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            WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys.  zł w tys.  EUR

2014 2013 2014 2013

  Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku  

 I. Przychody ze sprzedaży 95 262 97 145 22 796 23 158 

 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 569 5 729 1 572 1 366 

 III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 171 3 804 1 237 907 

 IV. Zysk (strata) netto 3 738 2 640 894 629 

 V. 
Zysk (strata) netto przypadający akc jonariuszom podmiotu 
dominującego

3 738 2 640 894 629 

 VI. Zysk* na akc ję (PLN) 0,81 0,57 0,19 0,14 

 VII. Rozwodniony zysk* na akc ję (PLN) 0,81 0,57 0,19 0,14 

  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych  

 VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 387 8 129 2 246 1 938 

 IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (17 356) (7 243) (4 153) (1 727)

 X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 8 477 824 2 029 196 

 XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 508 1 710 122 408 

  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej  

 XII. Aktywa 115 406 103 247 27 639 24 488 

 XIII. Zobowiązania długoterminowe 21 127 19 383 5 060 4 597 

 XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 37 771 31 094 9 046 7 375 

 XV. Kapitał własny 56 508 52 770 13 533 12 516 

 XVI. 
Kapitał własny przypadający akc jonariuszom jednostki 
dominującej

56 508 52 770 13 533 12 516 

W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych 

zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:

� kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:

30.09.2014 4,1755 PLN/EUR,
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30.09.2013 4,2163 PLN/EUR,

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

w danym okresie:

01.10.2013 - 30.09.2014 4,1789 PLN/EUR,

01.10.2012 - 30.09.2013 4,1948 PLN/EUR.

* zysk netto przypadający akcjonariuszom SUWARY S.A.
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Pabianice, 30.01.2015 r. 

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, 

 

Mam  przyjemność przedstawić Państwu raport roczny podsumowujący działalność Grupy 

Kapitałowej Suwary w roku obrotowym obejmującym okres od 1 października 2013 roku do 30 

września 2014 roku. 

 

Zakończony rok był dla Grupy Suwary S.A. okresem intensywnej pracy, uruchomienia znaczących 

inwestycji oraz zmian organizacyjnych. 

 

W kwietniu 2014 roku  Suwary Tech Sp. z o.o., spółka zależna od Suwary S.A., zakończyła 

pierwszy etap realizacji inwestycji w postaci budowy zakładu produkcyjnego w Łódzkiej Specjalnej 

Strefie Ekonomicznej. Łączna wartość poniesionych nakładów finansowych związanych z budową i 

uruchomieniem zakładu wyniosła ponad 24,5 mln zł. Dzięki realizacji tej inwestycji powstał 

nowoczesny obiekt produkcyjno - magazynowy o powierzchni ponad 6.800 m2. Produkcja 

przemysłowa w nowym obiekcie  rozpoczęta została w czerwcu 2014 roku.  

Podkreślić tutaj należy, iż planowana łączna wartość inwestycji wynosi 33 mln zł, a łączna 

kwota wsparcia dla całego przedsięwzięcia wynosi prawie 22 mln zł.  

  

Miniony rok był również okresem prowadzenia intensywnych prac badawczo – rozwojowych 

nad opakowaniami wielowarstwowymi, barierowymi i opakowaniami do stref zagrożonych 

wybuchem oraz technologią ich wytwarzania. Dzięki tym badaniom w roku 2013/2014 oferta spółek 

Grupy poszerzona została o kolejne grupy produktów, w tym bardzo lekkie kanistry 5 L, które 

stanowią główną grupę produktów Suwary S.A., nowe zamknięcia Ø 50  oraz zakrętki bezpieczne 

(CRC).  

 

Rok 2013/2014 był kolejnym okresem realizacji „lean management” w obszarze 

funkcjonowania całej Grupy kapitałowej. Ta uznana na świecie metoda, przyniosła już Spółkom Grupy 

wymierne korzyści  organizacyjne i finansowe, pozwala również na trwałe wprowadzić do Grupy 

systemy polegające na ciągłym usprawnianiu organizacji i efektywności jej funkcjonowania. 

 

Miniony rok był pierwszym, od długiego czasu, okresem stabilizacji cen surowca. 

Ograniczenie wahań głównego elementu kosztów produkcji wraz z prowadzonymi działaniami 

organizacyjnymi i rozbudową parku maszynowego, pozwoliło Grupie na realizację 15% wzrostu zysku 

na poziomie operacyjnym oraz na 20% wzrost generowanej EBITDA. Efekt ten Grupa osiągnęła 

pomimo znacznego zaangażowania energii i środków w związku z prowadzonymi inwestycjami.  

 

Osiągniecia minionego roku potwierdzają dynamiczny wzrost Grupy realizowany w ostatnich 

latach.  Są również początkiem jeszcze większych zmian, których celem jest  budowa silnej Grupy 

kapitałowej. Pozostaje w mocy strategia rozwoju przyjęta przez Spółkę  w  2010 roku zakładająca    

podwojenie  poziomu EBITDA do 2012 roku w stosunku do 2009 roku (6,9 mln PLN) i kolejne jej 

podwojenie do 2016 roku.  

 

 

Zapraszam Państwa do zapoznania się z treścią skonsolidowanego raportu rocznego. 

Jednocześnie dziękuję wszystkim Akcjonariuszom, Członkom Rady Nadzorczej i Pracownikom za 

owocną współpracę.  

 

Z poważaniem, 

Walter Tymon Kuskowski 

Prezes Zarządu 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 
 

AKTYWA Noty 30.09.2014 30.09.2013 

Aktywa trwałe        
Wartość firmy 4 8 780  8 780  

Wartości niematerialne 5 181  45  

Rzeczowe aktywa trwałe 6 60 562  49 414  

Nieruchomości inwestycyjne 8 -   -   

Inwestycje w jednostkach zależnych 3 -     

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 3 -   -   

Należności i pożyczki 9 -   -   

Pochodne instrumenty finansowe 9 -   -   

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 9 -   -   

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 19 28  54  

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

10 2 657  3 493  

Aktywa trwałe  72 208  61 786  

Aktywa obrotowe 
   

Zapasy 11 13 454  11 388  

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności 

12 24 929  25 189  

Należności z tytułu bieżącego podatku 
dochodowego 

 123  660  

Pożyczki 9 -   -   

Pochodne instrumenty finansowe 9 -   -   

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 9 -   -   

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 19 415  455  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 4 277  3 769  

Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone  
do sprzedaży 

14 -   -   

Aktywa obrotowe  43 198  41 461  

Aktywa razem   115 406  103 247  
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (CD.) 

PASYWA Noty 30.09.2014 30.09.2013 

Kapitał własny        
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom 
jednostki dominującej: 

     

Kapitał podstawowy 15 9 230  9 230  

Akcje własne (-) 15 -   -   

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 
nominalnej 

15 5 718  5 718  

Pozostałe kapitały 15 (4 393) (4 393)  

Zyski zatrzymane:  45 953  42 215 

- zysk (strata) z lat ubiegłych  42 215  39 575  

- zysk (strata) netto przypadający 
akcjonariuszom jednostki dominującej 

 3 738  2 640  

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom 
jednostki dominującej 

 56 508  52 770  

Udziały niedające kontroli 15 -   -   

Kapitał własny  56 508  52 770  

Zobowi ązania 

 

  

Zobowi ązania długoterminowe 
 

  
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 9 13 810  8 900  

Leasing finansowy 7 44  141  

Pochodne instrumenty finansowe 9 -   -   

Pozostałe zobowiązania 18 -   1 739  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

10 2 417  2 368  

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 
pracowniczych 

16 216  226  

Pozostałe rezerwy długoterminowe 17 -   -   

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 19 4 640  6 009  

Zobowiązania długoterminowe  21 127  19 383  

    

Zobowi ązania krótkoterminowe 
 

  
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowiązania 

18 17 660  16 091  

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku 
dochodowego 

 80  29  

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 9 16 706  10 845  

Leasing finansowy 7 124  943  

Pochodne instrumenty finansowe 9 -   -   

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 
pracowniczych 

16 1 276  1 287  

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 17 572  496  

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 19 1 353  1 403  

Zobowiązania związane z aktywami  
przeznaczonymi do sprzedaży 

14 -   -   

Zobowiązania krótkoterminowe  37 771  31 094  

Zobowiązania razem  58 898  50 477  

Pasywa razem   115 406  103 247  
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 

