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Skonsolidowany skrócony raport śródroczny za I półrocze 2020 r. obejmujący: skonsolidowane sprawozdanie 
z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2020 roku, skonsolidowane sprawozdanie z 
całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane 
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku oraz wybrane 
informacje dodatkowe i objaśniające. 

 

1. Informacja o Grupie kapitałowej 
Informacje o jednostce dominującej 
 
a) Wojas S.A („zwany dalej też Emitentem”) jest jednostką dominująca w grupie kapitałowej Wojas. Wojas S.A. 
z siedzibą w Nowym Targu ul. Ludźmierska 29 powstał dnia 14 lutego 2007 r. na podstawie aktu notarialnego 
rep. 1044/2007 zawiązującego Spółkę Akcyjną z kapitałem założycielskim 10 000 000 zł, który dzieli się na 10 
000 000 akcji imiennych zwykłych. Kapitał założycielski został pokryty poprzez wniesienie zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 551 k.c., obejmującego zespół składników niemajątkowych i majątkowych 
tworzących Zakład Produkcji Obuwia Zakładów Produkcyjno - Handlowych „WOJAS” Wiesław Wojas w Nowym 
Targu prowadzonych w formie działalności jednoosobowej od 1992 r. Rejestracja WOJAS S.A. w KRS nastąpiła 
02 kwietnia 2007 r. i od tej daty wniesioną poprzez wkład niepieniężny działalność produkcji i sprzedaży obuwia 
ZPH Wojas przejęła WOJAS S.A.  
b) WOJAS S.A. zarejestrowana jest w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000276622. Wpisu dokonał Sąd 
Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 
02.04.2007 r. 
c) Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest Produkcja obuwia – PKD 15.20.  

 
Ponadto Spółka może świadczyć działalność: 
 Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych 
 Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 
 Sprzedaż hurtowa wyrobów skórzanych 
 Sprzedaż detaliczna odzieży 
 Sprzedaż detaliczna pamiątek i wyrobów rzemieślniczych 
 Sprzedaż detaliczna dowolnych towarów wysłanych do zamawiającego na podstawie wyboru 

dokonanego w oparciu o ogłoszenia, katalogi, modele i inne środki reklamy, zamieszczane na stronach 
internetowych sprzedającego, zamawianych za pośrednictwem Internetu. 

 
 
Informacje o podmiotach zależnych: 
 
Nazwa (firma):   WOJAS SLOVAKIA  s.r.o.  
Forma prawna:   spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Kraj siedziby:   Republika Słowacka 
Siedziba i adres:   ul. Garbiarska 695, 031-01 Liptovský Mikuláš  
Numer NIP:   SK 2022679428  
Numer statystyczny: 44 357 583 
Udziałowcy:   100% udziałów należy do WOJAS S.A. 
Kapitał zakładowy:  899 852 euro  
 
Podstawowym przedmiotem działalności WOJAS SLOVAKIA s.r.o. jest sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów 
skórzanych na terenie Słowacji, realizowana w sklepach zlokalizowanych głównie w centrach handlowych.  
 

Dane finansowe WOJAS SLOVAKIA  s.r.o. podlegają konsolidacji metodą pełną od 26 sierpnia 2008 r.  
 
 
 
Nazwa (firma):   WOJAS CZECH  s.r.o.  
Forma prawna:   spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
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Kraj siedziby:   Republika Czeska 
Siedziba i adres:   ul. Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 
Numer NIP:   CZ 29463262  
Sąd Rejestrowy:   Rejestr Handlowy prowadzony przez Sąd Miejski w Pradze sekcja C pozycja 214423. 
Udziałowcy:   100% udziałów należy do WOJAS S.A. 
Kapitał zakładowy: 200 000 CZK 
 
Podstawowym przedmiotem działalności WOJAS CZECH  s.r.o. jest sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów 
skórzanych na terenie Czech, realizowana w sklepach zlokalizowanych głównie w centrach handlowych.  
 

Dane finansowe WOJAS CZECH s.r.o. podlegają konsolidacji metodą pełną od 2 stycznia 2014 r.  
 
 
Nazwa (firma):   WOJAS BEL sp. z o.o. (nazwa w języku białoruskim: TAA "Вояс Бел") 
Forma prawna Emitenta:  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Kraj siedziby Emitenta:  Republika Białoruś 
Siedziba i adres:   ul. Gikało 1   lokal 5,  Mińsk  220005 
Numer NIP:   UNP 192552713  
Sąd Rejestrowy:   miński komitet wykonawczy, USR nr 192552713 
Udziałowcy:   100% udziałów należy do WOJAS S.A. 
Kapitał zakładowy: 277 000 rubli białoruskich 
 
 
Podstawowym przedmiotem działalności Wojas Bel sp. z o.o. jest prowadzenie sieci salonów firmowych 
zajmujących się sprzedażą detaliczną obuwia i wyrobów skórzanych na  terenie Republiki Białoruś. Spółka ta 
jest operatorem trzech salonów firmowych WOJAS zlokalizowanych w Mińsku.  
 
Dane finansowe WOJAS BEL sp. z o.o. podlegają konsolidacji metodą pełną od 1 kwietnia 2016 r.  
 
 
Nazwa (firma):   WOJAS SRL  
Forma prawna Emitenta:  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Kraj siedziby Emitenta:  Republika Rumunii 
Siedziba i adres:   B-dul. Bucuresti, nr 49, Baia Mare, województwo Maramures 
Numer NIP:   RO 36550382  
Sąd Rejestrowy:   OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI MARAMURES 
Numer rejestru:  J24/1145/2016    B3332644 
 
Udziałowcy:   100% udziałów należy do WOJAS S.A. 
Kapitał zakładowy: 300 000 RON 
 
Podstawowym przedmiotem działalności WOJAS SRL jest prowadzenie sieci salonów firmowych zajmujących się 
sprzedażą detaliczną obuwia i wyrobów skórzanych na  terenie Republiki Rumuńskiej.  
 
Dane finansowe WOJAS SRL podlegają konsolidacji metodą pełną od 21 września 2016 r.  
 
 
Nazwa (firma):   BARTEK S.A.  
Forma prawna Emitenta:  spółka akcyjna 
Kraj siedziby Emitenta:  Rzeczpospolita Polska 
Siedziba i adres:   Mińsk Mazowiecki, ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 83  
Numer NIP:   8220005044  
Sąd Rejestrowy:   Sąd Rejestrowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS 
Numer rejestru:  0000336011 
 
Udziałowcy:   56% akcji należy do WOJAS S.A.   44% akcji należy do Pana Pawła Bartnickiego 
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN 
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Podstawowym przedmiotem działalności BARTEK S.A. jest sprzedaż detaliczna obuwia dziecięcego oraz 
akcesoriów obuwniczych oraz produkcja obuwia.  
 
 
 
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH (w tys.) - według stanu na dzień 30.06.2020 r. 
 

L.p Nazwa 
Charakter 

powiązania 
Metoda 

konsolidacji 

Wartość 
udziałów/akcji 

wg ceny 
nabycia  
w tys. zł 

Korekty 
aktualizujące 

wartość w 
tys. zł 

Wartość 
bilansowa 

udziałów/akcji  
w tys. zł 

Kapitał 
zakładowy 
w tys. zł. 

Procent 
posiadanego 

kapitału 

udział w 
liczbie 

ogólnej 
głosów na 
walnym 

zgromadzeniu 

otrzymane lub 
należne dywidendy 

od jednostki za 
okres kończący się 

30.06.2020 
 w tys. zł  

1 
Wojas Slovakia 
s.r.o. 

podmiot zależny 
w 100% 

Pełna 3 706  3 706  0 3 706 100,00% 100,00% 0  

2 Wojas Czech 
s.r.o. 

podmiot zależny 
w 100% 

Pełna 200  200  0 30  100,00% 100,00% 0  

3 Wojas Bel sp. z 
o.o. 

podmiot zależny 
w 100% 

Pełna 500,1 0  500,1 500,2 100,00% 100,00% 0  

4 Wojas SRL podmiot zależny 
w 100% 

Pełna 295 295 0 295 100,00% 100,00% 0  

5 Bartek S.A. podmiot zależny 
w 56% 

Pełna 2 800 0 2 800 2 800 56,00% 56,00% 0  

 

2. Wskazanie czasu trwania Spółki oraz jednostek Grupy Kapitałowej, jeżeli jest oznaczony 
Czas trwania Wojas SA oraz spółek w grupie kapitałowej nie jest oznaczony. 
 

3. Wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i dane porównywalne 
Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 
30 czerwca 2020 roku oraz porównywalne dane finansowe obejmujące dane bilansowe na dzień 31 grudnia 
2019 r. i 30 czerwca 2019 oraz dane wynikowe za okres 1 styczeń 2019 r. – 30 czerwiec 2019 r.  
Spółki WOJAS S.A., WOJAS Slovakia s.r.o, WOJAS Czech s.r.o., WOJAS Bel sp. z o.o., WOJAS SRL oraz BARTEK S.A.  
sporządziły jednostkowe sprawozdania finansowe będące podstawą do sporządzenia skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego za okres I półrocza 2020 r. 
Dane finansowe są wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej.  
 

4. Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej Jednostki dominującej 
Skład Zarządu na dzień 30.06.2020 roku przedstawiał się następująco: 

 Wiesław Wojas   Prezes Zarządu 
 Kazimierz Ostatek  Wiceprezes Zarządu 

 
Z dniem 14 sierpnia 2020 roku Pan Kazimierz Ostatek zrezygnował z funkcji Wiceprezesa Zarządu WOJAS S.A. 
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Zarządu Spółki jest jednoosobowy, 
reprezentowany przez Pana Wiesława Wojasa.  
 
Skład Rady Nadzorczej na dzień 30.06.2020 roku przedstawiał się następująco: 

 Jan Rybicki   Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 Barbara Kubacka   Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
 Władysław Chowaniec  Członek Rady Nadzorczej 
 Kazimierz Nowakowski  Członek Rady Nadzorczej 
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 Jacek Konieczny   Członek Rady Nadzorczej 
 
W dnia 14.08.2020 r. dokonano wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w składzie Władysław 
Chowaniec, Jacek Konieczny, Barbara Kubacka, Kazimierz Ostatek i Jan Rybicki. Tym samym, ze składu Rady 
Nadzorczej  ustąpił Pan Kazimierz Nowakowski w wyniku zakończenia poprzedniej kadencji. Jednocześnie do 
składu Rady Nadzorczej powołano w myśl uchwały nr 22 Walnego Zgromadzenia Pana Kazimierza Ostatka.   
 

5. Wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zawierają dane 
łączne, jeżeli w skład przedsiębiorstwa Spółki lub jednostek grupy kapitałowej wchodzą 
wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe 
Prezentowane sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne nie zawierają danych łącznych, gdyż ani 
Wojas SA, ani inne spółki grupy kapitałowej nie posiadają wewnętrznych jednostek organizacyjnych 
sporządzających samodzielne sprawozdanie finansowe. 
 

6. Wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki oraz jednostek grupy kapitałowej w dającej 
się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 
kontynuowania działalności 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w ciągu 
co najmniej 12 kolejnych miesięcy od dnia bilansowego (30.06.2020r.) zarówno przez spółkę, jak i jednostki 
grupy kapitałowej.  Zarząd Grupy Kapitałowej Wojas SA nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania 
finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji 
działalności przez Grupę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub 
przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. 
 

7. Informacje o zmianie składu jednostek podlegających konsolidacji w okresie objętym 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i danymi porównywalnymi 
 
W 2020 r. w stosunku do 2019 r nie nastąpiły zmiany w składzie jednostek podlegających konsolidacji. 
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres sześciu miesięcy 2020 r. uwzględniono dane 
finansowe spółek: WOJAS S.A., WOJAS Slovakia s.r.o., WOJAS Czech s.r.o., WOJAS Bel Sp. z o.o., WOJAS SRL i  
BARTEK S.A. Dane porównywalne za okres sześciu miesięcy 2019 r. obejmują dane finansowe spółek:  WOJAS 
S.A. , WOJAS Slovakia s.r.o.,  WOJAS Czech s.r.o., WOJAS Bel sp. z o.o. oraz BARTEK S.A. 
 
 

8. Przyjęte ogólne zasady przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
 
Zarząd WOJAS S.A. oświadcza, iż niniejsze sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. zostało 
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi 
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (zatwierdzone przez UE), a także 
wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2018 poz. 757). 
 
W śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym stosowano te same zasady (politykę) 
rachunkowości i metod obliczeniowych co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym za 2019 r.  
 
Szczegółowe zasady sporządzania sprawozdania finansowego zostały opisane we wprowadzeniu do  
sprawozdania finansowego za rok 2019. 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdania finansowe jednostkowe WOJAS S.A., WOJAS 
Slovakia s.r.o.,  WOJAS Czech s.r.o., WOJAS Bel sp. z o.o.,  WOJAS SRL oraz Bartek S.A.. 
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Salda i transakcje pomiędzy jednostkami grupy objętymi sprawozdaniem skonsolidowanym, w tym przychody 
i koszty oraz zyski i straty wynikające z transakcji w ramach grupy zostały wyeliminowane. Grupa konsoliduje 
sprawozdania finansowe jednostek zależnych metodą pełną. 
 
 

9. SKONSOLIDOWANE  SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ  WOJAS  S.A. 
  
 
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 

Grupa Kapitałowa Wojas S.A. 
2020 okres  

od 2020-01-01 
 do 2020-06-30 

2019 okres  
od 2019-01-01 

 do 2019-06-30 

2020 okres 
 od 2020-01-01 
do 2020-06-30 

2019 okres  
od 2019-01-01 
do 2019-06-30 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 102 821 122 934 23 151 28 669 

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (7 738) 3 574  (1 742) 833  
III. Zysk (strata) brutto (8 975) 1 988  (2 021) 464  
IV. Zysk (strata) netto (8 837) 1 944  (1 990) 453  
V. Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 13 111  5 481  2 952  1 278  

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

(1 860) (3 135) (419) (731) 

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 

(15 095) (3 777) (3 399) (881) 

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (3 844) (1 431) (866) (334) 
IX. Aktywa, razem 252 728 254 158 56 589 59 683 
X. Zobowiązania i rezerwy  179 700 173 510 40 237 40 744 
XI. Zobowiązania długoterminowe 68 153 76 619 15 260 17 992 
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 111 547 96 891 24 977 22 752 
XIII. Kapitał własny 73 028 80 648 16 352 18 939 
XIV. Kapitał zakładowy 12 677 12 677 2 839 2 977 
XV. Liczba akcji (w szt.) 12 676 658 12 676 658 12 676 658 12 676 658 
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 
zł/ EUR) 

(0,70) 0,15  (0,16) 0,04  

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną 
akcję zwykłą (w zł/EUR) 

(0,70) 0,15  (0,16) 0,04  

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w 
zł/EUR) 

5,76 6,36 1,29 1,49 

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na 
jedną akcję (w zł/EUR) 5,76 6,36 1,29 1,49 

XX. Zadeklarowana lub wypłacona 
dywidenda na jedną akcje (w zł/EUR) 0,00 0,20 0,00 0,05 

XXI. Całkowite dochody ogółem (8 877) 1 988  (1 999) 464  

 
*Dane do pozycji bilansowych wykazano wg stanu na 31.12.2019 r. 
 
Wymienione pozycje bilansu przeliczono według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego 
euro na dzień bilansowy. Wymienione pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych 
przeliczono po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski średnich 
kursów euro na dzień kończący każdy miesiąc roku obrotowego. 
 
