03.2020 31.03.2019 

Hanna Kwaśniewska                  -                    -   56   56 

Sprzedaż produktów i usług 
razem 

                 -                    -   56                  56  

*wskazane kwoty transakcji uwzględniają podatek VAT 

*Sprzedaż na rzecz Hanny Kwaśniewskiej wystąpiła w jednostce współzależnej pod firmą Strążyska Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp.k., w której Jednostka Dominująca posiada 50% udziałów. W powyższej tabeli zaprezentowano 
nierozliczone saldo w pełnej wysokości jakie występuje w jednostce współzależnej. Strążyska Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp.k. podlega konsolidacji metodą proporcjonalną, tj. eliminacje są dokonywane proporcjonalnie do 
wysokości posiadanych udziałów tj. 50%. 

w tysiącach złotych  Wartość transakcji w okresie*   Nierozliczone saldo na dzień  

  01.01.2020 01.01.2019 
31.03.2020 31.12.2019 

Zakup produktów i usług 31.03.2020 31.03.2019 

Agnieszka Buchajska 4 4                  -                    -   

Zakup produktów i usług 
razem 

4                  4                   -                    -   

*wskazane kwoty transakcji uwzględniają podatek VAT 

 
w tysiącach złotych Nierozliczone 

saldo na dzień 

Wartość transakcji w okresie Nierozliczone 
saldo na dzień   

Udzielenie 
Spłata 

kapitału 
Naliczenie 

odsetek 
Spłaty 

odsetek Udzielone pożyczki 
(kapitał i odsetki) 

31.12.2019 31.03.2020 

Wikana S.A. 1 155                  -                    -   17                  -   1 172 

Wikana Project Sp. z o.o. 1 082                  -                    -   16                  -   1 098 

Wikana Property Spółka 
z ograniczoną 
odpowiedzialnością Komerc 
Sp.k. 

2 422                  -                    -   37                  -   2 459 

Strążyska Spółka 
z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp.k.* 

890                  -                    -   10                  -   900 

Udzielone pożyczki 
(kapitał i odsetki) razem 

5 549                  -                    -   80                  -   5 629 

*Pożyczka została udzielona przez Sanwil Holding S.A. spółce współzależnej pod firmą Strążyska Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp.k. W powyższej tabeli zaprezentowano wysokość pożyczki oraz nierozliczone saldo w pełnej 
wysokości, natomiast z uwagi, że Strążyska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. podlega konsolidacji metodą 
proporcjonalną, to w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym eliminacje są dokonywane proporcjonalnie do 
wysokości posiadanych udziałów, tj. 50%. 

 
w tysiącach złotych Nierozliczone 

saldo na dzień 

Wartość transakcji w okresie Nierozliczone 
saldo na dzień   

Udzielenie 
Spłata 

kapitału 
Naliczenie 

odsetek 
Spłaty 

odsetek Otrzymane pożyczki 
(kapitał i odsetki) 

31.12.2019 31.03.2020 

Hanna Kwaśniewska 883 100                  -   11                  -   994 

Otrzymane pożyczki 
(kapitał i odsetki) 
razem 

883 100                  -   11                  -   994 

*Pożycza otrzymana od Hanny Kwaśniewskiej wystąpiła w jednostce współzależnej pod firmą Strążyska Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., w której Jednostka Dominująca Sanwil Holding S.A. posiada 50% udziałów. 
W powyższej tabeli zaprezentowano wartości transakcji oraz nierozliczone saldo w pełnej wysokości jakie występuje 
w jednostce współzależnej. Strążyska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. podlega konsolidacji metodą 
proporcjonalną, tj. eliminacje są dokonywane proporcjonalnie do wysokości posiadanych udziałów, tj. 50%.  
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7. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe 

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów 
Za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. 

Nota 
01.01.2020 01.01.2019 

w tysiącach złotych 31.03.2020 31.03.2019 

Działalność kontynuowana       

Przychody ze sprzedaży                        -                       -   

Koszt własny sprzedaży                       -                       -   

Zysk/(Strata) brutto na sprzedaży                       -                       -   

Koszty sprzedaży                       -                       -   

Koszty ogólnego zarządu                 (265)              (344) 

Zysk (strata) ze sprzedaży                (265)              (344) 

Pozostałe przychody operacyjne                  163                      4  

Pozostałe koszty operacyjne                  (43)                (58) 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej                (145)              (398) 

Przychody finansowe                  362                 566  

Koszty finansowe                (392)              (107) 

Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem                (175)                  61  

Podatek dochodowy                  (22)                (49) 

Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej za rok obrotowy                (197)                  12  

Działalność zaniechana                       -                       -   

Zysk (strata) z działalności zaniechanej                       -                       -   

Zysk/(Strata) netto                (197)                  12  

Inne całkowite dochody       

Inne całkowite dochody podlegające przeklasyfikowaniu do zysku lub straty                       -                       -   

Inne całkowite dochody (netto)                       -                       -   

Całkowite dochody ogółem                (197)                  12  

        

Zysk/(Strata) przypadająca na 1 akcję       

Średnioważona ilość akcji w szt.    16 003 790   16 703 790  

Zysk/Strata na 1 akcję w zł               (0,01)               0,00  

 
 
 

Adam Buchajski         
/Prezes Zarządu/   
 
 
Anna Mazurek 
/osoba, której powierzono   
prowadzenie ksiąg rachunkowych/ 
 
 
 
Lublin, 30 czerwca 2020 roku
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Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej 
Na dzień 31.03.2020 r. 

Nota 31.03.2020 31.12.2019 
w tysiącach złotych 

Aktywa       

Aktywa trwałe       

Rzeczowe aktywa trwałe                342               348  

Wartości niematerialne                     -                     -   

Pozostałe inwestycje długoterminowe          17 190         17 190  

Udzielone pożyczki             8 600            8 600  

Aktywa trwałe razem          26 132         26 138  

        

Aktywa obrotowe       

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności                176                 95  

Rozliczenia międzyokresowe                  23                    6  

Pozostałe inwestycje krótkoterminowe             3 399            3 101  

Udzielone pożyczki             7 178            7 934  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty             6 345            6 109  

Aktywa obrotowe razem          17 121         17 245  

Aktywa razem          43 253         43 383  

 
 
 
Adam Buchajski         
/Prezes Zarządu/   
 
 
Anna Mazurek 
/osoba, której powierzono   
prowadzenie ksiąg rachunkowych/ 
 
 
Lublin, 30 czerwca 2020 roku
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Na dzień 31.03.2020 r. 
Nota 31.03.2020 31.12.2019 

w tysiącach złotych 

Kapitał własny i zobowiązania       

Kapitał własny       

Kapitał zakładowy             9 602         10 022  

Akcje własne                     -              (653) 

Kapitał zapasowy          32 619         32 852  

Kapitał rezerwowy                700               700  

Zyski (straty) zatrzymane          (2 282)        (2 085) 

Kapitał własny razem          40 639         40 836  

Zobowiązania       

Zobowiązania z tytułu leasingu                190               190  

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 8.3.                81                 66  

Zobowiązania długoterminowe razem                271               256  

Zobowiązania z tytułu leasingu                  56                 56  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe                104                 52  

Rezerwy 8.3.           2 183            2 183  

Zobowiązania krótkoterminowe razem             2 343            2 291  

Zobowiązania razem             2 614            2 547  

Kapitał własny i zobowiązania razem          43 253         43 383  

 
 
 
Adam Buchajski         
/Prezes Zarządu/   

 
 

Anna Mazurek 
/osoba, której powierzono   
prowadzenie ksiąg rachunkowych/ 
 
 
Lublin, 30 czerwca 2020 roku
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Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 
Za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. 

Kapitał 
zakładowy 

Akcje Własne 
Kapitał 

zapasowy 
Kapitał 

rezerwowy 

Kapitał 
z aktualizacji 

wyceny 

Zyski (straty) 
zatrzymane 

Kapitał 
własny razem w tysiącach złotych 

Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2020 r.            10 022               (653)          32 852                 700                      -            (2 085)          40 836  

Całkowite dochody                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   

-         Wynik za okres                     -                       -                       -                       -                       -                (197)              (197) 

Przeznaczenie na kapitał rezerwowy              (420)                     -                       -                  420                      -                       -                       -   

Przeznaczenie zysku/Pokrycie straty                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   

Nabycie akcji własnych                     -   -                      -                       -                       -                       -                       -   

Zbycie akcji własnych                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   

Umorzenie akcji własnych -                 653               (233)              (420) -  -                      -   

Kapitał własny na dzień 31 marca 2020 r.             9 602                      -            32 619                 700                      -            (2 282)          40 639  

                

Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2019 r.            10 022                      -            31 895                      -                       -               1 620           43 537  

Całkowite dochody                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   

-         Wynik za okres                     -                       -                       -                       -                       -                    50                   50  

Przeznaczenie na kapitał rezerwowy                     -                       -                (700)                700                      -                       -                       -   

Przeznaczenie zysku/Pokrycie straty                     -                       -               1 619                      -                       -            (1 619)                     -   

Nabycie akcji własnych                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   

Zbycie akcji własnych                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   

Kapitał własny na dzień 31 marca 2019 r.          10 022                      -            32 814                 700                      -                    50           43 586  

 
 

 
Adam Buchajski         
/Prezes Zarządu/   
 
 
Anna Mazurek 
/osoba, której powierzono   
prowadzenie ksiąg rachunkowych/ 
 
 
Lublin, 30 czerwca 2020 roku 
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Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych 
Za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. 