 Noty od 01.10.2013 do 
30.09.2014 

od 01.10.2012 do 
30.09.2013 

Działalno ść kontynuowana        
Przychody ze sprzeda ży 1 95 262  97 145  

Przychody ze sprzedaży produktów (w tym usług)  90 520  92 472  

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów  4 742  4 673  

Koszt własny sprzeda ży  76 721  78 331  

Koszt sprzedanych produktów (w tym usług)  72 469  73 938  

Koszt sprzedanych towarów i materiałów  4 252  4 393  

Zysk (strata) brutto ze sprzeda ży  18 541  18 814  

Koszty sprzedaży  3 925  4 029  

Koszty ogólnego zarządu  9 387  9 762  

Pozostałe przychody operacyjne 21 1 885  1 971  

Pozostałe koszty operacyjne 21 545  1 265  

Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-)  -   -   

Zysk (strata) z działalno ści operacyjnej   6 569  5 729  

Przychody finansowe 22 19  15  

Koszty finansowe 22 1 417  1 940  

Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych 
metodą praw własności (+/-) 

3 -   -   

Zysk (strata) przed opodatkowaniem   5 171  3 804  

Podatek dochodowy 23 1 433  1 164  

Zysk (strata) netto z działalno ści kontynuowanej   3 738  2 640  

Działalno ść zaniechana     
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 14 -   -   

Zysk (strata) netto   3 738  2 640  

Zysk (strata) netto przypadaj ący:       

- akcjonariuszom podmiotu dominującego  3 738  2 640  

- podmiotom niekontrolującym  -   -   

 

 

ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDN Ą AKCJĘ ZWYKŁĄ (PLN) 

 Noty od 01.10.2013 do 
30.09.2014 

od 01.10.2012 do 
30.09.2013 

z działalności kontynuowanej 
24   

- podstawowy  0,81 0,57 

- rozwodniony  0,81 0,57 

z działalności kontynuowanej i zaniechanej 
24   

- podstawowy  0,81 0,57 

- rozwodniony  0,81 0,57 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
 

 Noty od 01.10.2013 do 
30.09.2014 

od 01.10.2012 do 
30.09.2013 

Zysk (strata) netto   3 738  2 640  

Inne całkowite dochody 
   

Przeszacowanie rzeczowych aktywów trwałych 6 -   -   

       

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: 9     

- dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach 
całkowitych 

 -   -   

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego  -   -   

       

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków 
pieniężnych: 

9     

- dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach 
całkowitych 

 -   -   

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego  -   -   

- kwoty ujęte w wartości początkowej pozycji 
zabezpieczanych 

 -   -   

       

Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za 
granicą 

 -   -   

Różnice kursowe przeniesione do wyniku finansowego – 
sprzedaż jednostek zagranicznych 

 -   -   

       

Udział w innych dochodach całkowitych jednostek 
wycenianych metodą praw własności 

 -   -   

       

Podatek dochodowy odnoszący się do składników 
innych dochodów całkowitych 

10 -   -   

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu  -   -   

Całkowite dochody   3 738  2 640  

Całkowite dochody przypadaj ące:       

- akcjonariuszom podmiotu dominującego  3 738  2 640  

- podmiotom niekontrolującym  -   -  
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁA SNYM 
 

  Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 
Udziały 

niedające 
kontroli 

Kapitał 
własny razem  

Noty 
Kapitał 

podstawowy 
Akcje 

własne (-) 

Kapitał ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich 
wart. nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane Razem 

Saldo na dzie ń 01.10.2013 roku   9 230    5 718  (4 393) 42 215  52 770    52 770  

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości             -     -   

Korekta błędu podstawowego             -     -   

Saldo po zmianach   9 230  -   5 718  (4 393) 42 215  52 770  -   52 770  
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.10.2013 d o 30.09.2014 roku 

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

akcjami)             -     -   

Wycena opcji (program płatności akcjami)             -     -   
Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z 

podmiotami niekontrolującymi) 15                  

Dywidendy             -     -   

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał             -     -   

Razem transakcje z właścicielami   -   -   -        -   -   
Zysk netto za okres od 01.10.2013 roku do 30.09.2014 

roku           3 738  3 738    3 738  
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu za okres od 

01.10.2013 roku do 30.09.2014 roku 15           -     -   

Razem całkowite dochody   -   -   -   -   3 738  3 738  -   3 738  
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż 

przeszacowanych środków trwałych)             -     -   

Saldo na dzie ń 30.09.2014 roku   9 230  -   5 718  (4 393) 45 953  56 508  -   56 508  
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁA SNYM (CD.) 

  Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 
Udziały 

niedające 
kontroli 

Kapitał 
własny razem  

Noty 
Kapitał 

podstawo
wy 

Akcje 
własne (-) 

Kapitał ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich 
wart. nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

Saldo na dzie ń 01.10.2012 roku   9 230    5 718  (4 393) 39 575  50 130    50 130  

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości             -     -   

Korekta błędu podstawowego             -     -   

Saldo po zmianach   9 230  -   5 718  (4 393) 39 575  50 130  -   50 130  
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.10.2012 d o 30.09.2013 roku 

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

akcjami)             -     -   

Wycena opcji (program płatności akcjami)             -     -   
Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z 

podmiotami niekontrolującymi) 15                  

Dywidendy             -     -   

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał             -     -   

Razem transakcje z właścicielami   -   -   -        -   -   

Zysk netto za okres od 01.10.2012 roku do 30.09.2013 roku           2 640  2 640    2 640  
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu za okres od 

01.10.2012 roku do 30.09.2013 roku 15           -     -   

Razem całkowite dochody   -   -   -   -   2 640  2 640  -   2 640  
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż 

przeszacowanych środków trwałych)             -     -   

Saldo na dzie ń 30.09.2013 roku   9 230  -   5 718  (4 393)  42 215 52 770  -   52 770  
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z  PRZEPŁYWÓW PIENI ĘŻNYCH 
 

 Noty od 01.10.2013 do 
30.09.2014 

od 01.10.2012 do 
30.09.2013 

Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści 
operacyjnej 

     

Zysk (strata) przed opodatkowaniem   5 171  3 804  

Korekty 25 7 732  7 033  

Zmiany w kapitale obrotowym 25 (3 981) (2 364) 

Wpływy (wydatki) z rozliczenia instrumentów 
pochodnych 

 -   -   

Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej  -   -   

Zapłacony podatek dochodowy  465  (344) 

Środki pieni ężne netto z działalno ści operacyjnej   9 387  8 129  

Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści 
inwestycyjnej 

   

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych  (5) - 

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych  -   -   

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych  (17 366) (9 072) 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych  -   101  

Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych  -   -   

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych  -   -   

Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych 2 -   (1 863) 

Wpływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych  2 -   -   

Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych  -   -   

Pożyczki udzielone  -   -   

Wydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych  -   -   

Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych  -   -   

Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych  -   3 575  

Otrzymane odsetki 22 16  16  

Otrzymane dywidendy 22 (1) -   

Środki pieni ężne netto z działalno ści inwestycyjnej   (17 356) (7 243) 

Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści 
finansowej 

   

Wpływy netto z tytułu emisji akcji  -   -   

Nabycie akcji własnych  -   -   

Transakcje z podmiotami niekontrolującymi bez utraty kontroli  -   -   

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  -   -   

Wykup dłużnych papierów wartościowych  -   -   

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek  15 337  10 037  

Spłaty kredytów i pożyczek  (4 568) (7 341) 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego  (916) (765) 

Odsetki zapłacone 22 (1 376) (1 107) 

Dywidendy wypłacone 24 -   -   

Środki pieni ężne netto z działalno ści finansowej   8 477  824  

Zmiana netto stanu środków pieni ężnych i ich  
ekwiwalentów 

 508  1 710  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek 
okresu 

 3 769  2 059  

Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych  -   -   

Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu   4 277  3 769  
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DODATKOWE INFORMACJE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FIN ANSOWEGO 

 

Informacje ogólne 

a) Informacje o jednostce dominuj ącej 

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Suwary [dalej zwana „Grupą Kapitałową”, „Grupą”] jest Suwary S.A. 
[dalej zwana „Spółką dominującą”].  
Spółka dominująca została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 29.06.1995. Spółka dominująca jest wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miasta Łódź- XX Wydział 
Gospodarczy  pod numerem KRS 0000200472. Spółce dominującej nadano numer statystyczny REGON 
471121807.  Akcje Spółki dominującej są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 
 
Siedziba Spółki dominującej mieści się przy ul.  Piotra Skargi 45/47 w Pabianicach, 95-200. Siedziba Spółki 
dominującej jest jednocześnie podstawowym miejscem prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową.  
 
 

b) Skład Zarz ądu i Rady Nadzorczej Spółki dominuj ącej 

W skład Zarządu Spółki na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji tj. 30.01.2015 r. 
wchodzili:  
� Walter T. Kuskowski  - Prezes Zarządu  
� Adam Laskowski – Członek Zarządu 

 

W okresie od 01 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 roku nie miały miejsca  zmiany w składzie 
Zarządu Spółki: 

 

W okresie od 1 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 roku  nie miały miejsca zmiany w składzie Rady 
Nadzorczej Spółki: 
Na dzień 30 września 2014 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzili: 
 
� Paweł Powada – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
� Marcin Raszka – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
� Thaddeus Kuskowski – Członek Rady Nadzorczej 
� Jeffrey Barclay - Członek Rady Nadzorczej 
� Richard Babington - Członek Rady Nadzorczej 
 
Do dnia  30.01.2015 roku nie wystąpiły inne zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej. 
 