 

EUR 
01.01 - 30.06.2020 01.01 - 31.12.2019 01.01 - 30.06.2019 
 kurs  data  kurs  data  kurs  data 

kurs średni1              4,4413                   4,3018                   4,2880      
kurs z dnia bilansowego              4,4660    2020.06.30              4,2585    2019.12.31              4,2520    2019.06.28 
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kurs najniższy              4,2279    2020.01.15              4,2406    2019.07.01              4,2520    2019.06.28 
kurs najwyższy              4,6044    2020.03.24              4,3891    2019.09.23              4,3402    2019.02.25 
1 Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie   
       

USD 
01.01 - 30.06.2020 01.01 - 31.12.2019 01.01 - 30.06.2019 
 kurs  data  kurs  data  kurs  data 

kurs średni1              4,0214                   3,8440                   3,7936      
kurs z dnia bilansowego              3,9806    2020.06.30              3,7977    2019.12.31              3,7336    2019.06.28 

kurs najniższy              3,7861    2020.01.07              3,7243    2019.02.01              3,7243   2019.02.01 
kurs najwyższy              4,2654    2020.03.23              4,0154    2019.09.27              3,8696    2019.05.23 
1 Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie   

     
  

     
  

CZK 
01.01 - 30.06.2020 01.01 - 31.12.2019 01.01 - 30.06.2019 
 kurs  data  kurs  data  kurs  data 

kurs średni1              0,1677                   0,1676                   0,1669      
kurs z dnia bilansowego              0,1666    2020.06.30              0,1676    2019.12.31              0,1672    2019.06.28 
kurs najniższy              0,1638    2020.05.28              0,1656    2019.06.03              0,1656    2019.06.03 
kurs najwyższy              0,1718    2020.02.18              0,1701    2019.09.26              0,1692    2019.02.22 
1 Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie   
       
       

 100 JPY 
01.01 - 30.06.2020 01.01 - 31.12.2019 01.01 - 30.06.2019 
 kurs  data  kurs  data  kurs  data 

kurs średni1              3,7255                   3,5289                   3,4591      
kurs z dnia bilansowego              3,6967    2020.06.30              3,4959    2019.12.31              3,4673    2019.06.28 
kurs najniższy              3,4516    2020.01.16              3,3736    2019.04.17              3,3736    2019.04.17 
kurs najwyższy              3,9626    2020.05.07              3,7605    2019.09.03              3,5387    2019.05.31 
1 Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie   

     
  

     
  

BYN 
01.01 - 30.06.2020 01.01 - 31.12.2019 01.01 - 30.06.2019 
 kurs  data  kurs  data  kurs  data 

kurs średni1              1,7155                   1,8394                   1,8029      
kurs z dnia bilansowego              1,6616    2020.06.24              1,8005    2019.12.31              1,8412    2019.06.26 
kurs najniższy              1,6027    2020.03.25              1,7314    2019.01.02              1,7314    2019.01.02 
kurs najwyższy              1,8273    2020.01.29              1,9224    2019.09.25              1,8624    2019.05.22 
1 Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie   
       

     
  

RON 
01.01 - 30.06.2020 01.01 - 31.12.2019 01.01 - 30.06.2019 
 kurs  data  kurs  data  kurs  data 

kurs średni1              0,9205                   0,9053                   0,9031      
kurs z dnia bilansowego              0,9220    2020.06.30              0,8901    2019.12.31              0,8976    2019.06.28 
kurs najniższy              0,8846    2020.01.15              0,8901    2019.12.31              0,8976    2019.06.28 
kurs najwyższy              0,9501    2020.03.26              0,9275    2019.08.29              0,9228    2019.01.02 
1 Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie   
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ WOJAS S.A. 
 

AKTYWA 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 
A. AKTYWA TRWAŁE 109 961 119 424 120 389 

    

I.  Wartości niematerialne 1 045 1 167 1209 
1. Koszty  prac rozwojowych    
2. Wartość firmy 189 189 189 
3. Inne wartości niematerialne  856 978 1020 
II. Rzeczowe aktywa trwałe 99 204 108 771 108 932 
1. Środki trwałe  98 555 108 537 108 642 
    a) grunty 5 103 5 103 3 304 
    b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym: 79 111 88 094 89 203 
        - prawo do użytkowania MSSF 16 46 621 54 609 58 898 
    c) urządzenia techniczne i maszyny 8 818 9 345 9 925 
    d) środki transportu 1 830 2 017 2 050 
    e) inne środki trwałe 3 693 3 978 4 160 
2. Środki trwałe w budowie 649 234 290 
III. Nieruchomości inwestycyjne 5 188 5 200 5 211 
IV. Należności długoterminowe 0 0 0 
V. Aktywa finansowe długoterminowe 1 130 1 108 1 508 
    a)  w jednostkach powiązanych    
     -  udziały i akcje    
    a)  w jednostkach pozostałych 1 130 1 108 1 508 
        - udzielone pożyczki 1 130 1 108 1 508 
VI. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 384 3 178 3 507 
VII. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 0 22 

    

B. AKTYWA OBROTOWE 142 767 134 734 141 702 
    

I. Zapasy 115 827 107 083 114 749 
    1. Materiały 10 119 11 449 10 413 
    2. Półprodukty i produkty w toku 1 823 1 569 1 671 
    3. Produkty gotowe 37 445 35 895 39 623 
    4. Towary 66 440 58 170 63 042 
II. Należności z tytułu dostaw i usług 15 299 13 850 17 692 
III. Należności pozostałe i pożyczki 6 522 4 756 3 461 
    1. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego  14 6 
    2. Należności z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społ. oraz innych świadczeń 2 038 1 745 1 168 
    3. Inne należności 2 066 1 347 2 177 
    4. Udzielone pożyczki 2 418 1 650 110 
   - jednostkom powiązanym 504 1  

   - pozostałym jednostkom 1 914 1 649 110 
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 026 3 108 3 438 
V. Pozostałe aktywa finansowe 0 0 0 
        - udziały lub akcje    
        - inne krótkoterminowe aktywa finansowe    
VI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 093 5 937 2 362 
       - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 704 3 420 1 499 
       - inne środki pieniężne 389 2 517 863 
       - inne aktywa pieniężne    
C. AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY   0  0  0 

    

SUMA AKTYWÓW 252 728 254 158 262 091 
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PASYWA 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 
A. KAPITAŁ WŁASNY (*) 73 028 80 648 81 017 
1. Kapitał podstawowy 12 677 12 677 12 677 
2. Kapitał zapasowy 59 991 59 991 57 489 
   - kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 20 313 20 313 20 313 
   - pozostały kapitał zapasowy 39 678 39 678 37 176 
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 6 660 5 403 5 403 
4. Różnice kursowe z przeliczenia (357) (317) (250) 
5. Pozostałe kapitały rezerwowe    
6. Zyski zatrzymane (10 899) (2 800) 776  
  a. zysk (strata) z lat ubiegłych (2 062) (6 195) (1 168) 
  b. zysk (strata) netto bieżącego okresu (8 837) 3 395  1 944  
 - przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (8 367) 4 133  1 994  
 - przypisany udziałom niekontrolującym (470) (738) (50) 
7. Udziały niekontrolujące 4 956  5 694  4 922  

 
   

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY 179 700 173 510 181 074 
I. Zobowiązania długoterminowe 68 153  76 619  70 636  
1. Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 15 436 15 305 5 953 
2. Pozostałe zobowiązania finansowe, w tym: 45 351 52 487 56 626 
   - z tytułu MSSF 16 45 146 52 198 53 988 
3. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 580 3 766 2 792 
4. Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 862 833 731 
5. Pozostałe rezerwy długoterminowe    

6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 923 4 228 4 533 
7. Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1  1 

    