Nota 
01.01.2020 01.01.2019 

w tysiącach złotych 31.03.2020 31.03.2019 

        

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej       

Zysk/Strata brutto za okres              (175)                61  

Odroczony podatek dochodowy                (22)              (49) 

Korekty                  56              (330) 

Amortyzacja                  20                    2  

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)              (316)            (328) 

Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej                384             (101) 

Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności                (81)                59  

Zmiana stanu rezerw                  15                 49  

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz pozostałych, 
 z wyłączeniem kredytów 

                 50                    9  

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                (16)                (6) 

Inne korekty   -               (14) 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej              (141)            (318) 

        

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej        

Sprzedaż aktywów finansowych                  25               848  

Dywidendy i udziały w zyskach                  29  -  

Pożyczki spłacone                840  -  

Odsetki otrzymane                203                 68  

Inne wpływy z aktywów finansowych   -            1 091  

Nabycie aktywów finansowych              (702)            (268) 

Inne wydatki inwestycyjne                     -                (30) 

Pożyczki udzielone                     -                (30) 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej                395            1 679  

        

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej        

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                (15)                   -   

Odsetki zapłacone                  (3)                   -   

Środki pieniężne netto z działalności finansowej                (18)                   -   

        

Przepływy pieniężne netto, razem                236            1 361  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu             6 109            1 727  

Wpływ zmian z tytułu różnic kursowych dotyczących środków pieniężnych 
i ich ekwiwalentów 

                    -                     -   

Środki pieniężne na koniec okresu             6 345            3 088  

Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości 
dysponowania 

                    -                     -   

 
 

 
Adam Buchajski         
/Prezes Zarządu/   
 
 
Anna Mazurek 
/osoba, której powierzono   
prowadzenie ksiąg rachunkowych/ 
 
 
Lublin, 30 czerwca 2020 roku 
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8. Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego jednostkowego 
sprawozdania finansowego 

8.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Kierując się art. 82 MSR 12 Podatek dochodowy, Spółka ujawnia kwotę aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego oraz rodzaj dowodów uzasadniających ich ujęcie gdy realizacja aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego jest uzależniona od nadwyżki przyszłego dochodu do opodatkowania nad dochodem wynikającym 
z odwrócenia się dotychczasowych dodatnich różnic przejściowych oraz gdy poniosła stratę w bieżącym lub 
poprzedzającym okresie w systemie podatkowym, którego dotyczy składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego. Kierując się zasadą ostrożnej wyceny Spółka nie wykazuje aktywów z tytułu podatku odroczonego. 

8.2. Odpisy aktualizujące aktywa 

Wysokość odpisów aktualizujących aktywa na 31.03.2020 r. 

  31.03.2020 

  
Wartość brutto Odpis aktualizujący Wartość netto 

w tysiącach złotych 

Udziały w jednostkach zależnych                      58 302                     (41 111)                      17 190  

Należności z tytułu dostaw i usług  176                         (143)                              33  

Pozostałe należności 4 783                      (4 640)                            142  

Papiery wartościowe (akcje notowane na 
rynku regulowanym) 

                       5 165                       (1 767)                        3 399  

Razem                        68 426                       (47 661)                        20 765  

 
Zmiany odpisów aktualizujących aktywa     

  
Stan na 01.01.2020 

Zmiana odpisu 
aktualizującego 

Stan na 31.03.2020 
w tysiącach złotych 

Udziały w jednostkach zależnych                    (41 111)                                -                      (41 111) 

Należności z tytułu dostaw i usług                          (142)                              (1)                         (143) 

Pozostałe należności                      (4 769)                            129                       (4 640) 

Papiery wartościowe (akcje notowane na 
rynku regulowanym) 

                     (1 543)                         (224)                      (1 767) 

Razem                      (47 565)                             (96)                      (47 661) 