 

c) Charakter działalno ści Grupy 

 
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki dominującej oraz jej spółek zależnych jest:  
- produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, 
- produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych – ostrzegawczych znaków odblaskowych, 
- produkcja środków myjących i czyszczących, 
- produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych i pozostałych, 
- pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana, 
- sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych. 
- produkcja kartuszy 
 
Szerszy opis działalności prowadzonej przez Grupę Kapitałową został przedstawiony w nocie nr 1 dotyczącej 
segmentów operacyjnych. 
 
 

d) Informacje o Grupie Kapitałowej 

Grupa Kapitałowa Suwary wchodzi w skład innej Grupy Kapitałowej, dla której podmiotem dominującym 
najwyższego szczebla jest Wentworth Tech.Inc.  
W skad Grupy Kapitałowej Suwary na dzień 30.09.2014 roku wchodzą Spółki zależne wyszczególnione poniżej.  
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Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Suwary została objęta Spółka dominująca oraz 
następujące spółki zależne: 

Nazwa spółki zależnej Siedziba 
Udział Grupy w kapitale: 

30.09.2014 30.09.2013 

Kartpol Group Sp. z o.o. Wołomin 98,2% 95,5% 

Suwary Tech Sp.z o.o. Pabianice 100 % 100 % 

Suwary Development Sp.z o.o. Pabianice 100 % 100 % 

 

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie przeprowadzono transakcji, które miałyby  
wpływ na reorganizację Grupy Kapitałowej,  

Spółka dominująca nabyła natomiast kolejne trzy udziały Spółki zależnej Kartpol Group Sp. z o.o. na podstawie 
umowy sprzedaży z dnia 08.01.2014 roku do umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów z dnia 22.12.2011 roku, 
która reguluje nabycie udziałów w transzach rocznych do 31.12.2014 roku.  

W wyniku transakcji z dnia 08.01.2014 roku Spółka  dominująca Suwary S.A. posiada 108 udziałów, stanowiące  
98.2% w kapitale Kartpol Group Sp. z o.o. 
Warunki umowy przedwstępnej sprzedaży oraz aneksu do umowy wskazują na przyrzeczenie do zawarcia umów 
kupna-sprzedaży udziałów w wyznaczonych terminach po z góry ustalonej cenie.  W związku z zawartym 
zobowiązaniem Spółka dominująca posiada pełną kontrolę organizacyjną i funkcjonalną w Kartpol Group Sp. z 
o.o., nastąpiło pełne przeniesienie ryzyka i korzyści związanych z zakupem udziałów  w jednostce zależnej. W 
związku z faktem, iż spółka dominująca dysponuje pełnym prawem do korzyści wynikających ze wszystkich 
udziałów Kartpol Group Sp. z o.o. dla celów konsolidacji uznano, iż udział w kapitale dominanta wynosi 100% i 
nie występują udziały niekontrolujące na dzień 30.09.2014 roku. 

 
Czas trwania Spółki dominującej oraz wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jednostek objętych konsolidacją 
jest nieoznaczony.  
 
 

e) Zatwierdzenie do publikacji 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za rok zakończony 30 września 2014 (wraz z 
danymi porównywalnymi) zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki dominującej dnia 30.01.2015 r. 
(patrz nota 32).  
 
 
Podstawa sporz ądzenia oraz zasady rachunkowo ści 

a) Podstawa sporz ądzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej „MSSF”), zatwierdzonymi przez Unię Europejską, 
obowiązującymi na dzień 30 września 2014 roku.  
 
Walutą funkcjonalną Spółki dominującej oraz walutą prezentacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano 
inaczej). Sprawozdania finansowe spółek zagranicznych dla celów konsolidacji przeliczane są na walutę polską 
według zasad zaprezentowanych poniżej w zasadach rachunkowości. 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 
kontynuowania działalności przez spółki wchodzące w skład Grupy. 
 

b) Zmiany standardów lub interpretacji 

Zmiany standardów lub interpretacji obowiązujące i zastosowane przez Spółkę od 1 października 2013 roku 

• MSSF 13 “Ustalenie wartości godziwej”. MSSF 13 definiuje wartość godziwą, ustala ogólne zasady 
mierzenia wartości godziwej i wymogi ujawnień dotyczących wyceny w wartości godziwej. MSSF 13 ma 
zastosowanie do MSSF, które wymagają lub zezwalają na wycenę w wartości godziwej, z wyłączeniem 
określonych wyjątków. Ten standard wszedł w życie 1 stycznia 2013 r. 

• Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” – Podatek odroczony – realizacja wartości aktywów. Ten 
standard wszedł w życie 1 stycznia 2013 r. 
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• Zmiany do MSR 19 “Świadczenia pracownicze” – poprawki do rachunkowości świadczeń po okresie 
zatrudnienia. Ten standard wszedł w życie 1 stycznia 2013 r. 

• Zmiany do MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji – kompensowanie aktywów 
finansowych i zobowiązań finansowych”. Ten standard wszedł w życie 1 stycznia 2013 r. 

• Zmiany do MSR 1 “Prezentacja sprawozdań finansowych – prezentacja składników innych całkowitych 
dochodów”. Zmiany wymagają aby jednostki dzieliły pozycje prezentowane w pozostałych całkowitych 
dochodach na dwie grupy na podstawie tego, czy w przyszłości będą one mogły zostać ujęte w 
rachunku zysków i strat. Ten standard wszedł w życie 1 stycznia 2013 r. 

Wyżej wymienione zmiany standardów oraz interpretacji, obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku, pozostają bez 
istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe. 

Standardy i interpretacje obowiązujące w wersji opublikowanej przez IASB, lecz nie zatwierdzone przez Unię 
Europejską, wykazywane są poniżej w punkcie dotyczącym standardów i interpretacji, które nie weszły w życie. 

 

Zastosowanie standardu lub interpretacji przed datą ich wejścia w życie 

W niniejszym sprawozdaniu finansowym nie skorzystano z dobrowolnego wcześniejszego zastosowania 
standardu lub interpretacji. 
 

Opublikowane standardy i interpretacje, które nie weszły w życie w Spółce na dzień 30 września 2013 roku i ich 
wpływ na sprawozdanie Grupy  

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego zostały opublikowane nowe lub znowelizowane 
standardy i interpretacje, obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. 

• nowy MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” Nowy standard zastępuje większą część 
dotychczasowego MSR 27. MSSF 10 wprowadza nową definicję kontroli (trzy warunki kontroli: wpływ, 
narażenie/prawo do zmiennych wpływów z inwestycji, zdolność do wywierania wpływu na wielkość tych 
wpływów). Zmiany dotyczą głównie jednostek, dla których wg dotychczasowych regulacji obowiązek 
konsolidacji nie był jednoznaczny. 

• nowy MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” MSSF 11 zastąpi dotychczasowy MSR 31. Podstawową 
zmianą jest likwidacja możliwości rozliczania inwestycji we wspólne przedsięwzięcia za pomocą 
konsolidacji proporcjonalnej. Z chwilą wejścia w życie nowego MSSF 11 jedynym dozwolonym 
sposobem będzie rozliczanie inwestycji metodą praw własności. 

• nowy MSSF 12 „Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach” Nowy MSSF 12 
ustanawia wymogi dotyczące ujawniania informacji na temat konsolidowanych i niekonsolidowanych 
jednostek, w których podmiot sporządzający sprawozdanie posiada znaczące zaangażowanie. Pozwoli 
to inwestorom na ocenę ryzyka, na które narażony jest podmiot tworzący  jednostki specjalnego 
przeznaczenia i inne podobne struktury. 

• zmienione MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe” ** i MSR 28 „Inwestycje w jednostkach 
stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” Zmiany MSR 27 i 28 są konsekwencją wprowadzenia 
MSSR 10, 11 i 11. 

• zmiany w MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja” MSR 32 mówi, że można aktywa i zobowiązania 
finansowe prezentować w sprawozdaniu finansowym w kwotach netto tylko, gdy spełnione są dwa 
warunki: 
• jednostka posiada tytuł prawny do dokonania kompensaty aktywów i zobowiązań oraz 

• zamierza rozliczyć aktywa finansowe i zobowiązania finansowe w kwocie netto lub równocześnie. 

Zmiana do MSR 32 wprowadza szczegółowe objaśnienie stosowania tych warunków. 
• Zmiany w MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12 Zmiany do nowo wydanych standardów dotyczących 

konsolidacji wprowadzają jaśniejsze niż do tej pory przepisy przejściowe i pewne zwolnienia w zakresie 
prezentacji danych porównywalnych. 