II. Zobowiązania krótkoterminowe 111 547 96 891 110 438 
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 59 720 39 770 47 140 
2. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego  731 52 
3. Zobowiązania tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 8 120 7 125 5 830 
4. Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 34 874 35 480 46 336 
5. Pozostałe zobowiązania finansowe, w  tym: 3 874 6 229 5 710 
   - z tytułu MSSF 16 3 375 5 742 5 561 
6. Pozostałe zobowiązania 503 474 559 
7. Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 1 649 4 930 3 562 
8. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 577 590  

9. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 230 1 562 1 249 
SUMA PASYWÓW 252 728 254 158 262 091 

     

(*) Cały kapitał własny przypisany jest akcjonariuszom jednostki dominującej  
    

Wartość księgowa w tys. zł 73 028 80 648 81 017 
Liczba akcji 12 676 658 12 676 658 12 676 658 
Wartość księgowa na akcję (w zł) 5,76 6,36 6,39 
Rozwodniona wartość księgowa na akcje (w zł) 5,76 6,36 6,39 
 
 
 
 
 
 
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW  
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Grupa Kapitałowa Wojas S.A. 
01.01.2020-
30.06.2020 

01.01.2019-
30.06.2019 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 102 821 122 934 
 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 30 699 43 290 
 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 72 122 79 644 
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 70 069 70 328 
 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 21 209 24 574 
 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 48 860 45 754 
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 32 752 52 606 
IV. Koszty sprzedaży 42 007 48 616 
V. Koszty ogólnego zarządu 4 619 4 734 
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (13 874) (744) 
VII. Pozostałe przychody operacyjne 7 203 5 098 
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 30  

2. Dotacje 3 807  

3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 874 107 
4. Inne przychody operacyjne 1 492 4 991 
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 067 780 
 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych  30 
 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 10 27 
 3. Inne koszty operacyjne 1 057 723 
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (7 738) 3 574  
X. Przychody finansowe 410 540 
 1. Dywidendy i udziały w zyskach   

 2. Odsetki 125 43 
 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych   

 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych   

 5. Inne 285 497 
XI. Koszty finansowe 1 647 2 126 
 1. Odsetki  1 635 1 965 
     - z tyt. MSSF 16 808 1 159 
 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych   

 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych   

 4. Inne 12 161 
XII. Zysk (strata) brutto (8 975) 1 988  
XIII. Podatek dochodowy (138) 44  
   a) część bieżąca  51  
   b) część odroczona (138) (7) 
XIV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (8 837) 1 944  
XV. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej   

XVI. Zysk (strata) netto (8 837) 1 944  
XVII. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (8 367) 1 994  
XVIII.  Zysk (strata) netto przypisany udziałom niekontrolującym (470) (50) 

   

XIX. Pozostałe całkowite dochody  (40) 44  
1. Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą  (40) 44  
2. Dostępne do sprzedaży aktywa finansowe   

3. Podatek dochodowy zw. z elementami pozostałych całkowitych dochodów   

XVIII. Całkowite dochody ogółem (8 877) 1 988  
   

Zysk (strata) netto (zanualizowany) (7 386) 5 583  
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 12 676 658 12 676 658 
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) (0,58) 0,44  



 

 

 
Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym Grupy Kapitałowej WOJAS S.A.        
           
 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 

Kapitały 
przypadające 
udziałowcom 
niedającym 

kontroli 

Kapitał 
własny 
razem 

 

Kapitał 
podstawowy 

Kapitał zapasowy 
Kapitał z 

aktualizacji 
wyceny 

Różnice 
kursowe z 

przeliczenia 

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 

Zyski 
zatrzymane Razem 

w tys. zł 

Kapitał z emisji akcji 
powyżej ich 

wartości 
nominalnej 

Pozostały 
kapitał 

zapasowy 

stan na 01 stycznia 2020 12 677 20 313 39 678 5 403 (317) 0 (2 062) 75 692 4 956 80 648 
Korekta błędu i zmian zasad rach.        0  0 
Saldo na dzień 01 stycznia 2020 po 
zmianach 

12 677 20 313 39 678 5 403 (317) 0 (2 062) 75 692 4 956 80 648 

Zysk (strata) netto za okres       (8 367) (8 367) (470) (8 837) 
Aktualizacja wartości instrumentów 
finansowych 

       0   0  

Inne całkowite dochody za okres     (40)   (40)  (40) 
Całkowity dochód za okres 0 0 0 0  (40) 0 (8 367) (8 407) (470) (8 877) 
Dywidendy        0  0 
Podział wyniku finansowego z lat 
ubiegłych 

       0  0 

Rozwiązanie rezerwy na pod. odrocz. 
od przeszacowanych ŚT 

   1 257     1 257  0 1 257  

stan na 30 czerwca 2020 12 677 20 313 39 678 6 660 (357) 0 (10 429) 68 542 4 486 73 028 

 
 
Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym Grupy Kapitałowej WOJAS S.A.        
           
 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 

Kapitały 
przypadające 
udziałowcom 
niedającym 

kontroli 

Kapitał 
własny 
razem 

 

Kapitał 
podstawowy 

Kapitał zapasowy 
Kapitał z 

aktualizacji 
wyceny 

Różnice 
kursowe z 

przeliczenia 

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 
w tys. zł 

Kapitał z emisji 
akcji powyżej ich 

wartości 
nominalnej 

Pozostały 
kapitał 

zapasowy 

stan na 01 stycznia 2019 12 677 20 313 37 176 5 403 (294) 0 1 434 76 709 0 76 709 
Korekta błędu i zmian zasad 
rachunkowości 

       0   0  
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Saldo na dzień 01 stycznia 2019 
po zmianach 12 677 20 313 37 176 5 403 (294) 0 1 434  76 709 0 76 709 

Zysk (strata) netto za okres       4 133 4 133 (738) 3 395 
Aktualizacja wartości 
instrumentów finansowych 

       0  0 

Odpis aktualizujący z tyt. PdU       (2 589) (2 589)  ` 
Inne całkowite dochody za okres     (23)  (3) (26)  (26) 
Całkowity dochód za okres 0 0 0 0  (23) 0 1 541  1 518 (738) 780 
Dywidendy       (2 535) (2 535)  (2 535) 
Podział wyniku finansowego z lat 
ubiegłych 

  2 502     (2 502) 0   0  

Udziały niekontrolujące        0 5 694 5 694 
stan na 31 grudnia 2019 12 677 20 313 39 678 5 403 (317) 0 (2 062) 75 692  4 956  80 648  
 
 

Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym Grupy Kapitałowej WOJAS S.A.        
 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 

Kapitały 
przypadające 
udziałowcom 
niedającym 

kontroli 

Kapitał 
własny 
razem 

 

Kapitał 
podstawowy 

Kapitał zapasowy 
Kapitał z 

aktualizacji 
wyceny 

Różnice 
kursowe z 

przeliczenia 

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 

Zyski 
zatrzymane Razem 

w tys. zł 

Kapitał z emisji akcji 
powyżej ich 

wartości 
nominalnej 

Pozostały 
kapitał 

zapasowy 

stan na 01 stycznia 2019 12 677 20 313 37 176 5 403 (294) 0 1 434  76 709 0 76 709 
Korekta błędu i zmian zasad rach.        0  0 
Saldo na dzień 01 stycznia 2019 
po zmianach 

12 677 20 313 37 176 5 403 (294) 0 1 434  76 709 0 76 709 

Zysk (strata) netto za okres       1 994  1 994  (50) 1 944  
Aktualizacja wartości 
instrumentów finansowych 

       0   0  

Inne całkowite dochody za okres     44   (2 602) (2 558)  (2 558) 
Całkowity dochód za okres 0 0 0 0  44  0 (608) (564) (50) (614) 
Dywidendy        0   0  
Podział wyniku finansowego z lat 
ubiegłych 

       0  0 

Udziały niekontrolujące - nabycie        0 4 922 4 922 
Stan na 30 czerwca 2019 12 677 20 313 37 176 5 403 (250) 0 826  76 145 4 872 81 017 