8.3. Rezerwy 

w tysiącach złotych 
Na Instrumenty 

Finansowe 
Zobowiązania Pracownicze Suma 

Wartość na dzień 1 stycznia 2020 r. 2 183 - - 2 183 

Zwiększenia/Utworzenie - - - - 

Zmniejszenia/Wykorzystanie - - - - 

Wartość na dzień 31 marca 2020 r. 2 183 - - 2 183 

Część długoterminowa - - - - 

Część krótkoterminowa 2 183 - - 2 183 

Wartość na dzień 31 grudnia 2019 r. 2 183 - - 2 183 

Część długoterminowa - - - - 

Część krótkoterminowa 2 183 - - 2 183 

 
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego     

w tysiącach złotych 31.03.2020 31.12.2019 

Odsetki od udzielonych pożyczek 80 65 

Różnice kursowe 1                                1  

Razem                               81  66 
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Zmiana różnic przejściowych w okresie 

w tysiącach złotych Stan na 01.01.2020 

Zmiana różnic 
przejściowych ujęta 

w sprawozdaniu 
 z całkowitych 

dochodów 

Stan na 31.03.2020 

Odsetki od lokat i obligacji                                 -                                  -                                  -   

Odsetki od udzielonych pożyczek                               65                               15                               80  

Różnice kursowe                                 1                                 -                                  1  

Razem                               66                               15                               81  

8.4. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Pozostałe transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu MSR 24 

w tysiącach złotych  Wartość transakcji w okresie*   Nierozliczone saldo na dzień  

  01.01.2020 01.01.2019 
31.03.2020 31.12.2019 

Zakup produktów i usług 31.03.2020 31.03.2019 

Sanwil Polska Sp. z o.o. 7 16                  -                    -   

Wikana S.A. 2 - 2 - 

Agnieszka Buchajska 4 4                  -                    -   

Zakup produktów i usług 
razem 

11                20                   2                    -   

*wskazane kwoty transakcji uwzględniają podatek VAT 
 

w tysiącach złotych Nierozliczone 
saldo na dzień 

Wartość transakcji w okresie Nierozliczone 
saldo na dzień   

Udzielenie 
Spłata 

kapitału 
Naliczenie 

odsetek 
Spłaty 

odsetek Udzielone pożyczki  
(kapitał i odsetki) 

31.12.2019 31.03.2020 

Sanwil Polska Sp. z o.o. 8 774 - - 96 (92) 8 778 

Polski Fundusz 
Pożyczkowy Sp. z o.o. 

1 017 - (200) 24 (27) 814 

Strążyska Spółka  
z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp.k. 

890 - - 10 - 900 

Wikana S.A. 1 155 - - 17 - 1 172 

Wikana Project Sp. z o.o. 1 082 - - 16 - 1 098 

Wikana Property Spółka 
 z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
Komerc Sp.k. 

2 422 - - 37 - 2 459 

Udzielone pożyczki 
(kapitał i odsetki) 
razem 

15 341 - (200) 200 (119) 15 222 

 

9. Opis organizacji Grupy Kapitałowej 

W skład Grupy Kapitałowej wchodzi Jednostka Dominująca oraz jednostki zależne. Szczegółowe informacje o Grupie 
Kapitałowej prezentowane są w punkcie 3 Skonsolidowanego raportu kwartalnego za okres 01.01.2020-31.03.2020 r. 
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10. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej i wpływ tych zmian na 
funkcjonowanie Grupy Kapitałowej 

Zarząd Spółki wskazuje, że zarówno w okresie sprawozdawczym, jak i do dnia sporządzenia niniejszego 
sprawozdania, nie nastąpiły żadne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej, w tym w wyniku: połączenia jednostek, 
uzyskania lub utraty kontroli nad jednostką/jednostkami zależnymi. Ponadto, w omawianym czasie nie miały miejsca 
zdarzenia takie jak: uzyskanie czy utrata kontroli nad inwestycjami długoterminowymi, ani zdarzenia dotyczące 
podziału, restrukturyzacji lub zaniechania działalności.  

11.  Istotne zdarzenia w okresie sprawozdawczym i do dnia publikacji 
sprawozdania 

Za jedyne istotne zdarzenie, jakie wystąpiło w okresie sprawozdawczym i do dnia publikacji niniejszego 
sprawozdania, Zarząd Spółki uznaje zdarzenie, o którym w pkt 4.4. powyżej. 

12. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej 
publikowanych prognoz wyników za I kwartał 2020 r. 

Spółka nie publikuje prognoz wyników. 

13. Stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące 

Na podstawie otrzymanych oświadczeń, Zarząd Spółki SANWIL HOLDING S.A. informuje, że osoby nadzorujące, 
zarówno na dzień przekazania poprzedniego raportu okresowego jak i na dzień przekazania niniejszego raportu 
kwartalnego nie posiadały i nie posiadają akcji Spółki.  

Na podstawie otrzymanego oświadczenia Emitent informuje, że Pan Adam Buchajski, Prezes Zarządu Spółki, zarówno 
na dzień przekazania poprzedniego raportu okresowego jak i na dzień przekazania niniejszego raportu kwartalnego, 
posiadał i posiada 12.948 akcji Spółki.  

Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają uprawnień do akcji Emitenta. 

14. Informacje o umowach znaczących dla działalności operacyjnej Grupy 
Kapitałowej 

Nie wystąpiły. 

15. Informacje o transakcjach zawartych przez jednostki wchodzące w skład 
Grupy Kapitałowej z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż 
rynkowe 

W okresie sprawozdawczym, jak i do dnia publikacji niniejszego sprawozdania, z podmiotami powiązanymi nie były 
zawierane transakcje na warunkach innych niż rynkowe. 

16. Informacje o udzielonych poręczeniach kredytu lub pożyczki i udzielonych 
gwarancjach 

Spółka, ani podmioty od niej zależne, nie udzielały poręczeń kredytu lub pożyczki, ani gwarancji, których łączna 
wartość byłaby znacząca, w tym stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. 

17. Istotne informacje dotyczące działalności Spółki i Grupy Kapitałowej 
w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 marca 2020 roku oraz do dnia 
sporządzenia niniejszego sprawozdania  

Istotne informacje dotyczące działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 marca 2020 
roku oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania zostały szczegółowe opisane w punkcie 4.4. niniejszego 
sprawozdania. 

18. Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, 
organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem 
administracji publicznej i innych ryzykach jednostki dominującej lub 
jednostek od niej zależnych 

W omawianym okresie spółki z Grupy Kapitałowej nie były stronami istotnych postępowań toczących się przed 
sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących 
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zobowiązań oraz wierzytelności Spółki lub spółek z Grupy, za wyjątkiem postępowania, o którym mowa w pkt 7.31. 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2019 r. opublikowanego 20 maja 2020 r.  

19. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie 
co najmniej kolejnych trzech miesięcy 

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, i ogłoszonym od dnia 20 
marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, w ocenie Zarządu Spółki, 
w zależności od okresu trwania obecnej sytuacji oraz istotności ograniczeń wprowadzonych przez władze 
państwowe, istnieje zagrożenie spowolnienia gospodarczego, które w dłuższym terminie może mieć wpływ na 
działalność Spółki i Grupy Kapitałowej. Ostateczny wpływ skutków pandemii i stopień tego wpływu jest obecnie 
nieznany i niemożliwy do oszacowania oraz uzależniony od czynników, które pozostają poza wpływem lub kontrolą 
ze strony Spółki i Grupy Kapitałowej.  

W przyszłych okresach przewidywane jest kontynuowanie dotychczasowej działalności Grupy Kapitałowej. 

W perspektywie najbliższego kwartału na osiągane wyniki przez Emitenta będą miały wpływ czynniki: 
 przychody: odsetki pozyskane od środków inwestowanych w formie instrumentów finansowych oraz odsetki od 

pożyczek, 
 poprawa efektów działalności inwestycyjnej, 
 obsługa należności spółki z tytułu pożyczek. 
Ponadto w spółkach zależnych istotne znaczenie mogą mieć następujące czynniki: 
 włączenie do sprzedaży nowych technologicznie produktów, 
 pozyskanie nowych wartościowych odbiorców oraz rozwój sprzedaży do aktywnych odbiorców z terenu UE, 
 ryzyko walutowe ze względu na posiadanie należności oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług wyrażanych 

w walutach obcych (EUR), 
 ryzyko towarowe powodujące zmiany w poziomie cen surowców wykorzystywanych przez Grupę do produkcji 

oraz towarów sprzedawanych w sieci detalicznej. Ryzyko towarowe w Grupie jest znaczące. Materiały używane 
do produkcji oraz w handlu wyrobów i towarów stanowią istotny poziom, 

 spłata zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek, 
 optymalizacja kosztów działalności operacyjnej, 
 działania dotyczące dzierżawy bądź sprzedaży zbędnych spółkom zależnym powierzchni nie przydatnych 

w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
 rozszerzenie działalności badawczo-rozwojowej. 
 rozprzestrzenianie się koronawirusa i pandemii COVID-1. 

 
 