• Zmiany w MSSF 10, MSSF 12, MSR 27 Zmiana polega na wprowadzeniu zwolnienia z obowiązku 
konsolidacji przez podmioty inwestycyjne. Podmiot inwestycyjny to jednostka spełniająca następującą 
definicję: 
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o uzyskuje fundusze od jednego lub kilku inwestorów, w celu świadczenia tym inwestorom usług 
zarządzania inwestycjami, 

o zobowiązuje się przed inwestorami do tego, że jej celem biznesowym jest inwestowanie 
środków wyłącznie w celu osiągnięcia zwrotów ze wzrostu wartości inwestycji i/lub dywidend, 

o ocenia efektywność swoich inwestycji na podstawie ich wartości godziwej. 
• Zmiana w MSR 36 „Utrata wartości aktywów” Wprowadzając nowy MSSF 13 „Ustalanie wartości 

godziwej” Rada MSR ustaliła dodatkowe ujawnienia informacji dotyczących utraty wartości. Ich zakres 
został jednak zbyt szeroko zdefiniowany, dlatego wprowadzono kolejną zmianę, która zawęża 
obowiązek ujawniania wartości odzyskiwanej do aktywów i ośrodków, które utraciły wartość. 

• Zmiana w MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” Dotychczasowe regulacje MSR 39 
powodowały, że w przypadku, gdy jednostka wyznaczyła instrument pochodny jako pozycję 
zabezpieczającą, a w wyniku zmiany przepisów druga strona kontraktu pochodnego została zastąpiona 
tzw. kontrahentem centralnym (np. agencją rozliczeniową), powiązanie zabezpieczające musiało zostać 
zerwane. Dzięki wprowadzeniu zmiany do standardu, sytuacje takie nie będą skutkowały zakończeniem 
zabezpieczenia.  

 
Grupa zamierza wdrożyć powyższe regulacje w terminach przewidzianych do zastosowania przez standardy lub 
interpretacje. 
 
 

c) Zasady rachunkowo ści 

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z 
wyjątkiem nieruchomości inwestycyjnych, pochodnych instrumentów finansowych oraz aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży, które są wyceniane według wartości godziwej.   
 
Prezentacja sprawozdań finansowych 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentowane jest zgodnie z MSR 1. Grupa Kapitałowa prezentuje 
odrębnie „Skonsolidowany rachunek zysków i strat”, który zamieszczony jest bezpośrednio przed 
„Skonsolidowanym sprawozdaniem z całkowitych dochodów”.  
„Skonsolidowany rachunek zysków i strat” prezentowany jest w wariancie kalkulacyjnym, natomiast 
„Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych” sporządzany jest metodą pośrednią.  
W przypadku retrospektywnego wprowadzenia zmian zasad rachunkowości lub korekty błędów, Grupa prezentuje 
bilans sporządzony dodatkowo na początek okresu porównawczego. 
 
Segmenty operacyjne 
Przy wyodrębnianiu segmentów operacyjnych Zarząd Spółki dominującej kieruje się liniami produktowymi, które 
reprezentują główne usługi oraz wyroby dostarczane przez Grupę.  Każdy z segmentów jest zarządzany odrębnie 
w ramach danej linii produktowej, z uwagi na specyfikę świadczonych usług oraz wytwarzanych wyrobów 
wymagających odmiennych technologii, zasobów oraz podejścia do realizacji.  
 
Zgodnie z MSSF 8 wyniki segmentów operacyjnych wynikają z wewnętrznych raportów weryfikowanych 
okresowo przez Zarząd Spółki dominującej (główny organ decyzyjny w Grupie Kapitałowej). Zarząd Spółki 
dominującej analizuje wyniki segmentów operacyjnych na poziomie zysku (straty) z działalności operacyjnej. 
Pomiar wyników segmentów operacyjnych stosowany w kalkulacjach zarządczych zbieżny jest z zasadami 
rachunkowości zastosowanymi przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, za wyjątkiem 
następujących obszarów: 
 
Przychody ze sprzedaży wykazane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat nie różnią się od przychodów 
prezentowanych w ramach segmentów operacyjnych, za wyjątkiem przychodów nieprzypisanych do segmentów 
oraz wyłączenia konsolidacyjnych dotyczących transakcji pomiędzy segmentami.  
 
Aktywa Grupy, których nie można bezpośrednio przypisać do działalności danego segmentu operacyjnego, nie są 
alokowane do aktywów segmentów operacyjnych.  
 
Na dzień 30.09.2014 roku Grupa Kapitałowa wyodrębnia trzy segmenty operacyjne związane z liniami 
produktowymi, które reprezentują główne usługi oraz wyroby dostarczane przez Spółki: 
Segment A - przedstawia działalność związaną ze sprzedażą opakowań,  
Segment B – przedstawia działalność związaną ze sprzedażą kartuszy,  
Segment C - przedstawia działalność związaną ze sprzedażą usług w zakresie zarządzania własnością 
intelektualną oraz badaniami i rozwojem. 
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Konsolidacja 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe Spółki dominującej oraz 
sprawozdania finansowe spółek, nad którymi Grupa sprawuje kontrolę tj. spółek zależnych, sporządzone na dzień 
30 września 2014 roku. Przez kontrolę rozumie się zdolność wpływania na politykę finansową i operacyjną spółki 
zależnej w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z jej działalności. 
 
Sprawozdania finansowe Spółki dominującej oraz spółek zależnych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym, sporządza się na ten sam dzień bilansowy tj. na 30 września 2014. W przypadkach gdy jest to 
konieczne, w sprawozdaniach finansowych spółek zależnych dokonuje się korekt mających na celu ujednolicenie 
zasad rachunkowości stosowanych przez spółkę z zasadami stosowanymi przez Grupę Kapitałową. 
 
Wyłączeniu z obowiązku konsolidacji mogą podlegać spółki, których sprawozdania finansowe są nieistotne z 
punktu widzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej. Spółka zależna jest również 
wyłączona z konsolidacji, jeżeli została nabyta i jest posiadana wyłącznie z zamiarem jej odsprzedaży w bliskiej 
przyszłości. Inwestycje w spółkach zależnych zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży ujmuje się 
zgodnie z MSSF 5. 
 
Spółki zależne obejmowane są konsolidacją metodą pełną. 
Metoda konsolidacji pełnej polega na łączeniu sprawozdań finansowych Spółki dominującej oraz spółek 
zależnych poprzez zsumowanie, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji aktywów, zobowiązań, kapitału 
własnego, przychodów oraz kosztów. W celu zaprezentowania Grupy Kapitałowej w taki sposób, jak gdyby 
stanowiła ona pojedynczą jednostkę gospodarczą dokonuje się następujących wyłączenia: 
� na moment nabycia kontroli ujmowana jest wartość firmy lub zysk zgodnie z MSSF 3, 
� określane są i prezentowane oddzielnie udziały niedające kontroli, 
� salda rozliczeń między spółkami Grupy Kapitałowej i transakcje (przychody, koszty, dywidendy) wyłącza 

się w całości, 
� wyłączeniu podlegają zyski i straty z tytułu transakcji zawieranych wewnątrz Grupy Kapitałowej, które są 

ujęte w wartości bilansowej aktywów takich jak zapasy i środki trwałe. Straty z tytułu transakcji wewnątrz 
Grupy analizowane są pod kątem utraty wartości aktywów z perspektywy Grupy, 

� ujmuje się podatek odroczony z tytułu różnic przejściowych wynikających z wyłączenia zysków i strat 
osiągniętych na transakcjach zawartych wewnątrz Grupy Kapitałowej (zgodnie z MSR 12).  

 
Udziały niedające kontroli wykazywane są w odrębnej pozycji kapitałów własnych i reprezentują tę część 
dochodów całkowitych oraz aktywów netto spółek zależnych, które przypadają na podmioty inne niż spółki Grupy 
Kapitałowej. Grupa alokuje dochody całkowite spółek zależnych pomiędzy akcjonariuszy Spółki dominującej oraz 
podmioty niekontrolujące na podstawie ich udziału we własności.  
 
Transakcje z podmiotami niekontrolującymi, które nie skutkują utratą kontroli przez Spółkę dominującą, Grupa 
traktuje jak transakcje kapitałowe (patrz również podpunkt b) dotyczący zmian standardów i interpretacji):  
� sprzedaż częściowa udziałów na rzecz podmiotów niekontrolujących - różnica pomiędzy ceną sprzedaży a 

wartością bilansową aktywów netto spółki zależnej, przypadających na udziały sprzedane podmiotom 
niekontrolującym, ujmowana jest bezpośrednio w kapitale w pozycji wynik z lat ubiegłych.  

� nabycie udziałów od podmiotów niekontrolujących - różnica pomiędzy ceną nabycia a wartością bilansową 
aktywów netto nabytych od podmiotów niekontrolujących ujmowana jest bezpośrednio w kapitale w pozycji 
wynik z lat ubiegłych.   