 



 

 

 
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH   

   
  w tys. zł w tys. zł 

metoda pośrednia - GK WOJAS S.A. 
2020-01-01 

do 
2020-06-30 

2019-01-01 
do 

2019-06-30 
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej     
 I. Zysk (strata) brutto (8 975) 1 988  
 II. Korekty razem 22 086  3 493  
  1. Amortyzacja 15 748  16 789  
     - z tyt. MSSF 16 12 916  13 693  
  2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   

  3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 424  1 861  
  4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej (30) 30  
  5. Zmiana stanu rezerw 89  (158) 
  6. Zmiana stanu zapasów (8 744) (6 346) 
  7. Zmiana stanu należności (2 447) (3 277) 
  8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i  
kredytów 

17 224  (367) 

  9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 435  284  
  10. Podatek dochodowy (731) (1 882) 
  11. Inne korekty (882) (3 441) 
 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)  13 111  5 481  
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   
 I. Wpływy 55 1 012 
  1. Zbycie wartości niematerialnych  oraz rzeczowych aktywów trwałych 38  

  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne    

  3. Z aktywów finansowych, w tym: 17 1 012 
    a) w jednostkach powiązanych   

    b) w pozostałych jednostkach 17 1 012 
    - spłata udzielonych pożyczek 17 1 005 
    - odsetki z realizacji instrumentu finansowego  7 
  4. Inne wpływy inwestycyjne   

 II. Wydatki 1 915 4 147 
  1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 165 1 189 
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne    
  3. Na aktywa finansowe, w tym: 750 2 958 
    a) w jednostkach powiązanych 500 1 458 
     - nabycie aktywów finansowych  (97) 
     - udzielone pożyczki długo i krótkoterminowe 500 1 555 
    b) w pozostałych jednostkach 250 1 500 
     - udzielone pożyczki długo i krótkoterminowe 250 1 500 
  4. Inne wydatki inwestycyjne   

 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) (1 860) (3 135) 
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     
 I. Wpływy 1 537 12 407 
  1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

  

  2. Kredyty i pożyczki 1 533 12 407 
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych   

  4. Inne wpływy finansowe 4  

 II. Wydatki 16 632 16 184 
  1. Nabycie akcji (udziałów) własnych   

  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   
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  3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku   

  4. Spłaty kredytów i pożyczek 1 937 818 
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych   

  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych   

  7. Płatności zobowiązań z tytułu  umów leasingu finansowego 13 830 14 560 
     - z tyt. MSSF 16 11 719 12 403 
  8. Odsetki 865 806 
  9. Inne wydatki finansowe   

 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) (15 095) (3 777) 
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) (3 844) (1 431) 
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (3 844) (1 435) 
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   4  
F. Środki pieniężne na początek okresu 5 937 3 794 
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 093 2 363 
    - o ograniczonej możliwości dysponowania     

 
 

10. Informacje o odpisach aktualizujących wartości zapasów do wartości netto możliwej do 
uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu. 
  
   31.12.2019  zwiększenie  zmniejszenie 30.06.2020 
Odpisy aktualizujące wartość materiałów 1 175 3 2 1 176 
Odpisy aktualizujące wartość produktów 1 478   426 1 052 
Odpisy aktualizujące wartość towarów 1 014   111 903 
Razem 3 667 3 539 3 131 
 
 

11. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, 
rzeczowych  aktywów trwałych, wartości niematerialnych lub innych aktywów oraz odwróceniu 
takich odpisów. 
 
   31.12.2019  zwiększenie  zmniejszenie 30.06.2020 
Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych 

      

Odpisy aktualizujące wartość należności 15 635   59 15 576 
Odpisy aktualizujące wartość pożyczek udzielonych        
Odpisy aktualizujące wartość udziałów w jednostkach 
powiązanych 

       

Odpisy aktualizujące wartość akcji w jednostkach 
pozostałych 

       

Razem 15 635 0 59 15 576 

 

12. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw. 

 
   31.12.2019  zwiększenie  zmniejszenie 30.06.2020 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 766 145 1 331 (*) 2 580 
Rezerwa na świadczenia pracownicze 1 687 223 121 1 789 
Pozostałe rezerwy 590   13 577 
Razem 6 043 368 1 465 4 946 
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(*)  rozwiązanie opisu na rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 1257 tys. zł odniesiono na kapitał z 
aktualizacji wyceny    
 

13. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

 
   31.12.2019  zwiększenie  zmniejszenie 30.06.2020 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 766 145 1 331 (*) 2 580 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 178 728 522 3 384 

 
(*)  rozwiązanie opisu na rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 1257 tys. zł odniesiono na kapitał z 
aktualizacji wyceny    
 
 

14. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. 

 
Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży wartości niematerialnych, rzeczowych aktywów 
trwałych oraz nieruchomości inwestycyjnych za okres 01.01.2020-30.06.2020 oraz istotnym zobowiązaniu  
z tego tytułu. 
 
Wyszczególnienie ZAKUPY SPRZEDAŻ 
Wartości niematerialne  5   
Grunty    
Budynki i budowle 285   
Urządzenia techniczne i maszyny 226   
Środki transportu 16   
Inne środki trwałe 265   
Środki trwałe w budowie 493   
Nieruchomości inwestycyjne    
Razem 1 290 0 
 
 
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe, nieruchomości inwestycyjne oraz wartości niematerialne 2020 r. wyniosły 
1 290 tys. zł i dotyczą: 

- nowe salony i modernizacja istniejących w Polsce – 476 tys. zł ,  
- wózki widłowe – 16 tys. zł.,  
- maszyny produkcyjne – 304 tys. zł,  
- meble, regały i urządzenia magazynowe – 265 tys. zł., 
- pozostałe( w tym zestawy komputerowe, kamery, liczniki wejść, telefony) – 113 tys. zł., 
- programy komputerowe- 5 tys. zł., 
- spółki zależne – 111 tys. zł. 

 
 
Nakłady poniesione zostały ze środków własnych Spółek Grupy WOJAS S.A. Suma niespłaconych zobowiązań z 
tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych na dzień 30.06.2020r. wynosiła 325 tys. zł brutto. 
 
 

15. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach i należnościach 
warunkowych, w tym również udzielonych przez Emitenta gwarancjach i poręczeniach 
 
Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych 
przez Emitenta 
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  30-06-2020 31-12-2019 30-06-2019 
Należności warunkowe - - - 
Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych - - - 
Zobowiązania warunkowe wobec pozostałych jednostek - - - 
Razem stan na koniec okresu - - - 
    
Zobowiązania warunkowe 30-06-2020 31-12-2019 30-06-2019 
Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych - - - 
Zobowiązania warunkowe wobec pozostałych jednostek 14 445 14 770 14 338 
Razem stan na koniec okresu 14 445 14 770 14 338 
    

16. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 
z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 
Nie dotyczy 
 

17. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub 
przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 
Nie dotyczy 
  

18. Informacje  dotyczące segmentów działalności 

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. jest produkcja i sprzedaż obuwia. 
Udział innych segmentów nie związanych ze sprzedażą obuwia i galanterii skórzanej oraz akcesoriów do butów 
w działalności łącznie nie przekracza 10%. Z uwagi na powyższe Grupa Kapitałowa WOJAS S.A.  prowadzi 
działalność w ramach jednego segmentu. Zarząd Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. monitoruje działalność oraz 
alokacje zasobów na poziomie całej Grupy Kapitałowej. 

W związku z tym Spółka nie posiada danych umożliwiających ujawnienia aktywów trwałych, aktywów z tytułu 
podatku odroczonego, aktywów z tytułu świadczeń pracowniczych oraz praw wynikających z umów 
ubezpieczeniowych wg krajów wykonywania działalności. Ze względu na brak segmentów branżowych 
wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dane na dzień 30 czerwca 2020 roku oraz 30 czerwca 
2019 roku dotyczą w całości jednego segmentu. 