 
Połączenia jednostek gospodarczych 
Transakcje połączenia jednostek gospodarczych, wchodzące w zakres MSSF 3, rozliczane są metodą przejęcia. 
Na dzień objęcia kontroli aktywa i pasywa jednostki przejmowanej są wyceniane zasadniczo według wartości 
godziwej oraz zgodnie z MSSF 3 identyfikowane są aktywa i zobowiązania, bez względu na to czy były one 
ujawniane w sprawozdaniu finansowym przejmowanej jednostki przed przejęciem. 
 
Wynagrodzenie przekazane w zamian za kontrolę obejmuje wydane aktywa, zaciągnięte zobowiązania oraz 
wyemitowane instrumenty kapitałowe, wycenione w wartości godziwej na dzień przejęcia. Elementem 
wynagrodzenia jest również warunkowe wynagrodzenie, wyceniane w wartości godziwej na dzień przejęcia. 
Dodatkowe koszty przeprowadzenia połączenia (doradztwo, wyceny itp.) nie stanowią wynagrodzenia za 
przejęcie, lecz ujmowane są w dacie poniesienia jako koszt. 
 
Wartość firmy (zysk) kalkulowana jest jako różnica dwóch wartości: 
� suma wynagrodzenia przekazanego za kontrolę, udziałów niedających kontroli oraz wartości godziwej 

pakietów udziałów (akcji) posiadanych w jednostce przejmowanej przed datą przejęcia oraz 
� wartość godziwa możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki. 

 
Nadwyżka sumy skalkulowanej w sposób wskazany powyżej ponad wartość godziwą możliwych do 
zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki jest ujmowana w aktywach skonsolidowanego bilansu jako 
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wartość firmy. Wartość firmy odpowiada płatności dokonanej przez przejmującego w oczekiwaniu poprzedniej 
wersji MSSF 3 (patrz również podpunkt b) dotyczący zmian standardów i interpretacji).  
 
W przypadku połączeń jednostek znajdujących się pod wspólną kontrolą, Grupa nie stosuje regulacji 
wynikających z MSSF 3, lecz rozlicza takie transakcje metodą łączenia udziałów w następujący sposób: 
� aktywa i pasywa jednostki przejmowanej ujmowane są w wartości bilansowej. Za wartość bilansową 

uznaje się raczej tę wartość, która określona została pierwotnie przez podmiot kontrolujący, niż wartości 
wynikające z jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki przejmowanej, 

� wartości niematerialne oraz zobowiązania warunkowe ujmowane są na zasadach stosowanych przez 
jednostkę przed połączeniem, zgodnie z właściwymi MSSF, 

� nie powstaje wartość firmy -  różnica pomiędzy przekazanym wynagrodzeniem a nabytymi aktywami netto 
jednostki kontrolowanej ujmowana jest bezpośrednio w kapitale, w pozycji wynik z lat ubiegłych, 

� udziały niedające kontroli wyceniane są w proporcji do wartości bilansowej aktywów netto kontrolowanej 
jednostki, 

� dokonywane jest przekształcenie danych porównawczych w taki sposób, jakby połączenie miało miejsce 
na początek okresu porównawczego. Jeżeli data powstania stosunku podporządkowania nad jednostką 
jest późniejsza niż początek okresu porównawczego, dane porównawcze prezentowane są od momentu, 
kiedy po raz pierwszy powstał stosunek podporządkowania.  

 
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 
Jednostki stowarzyszone to takie jednostki, nad którymi Spółka dominująca nie sprawuje kontroli, ale na które 
wywiera znaczący wpływ, uczestnicząc w ustalaniu polityki finansowej i operacyjnej.  
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych są ujmowane początkowo w cenie nabycia, a następnie wyceniane z 
zastosowaniem metody praw własności. Na moment powstania znaczącego wpływu ustalana jest wartość firmy 
jako różnica pomiędzy ceną nabycia inwestycji a wartością godziwą aktywów netto przypadających na inwestora. 
Wartość firmy ujmowana jest w wartości bilansowej inwestycji w jednostkach stowarzyszonych. 
Wartość bilansowa inwestycji w jednostkach stowarzyszonych jest powiększana lub pomniejszana o: 
� udział Spółki dominującej w zyskach lub stratach jednostki stowarzyszonej,  
� udział Spółki dominującej w innych całkowitych dochodach jednostki stowarzyszonej, wynikających m.in. z 

przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych oraz z tytułu różnic kursowych z przeliczenia jednostek 
zagranicznych. Kwoty te wykazuje się w  korespondencji z odpowiednią pozycją „Skonsolidowanego 
sprawozdania z całkowitych dochodów”,  

� zyski i straty wynikające z transakcji pomiędzy Grupą a jednostką stowarzyszoną, które podlegają 
wyłączeniu konsolidacyjnym do poziomu posiadanego udziału, 

� otrzymane wypłaty z zysku wypracowanego przez jednostkę stowarzyszoną, które obniżają wartość 
bilansową inwestycji.  

Sprawozdania finansowe Spółki dominującej oraz spółek stowarzyszonych ujętych w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym metodą praw własności, sporządza się na ten sam dzień bilansowy tj. na 30 września. 
 
Transakcje w walutach obcych 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentowane jest w złotym polskim (PLN), który jest również walutą 
funkcjonalną Spółki dominującej. 
 
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu 
obowiązującego w dniu zawarcia transakcji (kurs spot).  
Na dzień bilansowy pozycje pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie 
przy zastosowaniu kursu zamknięcia obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego tj. średniego kursu 
ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.  
W Spółce dominującej na dzień bilansowy pozycje pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są 
przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu 
sprawozdawczego kursu zamknięcia (kursu natychmiastowej realizacji, wykonania) tzn. po kursie banku 
wiodącego- BRE BANK S.A. z pierwszego notowania  z dnia bilansowego.  
Niepieniężne pozycje bilansowe ujmowane według kosztu historycznego, wyrażonego w walucie obcej, są 
wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji.  
Niepieniężne pozycje bilansowe ewidencjonowane według wartości godziwej, wyrażonej w walucie obcej, 
wyceniane są według kursu wymiany z dnia ustalenia wartości godziwej tj. średniego kursu ustalonego dla danej 
waluty przez Narodowy Bank Polski.  
 
Różnice kursowe powstałe z rozliczenia transakcji lub przeliczenia pozycji pieniężnych innych niż instrumenty 
pochodne, ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych w kwocie netto, za 
wyjątkiem różnic kursowych kapitalizowanych w wartości aktywów w przypadkach określonych zasadami 
rachunkowości (przedstawione w punkcie dotyczącym kosztów finansowania zewnętrznego).  
Różnice kursowe z wyceny instrumentów pochodnych wyrażonych w walucie obcej ujmowane są w rachunku 
zysków i strat, o ile nie stanowią zabezpieczenia przepływów pieniężnych.. 
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Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania zagranicznych jednostek zależnych są przeliczane na walutę polską 
po kursie zamknięcia obowiązującym na dzień bilansowy tj. po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez 
Narodowy Bank Polski.  
 
Koszty finansowania zewnętrznego 
Koszty finansowania, które można bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu 
dostosowywanego składnika aktywów, aktywuje się jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego 
składnika aktywów. Na koszty finansowania zewnętrznego składają się odsetki oraz zyski lub straty z tytułu różnic 
kursowych do wysokości, która koryguje koszty odsetek.  
Powyższe zasady Grupa stosuje prospektywnie począwszy od 1 stycznia 2009 roku. 
 
Wartość firmy 
Wartość firmy ujmowana jest początkowo zgodnie z MSSF 3 (patrz wyżej podpunkt dotyczący połączeń jednostek 
gospodarczych). Wartości firmy nie amortyzuje się, zamiast tego corocznie przeprowadzany jest test na utratę 
wartości zgodnie z MSR 36 (patrz podpunkt dotyczący utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych). 
 
Wartości niematerialne  
Wartości niematerialne obejmują znaki towarowe, patenty i licencje, oprogramowanie komputerowe, koszty prac 
rozwojowych oraz pozostałe wartości niematerialne, które spełniają kryteria ujęcia określone w MSR 38. W 
pozycji tej wykazywane są również wartości niematerialne, które nie zostały jeszcze oddane do użytkowania 
(wartości niematerialne w trakcie wytwarzania). 
 
Wartości niematerialne na dzień bilansowy wykazywane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia 
pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartości niematerialne o 
określonym okresie użytkowania amortyzowane są metodą liniową przez okres ich ekonomicznej użyteczności. 
Okresy użytkowania poszczególnych wartości niematerialnych poddawane są corocznej weryfikacji, a w razie 
konieczności korygowane od początku następnego roku obrotowego.  
 
Posiadane przez Grupę wartości niematerialne obejmują licencje i oprogramowania komputerowe. Przewidywany 
okres ekonomicznej użyteczności ustalono  od    2- 5  lat.   
 