Głównym obszarem geograficznym jest sprzedaż krajowa. Udział tej sprzedaży w sprzedaży ogółem w I półroczu  
2020 r. wyniósł 92,8%. Głównym odbiorcą Emitenta są konsumenci (sprzedaż detaliczna). Udział sprzedaży 
detalicznej w sprzedaży ogółem w I półroczu 2020 r. wyniósł 68,9%. 

 
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY W 
PODZIALE NA STRUKTURĘ SPRZEDAŻY 

01.01.2020-30.06.2020 01.01.2019-30.06.2019 
w tys. zł w % w tys. zł w % 

towary (głównie obuwie) 65 244 63,5% 71 576  58,2% 
produkty (obuwie) 30 568 29,7% 42 147  34,3% 
surowce (materiały) 6 878  6,7% 8 068  6,6% 
sprzedaż półfabrykatów   0,0% 213  0,2% 
sprzedaż usług produkcyjnych 131  0,1% 930  0,8% 
RAZEM 102 821  100,0% 122 934  100,0% 

     
     

STRUKTURA GEOGRAFICZNA 
PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY 

01.01.2020-30.06.2020 01.01.2019-30.06.2019 
w tys. zł w % w tys. zł w % 

Sprzedaż krajowa, w tym: 95 444  92,8% 113 823  92,6% 
- produkty 27 953  27,2% 39 401  32,1% 
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- towary 67 491  65,6% 74 422 60,5% 
Sprzedaż eksportowa, w tym: 7 377  7,2% 9 111  7,4% 
- produkty 2 746  2,7% 3 889 3,2% 
- towary 4 631  4,5% 5 222 4,2% 
Przychody ze sprzedaży ogółem 102 821  100,0% 122 934  100,0% 

 

 

19. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym 
okresie. 
 
Sprzedaż obuwia charakteryzuje się sezonowością sprzedaży. Jest to związane z oferowaniem dwóch kolekcji 
obuwia w ciągu roku (wiosenno-letniej i jesienno-zimowej). Wyższa sprzedaż z wyższymi marżami brutto jest 
realizowana w pierwszych miesiącach poszczególnych sezonów (marzec do maja, wrzesień do grudnia), niższa 
sprzedaż z niższymi marżami brutto realizowana jest w okresie wakacyjnym i w pierwszych dwóch miesiącach 
nowego roku. Sezonowość sprzedaży występuje też w podziale na kanały dystrybucji: w detalu najwyższa 
sprzedaż z wyższymi marżami jest w drugim i czwartym kwartale, w kanale hurtowym i pozostałym sprzedaż ta 
jest rozłożona bardziej równomiernie ze szczytem sprzedaży w marcu i wrześniu.    
 

20. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe 
 
(przeciętne zatrudnienie)  

Nazwa I półrocze 2020 I półrocze 2019 
Ogółem pracowników 1 191 1 355 
w tym pracujący: 1 147 1 321 
 - personel kierowniczy  14 11 
  - prac. umysłowi 153 96 
 - prac. fizyczni 980 1 214 
w tym uczniowie 1  0  
w tym na urlopach wychow. i bezpł. 43 34 

 
 

21. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia 
praw i zobowiązań 

 
Stan na 30.06.2020 – w tys. zł 

TRANSAKCJE Z PODMIOTEM 
POWIĄZANYM (*) 

ZA OKRES 
KOŃCZĄCY SIĘ 

Sprzedaż do 
podmiotów 

powiązanych w 
2020 r (netto) 

Zakupy od 
podmiotów 

powiązanych 
w 2020 r 
(netto) 

Należności z 
tytułu dostaw i 

usług od 
podmiotów 

powiązanych na 
koniec okresu – 

30.06.2020 
(brutto) 

Zobowiązania z 
tytułu dostaw i 

usług wobec 
podmiotów 

powiązanych na 
koniec okresu – 

30.06.2020 
(brutto) 

AW Invest sp. z o.o. 5 30.06.2020 3 26  53 

Wojas Bel sp. z o.o.  30.06.2020  503  3 097 

Wojas Czech s.r.o.2 30.06.2020 1 583 1 492  5 801 

Bartek S.A. 4 30.06.2020 4 388 2 347 149 4 512 

Wojas S.A. 6 30.06.2020 6 519 7 359 20 539  

Wojas Slovakia s.r.o.1 30.06.2020 1 470 2 221  6 732 
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Wojas SRL 3 30.06.2020  37  471 

ZPH WOJAS-W. Wojas 30.06.2020 890 3 351  

 
1 Przykład jak czytać powyższą tabelę: podmiot Wojas Slovakia s.r.o. dokonał sprzedaży do podmiotów powiązanych na wartość 1 470 tys. 
zł, a zakupił od podmiotów powiązanych na wartość 2 221 tys. zł. Zobowiązania Wojas Slovakia s.r.o. przed wyłączeniami konsolidacyjnymi 
wobec podmiotów powiązanych wyniosły  6 732 tys. zł. 
2 WOJAS Czech s.r.o. ma dodatkowo zobowiązanie wobec WOJAS S.A. z tyt. umów pożyczek w kwocie 5 329 tys. zł, na które został 
utworzony w całości odpis aktualizujący. 
3 WOJAS SRL ma dodatkowo zobowiązanie wobec WOJAS S.A. z tyt. umów pożyczek w kwocie 1 367 tys. zł, na które został utworzony w 
całości odpis aktualizujący. 
4 BARTEK S.A. ma dodatkowo zobowiązanie wobec WOJAS S.A. z tyt. umów pożyczek w kwocie 2 989 tys. zł. 
5 AW INVEST Sp. z o.o. ma dodatkowo zobowiązanie wobec WOJAS S.A. z tyt. umowy pożyczki w kwocie 504 tys. zł. 
6 WOJAS S.A. utworzył odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych na łączną kwotę 3 925 tys. zł. 
 
Stan na 30.06.2019 – w tys. zł 

TRANSAKCJE Z PODMIOTEM 
POWIĄZANYM (*) 

ZA OKRES 
KOŃCZĄCY 

SIĘ 

Sprzedaż do 
podmiotów 

powiązanych w 
2019 r (netto) 

Zakupy od 
podmiotów 

powiązanych 
w 2019 r 
(netto) 

Należności z 
tytułu dostaw i 

usług od 
podmiotów 

powiązanych na 
koniec okresu – 

30.06.2019 
(brutto) 

Zobowiązania z 
tytułu dostaw i 

usług wobec 
podmiotów 

powiązanych na 
koniec okresu – 

30.06.2019 
(brutto) 

AW Invest sp. z o.o.  30.06.2019  1  1 

Wojas Bel sp. z o.o.  30.06.2019  628  2 764 

Wojas Czech s.r.o. (**) 30.06.2019 797 1 932  4 767 

Bartek S.A.  (****) 30.06.2019 936 2 093 94 1 569 

Wojas S.A. 30.06.2019 6 969 2 520 14 631  

Wojas Slovakia s.r.o.(*) 30.06.2019 881 2 462  5 218 

Wojas SRL (***) 30.06.2019  -53  411 

ZPH WOJAS-W. Wojas 30.06.2019 601 3 95  

Decolte sp. z o.o. 30.06.2019 4 967 1 878  168 

Mateo sp. z o.o. 30.06.2019 3 991 2 762  6 011 

WO-MA sp. z o.o. 30.06.2019 13 19  23 

 
(*) Przykład jak czytać powyższą tabelę: podmiot Wojas Slovakia s.r.o. dokonał sprzedaży do podmiotów powiązanych na wartość 881 tys. 
zł, a zakupił od podmiotów powiązanych na wartość 2 462 tys. zł. Zobowiązania Wojas Slovakia s.r.o. przed wyłączeniami konsolidacyjnymi 
wobec podmiotów powiązanych wyniosły  5 218 tys. zł. 
 (**) WOJAS Czech s.r.o. ma dodatkowo zobowiązanie z tyt. umów pożyczek wobec WOJAS S.A. w kwocie 5 144 tys. zł, na jedną z nich 
został utworzony odpis aktualizujący w kwocie 1 774 tys. zł. 
(***) WOJAS SRL  ma dodatkowo zobowiązanie z tyt. umów pożyczek wobec WOJAS S.A. w kwocie 1 262 tys. zł, na które został utworzony 
w całości odpis aktualizujący. 
(****) Wobec podmiotu BARTEK S.A. WOJAS S.A. ma dodatkowo należność w kwocie 3 710 tys. zł z tytułu udzielonych pożyczek. 
 