Koszty związane z utrzymaniem oprogramowania, ponoszone w okresach późniejszych, ujmowane są jako koszt 
okresu w momencie ich poniesienia. 
  
Koszty prac badawczych są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia.  
 
Zyski lub straty wynikłe ze zbycia wartości niematerialnych są określane jako różnica pomiędzy przychodami ze 
sprzedaży a wartością netto tych wartości niematerialnych i są ujmowane w rachunku zysków i strat w 
pozostałych przychodach lub kosztach operacyjnych.  
 
Rzeczowe aktywa trwałe 
Rzeczowe aktywa trwałe początkowo ujmowane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Cenę nabycia 
zwiększają wszystkie koszty związane bezpośrednio z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu 
zdatnego do użytkowania.  
 
Po początkowym ujęciu rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia 
pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Rzeczowe aktywa trwałe w trakcie 
wytwarzania nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy lub montażu i przekazania środka trwałego 
do używania.  
Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów, który 
dla poszczególnych grup rzeczowych aktywów trwałych wynosi: 
 
 

Grupa Okres 
  
Budynki i budowle 2-40  lat 

Maszyny i urządzenia 2-50  lat 

Środki transportu 2-7    lat 

Pozostałe środki trwałe 2-40   lat 

 
Rozpoczęcie amortyzacji następuje po  miesiącu, w którym środek trwały jest dostępny do użytkowania. 
Ekonomiczne okresy użyteczności oraz metody amortyzacji są weryfikowane raz w roku, powodując ewentualną 
korektę odpisów amortyzacyjnych w kolejnych latach. 
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Środki trwałe są dzielone na części składowe będące pozycjami o istotnej wartości, dla których można 
przyporządkować odrębny okres ekonomicznej użyteczności. Częścią składową są również koszty generalnych 
przeglądów oraz istotne części zamienne i wyposażenie, jeżeli będą wykorzystywane przez okres dłuższy niż rok. 
Bieżące koszty utrzymania poniesione po dacie oddania środka trwałego do używania, takie jak koszty 
konserwacji i napraw, ujmowane są w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia.  
 
Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub w 
przypadku, gdy nie są spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego użytkowania takiego 
składnika aktywów. Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży, likwidacji lub zaprzestania użytkowania środków 
trwałych są określane jako różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a wartością netto tych środków trwałych i 
są ujmowane w rachunku zysków i strat w pozostałych przychodach lub kosztach operacyjnych.  
 
Aktywa w leasingu 
Umowy leasingu finansowego, na mocy której następuje przeniesienie na Grupę zasadniczo całego ryzyka i 
pożytków wynikających z posiadania przedmiotu leasingu, są ujmowane w aktywach oraz zobowiązaniach na 
dzień rozpoczęcia okresu leasingu. Wartość aktywów oraz zobowiązań określana jest na dzień rozpoczęcia 
leasingu według niższej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka trwałego stanowiącego 
przedmiot leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych.  
Minimalne opłaty leasingowe rozdziela się pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu 
leasingu w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek w stosunku do niespłaconego salda 
zobowiązania. Warunkowe opłaty leasingowe są ujmowane w kosztach okresu, w którym je poniesiono. 
Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane według takich samych zasad 
jak stosowane do własnych aktywów Grupy. W sytuacji jednak, gdy brak jest wystarczającej pewności, że Grupa 
uzyska tytuł własności przed końcem okresu leasingu wówczas dany składnik jest amortyzowany przez krótszy z 
dwóch okresów: szacowany okres użytkowania środka trwałego lub okres leasingu. 
 
Umowy leasingowe, zgodnie z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki 
wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z 
tytułu leasingu operacyjnego ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres 
trwania leasingu. 
 
Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych  
Corocznemu testowi na utratę wartości podlegają następujące składniki aktywów: 
� wartość firmy, przy czym po raz pierwszy test na utratę wartości przeprowadza się do końca okresu, w 

którym miało miejsce połączenie,  
� wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz  
� wartości niematerialne, które jeszcze nie są użytkowane. 

W odniesieniu do pozostałych składników wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 
dokonywana jest coroczna ocena, czy wystąpiły przesłanki, które mogą świadczyć o utracie ich wartości. W razie 
stwierdzenia, że jakieś zdarzenia lub okoliczności mogą wskazywać na trudność w odzyskaniu wartości 
bilansowej danego składnika aktywów, przeprowadzany jest test na utratę wartości. 
 
Dla potrzeb przeprowadzenia testu na utratę wartości aktywa grupowane są na najniższym poziomie, na jakim 
generują przepływy pieniężne niezależnie od innych aktywów lub grup aktywów (tzw. ośrodki wypracowujące 
przepływy pieniężne). Składniki aktywów samodzielnie generujące przepływy pieniężne testowane są 
indywidualnie.  
Wartość firmy jest alokowana do tych ośrodków wypracowujących środki pieniężne, z których oczekuje się 
korzyści synergii wynikających z połączenia jednostek gospodarczych, przy czym ośrodkami wypracowującymi 
przepływy pieniężne są co najmniej segmenty operacyjne.  
 
Jeżeli wartość bilansowa przekracza szacowaną wartość odzyskiwaną aktywów bądź ośrodków 
wypracowujących środki pieniężne, do których aktywa te należą, wówczas wartość bilansowa jest obniżana do 
poziomu wartości odzyskiwanej. Wartość odzyskiwana odpowiada wyższej z następujących dwóch wartości: 
wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży lub wartości użytkowej. Przy ustalaniu wartości użytkowej, 
szacowane przyszłe przepływy pieniężne są dyskontowane do wartości bieżącej przy zastosowaniu stopy 
dyskontowej odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ryzyka związanego z 
danym składnikiem aktywów.  
 
Odpis z tytułu utraty wartości w pierwszej kolejności przypisywany jest do wartości firmy. Pozostała kwota odpisu 
obniża proporcjonalnie wartość bilansową aktywów wchodzących do ośrodka wypracowującego przepływy.  
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości są ujmowane w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałych 
kosztów operacyjnych.  
Odpisy aktualizujące wartość firmy nie podlegają odwróceniu w kolejnych okresach. W przypadku pozostałych 
składników aktywów, na kolejne dni bilansowe oceniane są przesłanki wskazujące na możliwość odwrócenia 
odpisów aktualizujących. Odwrócenie odpisu ujmowane jest w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałych 
przychodów operacyjnych. 
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Na dzień 30.09.2014 roku nie wystąpiły przesłanki , które świadczyłyby o utracie wartości niefinansowych 
aktywów trwałych. Przejęcie Kartpol Group Sp. z o.o. nastąpiło w dniu  20.09.2010 roku. Po tym okresie nie 
wystąpiły istotne zdarzenia , transakcje. 
 
Nieruchomości inwestycyjne 
Nieruchomość inwestycyjna jest utrzymywana w posiadaniu ze względu na przychody z czynszów oraz/ lub 
przyrost jej wartości i jest wyceniana w oparciu o model wartości godziwej. 
 
Początkowe ujęcie nieruchomości inwestycyjnej następuje według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia z 
uwzględnieniem kosztów przeprowadzenia transakcji. Na kolejne dni bilansowe nieruchomość inwestycyjna jest 
wyceniana w wartości godziwej, określonej przez niezależnego rzeczoznawcę z uwzględnieniem lokalizacji oraz 
charakteru nieruchomości oraz aktualnych warunków rynkowych. 
Zyski lub straty wynikające ze zmian wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych są ujmowane w rachunku 
zysków i strat w okresie, w którym wystąpiły zmiany, w pozycji pozostałych przychodów lub kosztów 
operacyjnych.  
 
Nieruchomość inwestycyjną usuwa się z bilansu w momencie jej zbycia lub trwałego wycofania z użytkowania, 
jeżeli nie oczekuje się uzyskania w przyszłości żadnych korzyści ekonomicznych. 
 
Na dzień 30.09.2014 roku Grupa Kapitałowa nie ma nieruchomości inwestycyjnych. 
 
Instrumenty finansowe 
Instrumentem finansowym jest każda umowa, która skutkuje powstaniem składnika aktywów finansowych u 
jednej ze stron i jednocześnie zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron. 
 
Składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe jest wykazywane w bilansie, gdy Grupa staje się 
stroną umowy tego instrumentu. Standaryzowane transakcje kupna i sprzedaży aktywów i zobowiązań 
finansowych ujmuje się na dzień zawarcia transakcji. 
 
Składnik aktywów finansowych wyłącza się z bilansu w przypadku, gdy wynikające z zawartej umowy prawa do 
korzyści ekonomicznych i ryzyka z niej wynikające zostały zrealizowane, wygasły lub Grupa się ich zrzekła. 
Grupa wyłącza z bilansu zobowiązanie finansowe wtedy, gdy zobowiązanie wygasło, to znaczy, kiedy obowiązek 
określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł. 
 
Na dzień nabycia aktywa i zobowiązania finansowe Grupa wycenia w wartości godziwej, czyli najczęściej według 
wartości godziwej uiszczonej zapłaty w przypadku składnika aktywów lub otrzymanej kwoty w przypadku 
zobowiązania. Koszty transakcji Grupa włącza do wartości początkowej wyceny wszystkich aktywów i 
zobowiązań finansowych, poza kategorią aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej poprzez 
rachunek zysków i strat. 
 
Na dzień bilansowy aktywa oraz zobowiązania finansowe wyceniane są według zasad przedstawionych poniżej. 
 
Aktywa finansowe 
Dla celów wyceny po początkowym ujęciu, aktywa finansowe inne niż instrumenty pochodne zabezpieczające, 
Grupa klasyfikuje z podziałem na: 
� pożyczki i należności, 
� aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, 
� inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności oraz 
� aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. 

 
Kategorie te określają zasady wyceny na dzień bilansowy oraz ujęcie zysków lub strat z wyceny w rachunku 
zysków i strat lub w innych całkowitych dochodach. Zyski lub straty ujmowane w rachunku zysków i strat 
prezentowane są jako przychody lub koszty finansowe, za wyjątkiem odpisów aktualizujących należności z tytułu 
dostaw i usług, które prezentowane są jako pozostałe koszty operacyjne.  
 
Wszystkie aktywa finansowe, za wyjątkiem wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, 
podlegają ocenie na każdy dzień bilansowy ze względu na wystąpienie przesłanek utraty ich wartości. Składnik 
aktywów finansowych podlega odpisom aktualizującym, jeżeli istnieją obiektywne dowody świadczące o utracie 
jego wartości. Przesłanki utraty wartości analizowane są dla każdej kategorii aktywów finansowych odrębnie, co 
zostało zaprezentowane poniżej. 
 
Pożyczki i należności to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe, o ustalonych lub możliwych do 
określenia płatnościach, które nie są kwotowane na aktywnym rynku. Pożyczki i należności wyceniane są według 
zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Wycena krótkoterminowych 
należności odbywa się w wartości wymagającej zapłaty ze względu na nieznaczące efekty dyskonta. 
Aktywa finansowe kwalifikowane do kategorii pożyczek i należności wykazywane są w bilansie jako:  
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� aktywa długoterminowe w pozycji „Należności i pożyczki” oraz  
� aktywa krótkoterminowe w pozycjach „Pożyczki”, „Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

należności” oraz „Środki pieniężne i ich ekwiwalenty”. 
Odpisy na należności wątpliwe szacowane są, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności przestało być 
prawdopodobne. Znaczące salda należności podlegają indywidualnej ocenie w przypadku dłużników 
zalegających z zapłatą lub gdy uzyskano obiektywne dowody, że dłużnik może nie uiścić należności (np. trudna 
sytuacja finansowa dłużnika, proces sądowy przeciwko dłużnikowi, niekorzystne dla dłużnika zmiany otoczenia 
gospodarczego). Dla należności nie podlegających indywidualnej ocenie, przesłanki utraty wartości analizowane 
są w ramach poszczególnych klas aktywów określonych ze względu na ryzyko kredytowe (wynikające np. z 
branży, regionu lub struktury odbiorców). Wskaźnik odpisów aktualizujących dla poszczególnych klas oparty jest 
zatem na zaobserwowanych w niedawnej przeszłości trendach dotyczących trudności w spłacie należności przez 
dłużników.   
 
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat obejmują aktywa 
klasyfikowane jako przeznaczone do obrotu lub wyznaczone przy początkowym ujęciu do wyceny w wartości 
godziwej przez rachunek zysków i strat ze względu na spełnienie kryteriów określonych w MSR 39.  
Do tej kategorii zaliczane są wszystkie instrumenty pochodne wykazywane w bilansie w odrębnej pozycji 
„Pochodne instrumenty finansowe”, za wyjątkiem pochodnych instrumentów zabezpieczających ujmowanych 
zgodnie z rachunkowością zabezpieczeń. Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. 
Instrumenty należące do tej kategorii wyceniane są w wartości godziwej, a skutki wyceny ujmowane są w 
rachunku zysków i strat. Zyski i straty z wyceny aktywów finansowych określone są przez zmianę wartości 
godziwej ustalonej na podstawie bieżących na dzień bilansowy cen pochodzących z aktywnego rynku lub na 
podstawie technik wyceny, jeżeli aktywny rynek nie istnieje. 
 
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe, z 
ustalonymi lub możliwymi do określenia płatnościami oraz o ustalonym terminie wymagalności, względem których 
Grupa ma zamiar i jest w stanie utrzymać w posiadaniu do upływu terminu wymagalności, z wyłączeniem 
aktywów zaklasyfikowanych do pożyczek i należności. 
W tej kategorii Grupa ujmuje obligacje i inne papiery dłużne utrzymywane do terminu wymagalności, wykazywane 
w bilansie w pozycji „Pozostałych aktywów finansowych”. Grupa nie posiada aktywa finansowe o ustalonym 
terminie wymagalności.   
  
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z 
zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Jeżeli występują dowody wskazujące na możliwość 
wystąpienia utraty wartości inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności (np. ocena zdolności kredytowej 
spółek emitujących obligacje), aktywa wyceniane są w wartości bieżącej szacowanych przyszłych przepływów 
pieniężnych. Zmiany wartości bilansowej inwestycji, łącznie z odpisami aktualizującymi z tytułu utraty wartości, 
ujmowane są w rachunku zysków i strat. 
 
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe, które 
zostały wyznaczone jako dostępne do sprzedaży lub nie kwalifikują się do żadnej z powyższych kategorii 
aktywów finansowych.  
W tej kategorii Grupa ujmuje notowane obligacje nieutrzymywane do terminów wymagalności oraz akcje spółek 
innych niż spółki zależne lub stowarzyszone. Aktywa te w bilansie wykazywane są w pozycji „Pozostałych 
aktywów finansowych”. Grupa nie posiada aktywów finansowych do sprzedaży.   
Akcje spółek nienotowanych wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości, ze 
względu na brak możliwości wiarygodnego oszacowania ich wartości godziwej. Odpisy aktualizujące ujmowane 
są w rachunku zysków i strat.  
Wszystkie inne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej. Zyski i straty z 
wyceny ujmowane są jako inne całkowite dochody i kumulowane w kapitale z aktualizacji wyceny aktywów 
finansowych dostępnych do sprzedaży, za wyjątkiem odpisów z tytułu utraty wartości oraz różnic kursowych od 
aktywów pieniężnych, które ujmowane są w rachunku zysków i strat. W rachunku zysków i strat ujmowane są 
również odsetki, które byłyby rozpoznane przy wycenie tych składników aktywów finansowych według 
zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej.  
Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ujmowane jest w 
innych całkowitych dochodach, za wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość instrumentów dłużnych, których 
odwrócenie ujmowane jest w rachunku zysków i strat, jeżeli wzrost wartości instrumentu może być obiektywnie 
łączony ze zdarzeniem następującym po rozpoznaniu utraty wartości.  
W momencie wyłączenia składnika aktywów z bilansu, skumulowane zyski i straty, ujęte poprzednio w innych 
całkowitych dochodach, przenoszone są z kapitału własnego do rachunku zysków i strat oraz prezentowane są w 
innych całkowitych dochodach jako reklasyfikacja z tytułu przeniesienia do wyniku finansowego.  
 
Zobowiązania finansowe 
Zobowiązania finansowe inne niż instrumenty pochodne zabezpieczające, wykazywane są w następujących 
pozycjach bilansu: 
� kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne, 
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� leasing finansowy, 
� zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania oraz 
� pochodne instrumenty finansowe. 

Po początkowym ujęciu zobowiązania finansowe wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z 
zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej, za wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do 
obrotu lub wyznaczonych jako wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. Do kategorii 
zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Grupa zalicza 
instrumenty pochodne inne niż instrumenty zabezpieczające. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i 
usług wyceniane są w wartości wymagającej zapłaty ze względu na nieznaczące efekty dyskonta. 
Zyski i straty z wyceny zobowiązań finansowych ujmowane są w rachunku zysków i strat w działalności 
finansowej. 
 
Rachunkowość zabezpieczeń 
Grupa nie  stosuje określone zasady rachunkowości dla instrumentów pochodnych stanowiących zabezpieczenie 
przepływów pieniężnych. Zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń wymaga spełnienia przez Grupę warunków 
określonych w MSR 39 dotyczących udokumentowania polityki zabezpieczeń, prawdopodobieństwa wystąpienia 
transakcji zabezpieczanej oraz efektywności zabezpieczenia. W okresie objętym skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym Grupa nie wyznaczyła określonych kontraktów forward jako zabezpieczających 
przepływy pieniężne. Kontrakty forward nie zostały zawarte przez Grupę w celu zarządzania ryzykiem walutowym 
w związku z prawnie wiążącymi transakcjami sprzedaży oraz zakupu realizowanymi w walutach obcych. 
 