 
 
Powyższe informacje przedstawiono przed włączeniami konsolidacyjnymi. 
 
Transakcje z udziałem Zarządu, Rady Nadzorczej i wyższej kadry kierowniczej:  
W 2020 r. nie były zawierane żadne transakcje z członkami Zarządu, Rady Nadzorczej i wyższej kadry 
kierowniczej, poza transakcjami będącymi wypłatami wynagrodzeń, należnymi na podstawie zawartych umów 
o pracę albo innych umów związanych z wykonywaniem obowiązków, w tym powołania, na rzecz Emitenta. 
Łączna wartość wypłaconych wynagrodzeń nie odbiegała znacząco od kwot z 2019r. 
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Emitent dokonywał transakcji z osobami bliskimi wobec głównego akcjonariusza (w rozumieniu 
Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 24 – „Ujawnianie informacji na temat podmiotów 
powiązanych”), jednakże Emitent oświadcza, iż nie miały one istotnego znaczenia dla Emitenta. 
 
 

22. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący 
wpływ na osiągnięte wyniki.  
 
Wybuch pandemii SARS-COV-2 w marcu 2020 r negatywnie wpłynął na działalność Grupy Kapitałowej WOJAS 
S.A. Grupa szacuje, iż w związku z pandemią SARS-COV-2 skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2020 r 
spadną o ca 14 % r/r. Na spadek przychodów ze sprzedaży wpływ ma epidemią koronawirusa COVID - 19 oraz 
administracyjne zamknięcie od dnia 14 marca do dnia 3 maja 2020 roku sklepów WOJAS i BARTEK w centrach 
handlowych, gdzie znajduje się 97% sklepów własnych. Dodatkowo w tym okresie wiosennym przypadającym 
na czas zamknięcia sklepów,  WOJAS S.A. w normalnych okolicznościach notuje wzrost sprzedaży ze zwiększoną 
marżą brutto co przekłada się na przyrost zysku operacyjnego (EBIT). W wyniku pandemii i zamknięcia sklepów, 
w miesiącu marcu 2020 spadek skonsolidowanych detalicznych przychodów ze sprzedaży wyniósł 52,5 %, w 
kwietniu 70,9 %, a w maju 38 % w porównaniu do analogicznych okresów 2019 r. Od miesiąca czerwca 2020 r 
nastąpiła stabilizacja uzyskiwanych przychodów w stosunku do 2019 r. przy wyraźnym wzroście sprzedaży 
online i spadku o kilka p.p. sprzedaży w kanale offline, głównie ze względu na spadek o ca 50% trafficu w 
galeriach handlowych. Spadek popytu konsumpcyjnego a więc i wielkości sprzedaży, a co za tym idzie 
automatyczny wzrost stanów magazynowych z obuwiem, powoduje przejściowy niedobór płynnościowy, a 
także obniżkę jednostkowych cen i uzyskiwanej marży brutto. To natomiast powoduje pogłębienie się straty na 
poziomie EBIT i EBITDA, gdyż większość kosztów prowadzenia działalności handlowej są kosztami stałymi (jak 
wynagrodzenia czy koszty czynszów w galeriach handlowych), które reagują dużo wolniej od aktualnych zmian 
w sprzedaży i marży brutto. Straty związane z utratą całego sezonu sprzedażowego wiosna/lato 2020 można 
szacować już na ponad 10 mln złotych na poziomie wyniku EBIT lub zysku netto. 
 
Grupa Kapitałowa WOJAS S.A. szacuje, iż w związku z epidemią COVID-19 powstała luka płynnościowa 
szacowana na 25 mln zł. Sytuacja związana z epidemią spowodowała dodatkowe zapotrzebowanie na kapitał 
obrotowy w Grupie w związku z zapadalnością zobowiązań handlowych zakupionej kolekcji wiosna/lato 2020, 
wzrostem zapasów oraz potrzebą zatowarowania kolekcji jesień/zima 2020/21. Nastąpił też wyraźny wzrost 
zobowiązań przeterminowanych, przy czym struktura przeterminowania wskazuje, iż przeterminowania 
powstały w I półroczu 2020 r. Aby pokryć tę lukę płynności WOJAS S.A. podjął kroki zaradcze, które zakończyły 
się efektami: 

1) Odnowienie linii kredytowej w Santander (aneks pod datą 01.07.2020) 
2) Zwiększenie limitu kredytu w BNP PARIBAS o 4,5 mln zł (aneks pod datą 06.07.2020) 
3) Nowy krótkoterminowy kredyt w Pekao SA na kwotę 4,4 mln zł (umowa pod datą 08.07.2020) 
4) Planowane podpisanie długoterminowej umowy pożyczki z PFR w październiku 2020 r. na kwotę 26,4 

mln zł.  
 
WOJAS S.A. skorzystała z dostępnych programów pomocowych typu dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń 
(gdzie dostała dofinansowanie z WUP do kosztów wynagrodzeń na kwotę 3,3 mln zł), przesunięcia terminów 
zapłaty składek ZUS czy też przesunęła w toku negocjacji z partnerami handlowymi terminy zapadalności 
zobowiązań handlowych. Dokonano też przeglądu i obniżenia kosztów wynagrodzeń i usług obcych. Spółka 
skorzystała też z czasowego zawieszenia ponoszenia kosztów najmu w okresie zamknięcia sklepów, a obecnie 
prowadzone są liczne negocjacje z wynajmującymi w zakresie dopasowania wielkości czynszów do poziomu 
obrotów, co będzie jednym z kluczowych czynników w zakresie odzyskania rentowności. Spółka uzyskała 
pozytywne decyzje z Banków kredytujących w zakresie odnowienia czy też zwiększenia przez nich finansowania. 
Spółka WOJAS S.A. złożyła też wniosek o pożyczkę płynnościową i preferencyjną w ramach Tarczy dla dużych 
firm PFR. Obecnie WOJAS S.A. jest po komitecie kredytowym PFR i przystępuję do finalizacji prac nad pożyczką 
płynnościową z PFR,  która ustabilizuje długoterminowo sytuację finansową Spółki.  
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23. Informacje na temat zmian warunków prowadzenia działalności i sytuacji gospodarczej, które 
mają wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych grupy 
kapitałowej. 
W 1 półroczu 2020 r. nie wystąpiły istotne zmiany warunków prowadzenia działalności i sytuacji gospodarczej, 
które mają wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Grupy Kapitałowej 
WOJAS S.A., poza opisanymi w pkt 22, związanych z epidemią COVID-19.  
Na potrzeby niniejszego śródrocznego sprawozdania finansowego WOJAS S.A. ze względu na wysoką 
niepewność co do prawidłowości założeń do prognoz, nie dokonywał testów na utratę wartości aktywów 
niefinansowych, w tym aktywów z tytułu praw do użytkowania składników aktywów.   
 
 
24. Informacje na temat  instrumentów finansowych. 
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem półrocznym nie nastąpiły zmiany  w sposobie ustalania wyceny 
instrumentów finansowych. Nie nastąpiły też zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych. Wartość bilansowa 
instrumentów finansowych nie odbiega  istotnie od ich wartości godziwej. 
 

25. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności opis 
tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie czy 
sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związanie. Informacja powinna zawierać również 
opis podejmowanych bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację 
niepewności. 

Opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie czy sprawozdanie 
finansowe zawiera korekty z tym związanie. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź 
planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności. 
 
Zarząd Spółki WOJAS S.A. nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i 
okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie 
co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź 
istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. Powyższe stwierdzenie wynika z pozyskania 
dodatkowego finansowania od banków komercyjnych związanych z częściowym pokryciem luki płynnościowej 
powstałej w związku z epidemią COVID-19 a także z finalizacją prac nad pożyczką płynnościową z PFR która 
ustabilizuje długoterminowo sytuację finansową Spółki.  
 
 

26. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu 
finansowym za bieżący okres 
Nie dotyczy 
 

27. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny ich tytuły oraz wpływ wywołanych 
tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy 
i rentowność 

Nie dotyczy 

 

28. Zestawienie oraz  objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w obecnym sprawozdaniu 
finansowym a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 

Nie dotyczy 
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29. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono śródroczne skrócone 
sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć 
na przyszłe wyniki finansowe emitenta. 
 
Na wyniki WOJAS S.A. może negatywnie wpłynąć powrót epidemii COVID-19 w okresie jesiennym 2020 r. W 
szczególności istnieje spora niepewność co do wielkości i dynamiki popytu detalicznego na towary oferowane 
przez WOJAS S.A..  Komunikaty wychodzące w polskiego rządu nie zakładają administracyjnego zamknięcia 
sklepów, nie mniej jednak należy spodziewać się  mniejszej sprzedaży detalicznej w kanale offline i większej w 
kanale online w okresie jesiennym w stosunku do 2019 r. WOJAS S.A. zakłada iż w 2021 r. powróci do wyników 
osiąganych w 2019 r. w kanale offline, jednakże na ten moment istnieje niepewność co do kształtu i wpływu 
epidemii COVID-19 na rok 2021.   
 
 

30. Informacje o znaczących zdarzeniach, a nie uwzględnionych w niniejszym sprawozdaniu 
finansowym 
 
30 stycznia 2018 r. w WOJAS S.A. rozpoczęła się kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kontrola dotyczy 
„prawidłowości deklarowania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania 
zobowiązany jest ZUS oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego”.  Inspektorzy 
kontroli ZUS w tracie kontroli skupili się na prawidłowości deklarowania składek wobec pracowników WOJAS 
S.A. lub WOJAS Trade sp. z o.o. (następca prawny WOJAS S.A.), którzy jednocześnie świadczyli umowę zlecenia 
dla spółki zależnej WOJAS Marketing sp. z o.o. Zdaniem inspektorów kontroli ZUS składki od umów zleceń 
powinny być wykazane za okres 2016 r. w WOJAS Trade sp. z o.o. (następca prawny WOJAS S.A.), a za 2017 r. w 
WOJAS S.A. a nie w WOJAS Marketing sp. z o.o. jak zostało pierwotnie zrobione.  Zarząd WOJAS S.A. nie zgadza 
się z taką argumentacją, zarzuty ZUS uważa za całkowicie bezpodstawne i stoi na stanowisku, iż składki zostały 
prawidłowo wykazane w jednostce która zawarła te umowy zlecenia – tj. w WOJAS Marketing sp. z o.o.    
  
We wrześniu 2018 r.  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych O/ Nowy Sącz wydał decyzje, które dla WOJAS S.A. są 
negatywne. W październiku 2018 r. WOJAS S.A. złożyła odwołania od tych decyzji i sprawa trafiła do Sądu 
Okręgowego w Nowym Sączu. W ocenie WOJAS S.A. nie ma przesłanek do przyjęcia za uzasadnione 
twierdzenie, że przyjęty system biznesowy dla zatrudniania jest niezgodny z prawem. Dlatego WOJAS S.A. stoi 
na stanowisku, że roszczenia ZUS – jeżeli będą – to będą bezpodstawne. W przypadku gdyby Sąd I i II instancji 
podtrzymał decyzję ZUS, Emitent będzie musiał oskładkować te wypłacone umowy zlecenia w WOJAS S.A. Z 
tego tytułu po stronie WOJAS S.A. oszacowano dodatkowy koszt, który za lata 2016 r i 2017 wyniósłby 1 416,5  
tys. zł plus odsetki od zaległości podatkowych. Kwoty te obciążą wynik z lat ubiegłych. Dodatkowo Emitent 
informuje, iż w 2018 r. kontynuował sporne umowy zlecenia w podmiocie WOJAS Marketing sp. z o.o., co w 
przypadku wygranej ZUS naraża WOJAS S.A. na dodatkowe koszty.  

Aktualnie sprawa toczy się przed Sądem I instancji i jest na etapie rozpoznawania odwołań Wojas S.A. i 
kompletowania pism procesowych stron. Rozprawy wyznaczone na wiosnę 2020 r. nie odbyły się z przyczyn 
obiektywnych (nieobecność świadków w styczniu i COVID-19 w marcu). Szacuje się, że pierwsza rozprawa w 
sprawie może się odbyć w III kwartale 2020 r. Niniejsze sprawozdanie finansowe nie zawiera żadnych korekt ani 
rezerw w przypadku przegranej WOJAS S.A. w Sądzie, nie mniej jednak kwotę sporu klasyfikuje się jako 
zobowiązanie warunkowe ze względu na większe prawdopodobieństwo wygrania sprawy przez Wojas S.A. 
 

Istotną sprawą sądową kontynuowaną przez Spółkę jest pozew z 2014 r o zapłatę na rzecz WOJAS S.A. (Powód) 
przez mBank S.A. (dawny BRE Bank S.A., Pozwany) kwoty 15 523 tys. zł wraz z należnymi odsetkami - 
postępowanie rozpatrywane jest w  Sądzie Okręgowym w Warszawie. Głównym przedmiotem sporu jest 
stwierdzenie, że nie doszło do  skutecznego i ważnego zawarcia walutowej transakcji zamiany stóp 
procentowych (CIRS), która miała być zawarta 2.10.2008 r. oraz odszkodowania z tytułu szeregu działań banku 
związanych z wykonywaniem tej transakcji. Dnia 7 lutego 2020 r. został wydany nieprawomocny wyrok 
oddalający powództwo w całości. Powód wniósł w lipcu 2020 r. apelację od wyroku Sądu I instancji. W ocenie 
WOJAS S.A. nie zachodzą przesłanki do tworzenia aktywów warunkowych z tego tytułu.  
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Akcjonariusz Qilin Holding sp. z o.o. zs w Warszawie („Powód”) wniósł pozew o stwierdzenie nieważności / 
uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A. z dnia 19.07.2019 r. Powód wnosi o stwierdzenie 
nieważności uchwały nr 5 i nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A. z dnia 19.07.2019 r., 
ewentualnie o uchylenie w/w uchwał. W ocenie Spółki argumenty użyte przez Powoda w pozwie są całkowicie 
bezpodstawne i wpisują się w czarny PR jaki ten Powód prowadzi przeciwko Spółce. Planowana rozprawa w tej 
sprawie jest na dzień 25.09.2020 gdyż poprzednie nie odbyły się. 
 
 

31. Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 
 

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Wojas S.A. W dniu 15 lipca 2020 zgodnie z przepisami prawa dokonano 
wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych na badanie sprawozdania finansowego 
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz 2021 oraz przeglądu sprawozdania 
finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 r. i I półrocze 2021 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejszy raport zatwierdzono dnia 25 września 2020 r. z datą publikacji 25 września 2020 r. 
 
 
 

Podpisy członków Zarządu Wojas S.A.: 

 

25 września 2020 r.   Wiesław Wojas              Prezes Zarządu            ……………………………………… 

 

 

 

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie: 

  

25 września 2020 r.   Sławomir Strycharz           Dyrektor ds. finansowych / Główny księgowy   …………………………… 
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