Zapasy 
Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia/ kosztu wytworzenia oraz wartości netto 
możliwej do uzyskania. Na cenę nabycia lub koszt wytworzenia składają się koszty zakupu, koszty przetworzenia 
oraz inne koszty poniesione w trakcie doprowadzenia zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu. 
Koszt wytworzenia wyrobów gotowych i produkcji w toku obejmuje koszty bezpośrednie (głównie materiały i 
robociznę) powiększone o narzut pośrednich kosztów produkcji ustalony przy założeniu normalnego 
wykorzystania mocy produkcyjnych.  
Wartość netto możliwa do uzyskania jest to szacowana cena sprzedaży ustalana w toku zwykłej działalności 
gospodarczej, pomniejszona o koszty wykończenia i koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku. 
 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych, depozyty płatne na 
żądanie oraz krótkoterminowe inwestycje o dużej płynności (do 3 miesięcy), łatwo wymienialne na gotówkę, dla 
których ryzyko zmiany wartości jest nieznaczne. 
 
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 
Aktywa trwałe (grupy aktywów trwałych) są klasyfikowane przez Grupę jako przeznaczone do sprzedaży, jeżeli 
ich wartość bilansowa zostanie odzyskana przede wszystkim w wyniku transakcji sprzedaży a nie poprzez dalsze 
użytkowanie. Warunek ten uznaje się za spełniony wyłącznie wówczas, gdy składnik aktywów (grupa aktywów) 
jest dostępny w swoim obecnym stanie do natychmiastowej sprzedaży, z zachowaniem normalnych i zwyczajowo 
przyjętych warunków sprzedaży, a wystąpienie transakcji sprzedaży jest wysoce prawdopodobne w ciągu roku od 
momentu zmiany klasyfikacji.  
 
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży wyceniane są w niższej z dwóch wartości: 
wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Niektóre aktywa trwałe zaklasyfikowane 
jako przeznaczone do sprzedaży, takie jak aktywa finansowe oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego, wyceniane są według tych samych zasad rachunkowości, jakie były stosowane przez Grupę przed 
zaklasyfikowaniem do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako 
przeznaczone do sprzedaży nie podlegają amortyzacji. 
 
Kapitał własny 
Kapitał podstawowy wykazywany jest w wartości nominalnej wyemitowanych akcji, objętych udziałów zgodnie ze 
statutem Spółki dominującej oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. 
 
Akcje Spółki dominującej nabyte i zatrzymane przez Spółkę dominującą lub konsolidowane spółki zależne 
pomniejszają kapitał własny. Akcje własne wyceniane są w cenie nabycia. 
 
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej powstaje z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość 
nominalną akcji, pomniejszonej o koszty emisji. 
 
Pozostałe kapitały obejmują: 
� kapitał z tytułu ujęcia wyceny programów płatności akcjami oraz 
� kapitał z kumulacji innych całkowitych dochodów obejmujących: 

o przeszacowanie rzeczowych aktywów trwałych do wartości godziwej (patrz podpunkt dotyczący 
rzeczowych aktywów trwałych), 
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o wycenę aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (patrz podpunkt dotyczący 
instrumentów finansowych), 

o wycenę instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne (patrz podpunkt dotyczący 
rachunkowości zabezpieczeń), 

o różnice kursowe z przeliczenia zagranicznych jednostek zależnych (patrz podpunkt dotyczący 
transakcji w walutach obcych), 

o udział w dochodach całkowitych jednostek wycenianych metodą praw własności (patrz 
podpunkt dotyczący inwestycji w jednostkach stowarzyszonych). 

 
W zyskach zatrzymanych wykazywane są wyniki z lat ubiegłych (również te przekazane na kapitał uchwałami 
akcjonariuszy) oraz wynik finansowy bieżącego roku. 
 
Wszystkie transakcje z właścicielami Spółki dominującej prezentowane są osobno w „Skonsolidowanym 
zestawieniu zmian w kapitale własnym”.  
 
Zgodnie z MSR 29 par 24 Spółki które prowadziły działalność w okresie występowania hiperinflacji w Polsce tj. w 
latach 1990-1996 powinny przekształcić m.in. składniki kapitału własnego, natomiast nie przelicza się zysków 
zatrzymanych (niepodzielnego wyniku z lat ubiegłych), kapitałów zapasowych i rezerwowych powstałych z 
podziału zysków w latach ubiegłych oraz nadwyżek z aktualizacji wyceny aktywów. Spółka dokonała przeliczenia 
kapitału zakładowego powstałego  warunkach hiperinflacji w następujący sposób.  
 
okres  Kapitał na BO  zwiększenia  zmniejszenia  Kapitał na BZ  Indeks 

cen 
Kapitał po 

inflacji 
różnica  

1995 0,00 4 195 520,00 0,00 4 195 520,00 1,28 5 361 874,56 1 166 354,56 

1996 4 195 520,00 0,00 0,00 4 195 520,00 1,20 6 428 887,60 2 233 367,60 

 
W wyniku przeszacowania wartość kapitałów byłaby większa o łączną kwotę 2 233 368, o tą samą wielkość wynik 
finansowy lat ubiegłych powinien być niższy. Decyzją Zarządu powyższa korekta nie jest wprowadzana do 
bilansu.  
 
Płatności w formie akcji 
W Grupie nie są realizowane programy motywacyjne, w ramach których kluczowym członkom kadry 
menedżerskiej przyznawane są opcje zamienne na akcje Spółki dominującej. 
 
Świadczenia pracownicze 
Wykazywane w bilansie zobowiązania i rezerwy na świadczenia pracownicze obejmują następujące tytuły: 
� krótkoterminowe świadczenia pracownicze z tytułu wynagrodzeń (wraz z premiami) oraz składek na 

ubezpieczenia społeczne, 
� rezerwy na niewykorzystane urlopy oraz 
� inne długoterminowe świadczenia pracownicze, do których Grupa zalicza  oraz odprawy emerytalne. 

 
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 
Wartość zobowiązań z tytułu krótkoterminowych świadczeń pracowniczych ustala się bez dyskonta i wykazuje w 
bilansie w kwocie wymaganej zapłaty. 
 
Rezerwy na niewykorzystane urlopy 
Grupa tworzy rezerwę na koszty kumulowanych płatnych nieobecności, które będzie musiała ponieść w wyniku 
niewykorzystanego przez pracowników uprawnienia, a które to uprawnienie narosło na dzień bilansowy. Rezerwa 
na niewykorzystane urlopy stanowi rezerwę krótkoterminową i nie podlega dyskontowaniu.  
 
Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 
Zgodnie z systemami wynagradzania obowiązującymi w Grupie pracownicy Spółek Grupy mają prawo do  odpraw 
emerytalnych. Nagrody jubileuszowe nie są wypłacane pracownikom.. Odprawy emerytalne są wypłacane 
jednorazowo, w momencie przejścia na emeryturę. Wysokość odpraw emerytalnych  zależy od stażu pracy oraz 
średniego wynagrodzenia pracownika.  
Grupa tworzy rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych  w celu przyporządkowania 
kosztów do okresów nabywania uprawnień przez pracowników.  
Wartość bieżąca rezerw na każdy dzień bilansowy jest szacowana przez niezależnego aktuariusza. Naliczone 
rezerwy są równe zdyskontowanym płatnościom, które w przyszłości zostaną dokonane i dotyczą okresu do dnia 
bilansowego. Informacje demograficzne oraz informacje o rotacji zatrudnienia oparte są na danych historycznych.  
Zyski i straty z obliczeń aktuarialnych oraz koszty przeszłego zatrudnienia rozpoznawane są bezzwłocznie w 
rachunku zysków i strat. 
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Rezerwy, zobowiązania i aktywa warunkowe 
Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Grupie ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) 
wynikający ze zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje 
konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego 
zobowiązania. Termin poniesienia oraz kwota wymagająca uregulowania może być niepewna.   
 
Rezerwy tworzy się m.in. na następujące tytuły: 
� udzielone gwarancje obsługi posprzedażowej produktów i wykonanych usług,  
� toczące się postępowania sądowe oraz sprawy sporne, 
� straty z umów budowlanych ujmowane zgodnie z MSR 11, 
� restrukturyzacja, tylko jeżeli na podstawie odrębnych przepisów Grupa jest zobowiązana do jej 

przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy. 
Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty operacyjne. 
 
Rezerwy ujmuje się w wartości szacowanych nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku, na 
podstawie najbardziej wiarygodnych dowodów dostępnych na dzień sporządzenia skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego, w tym dotyczących ryzyka oraz stopnia niepewności. W przypadku, gdy wpływ 
wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie 
prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej 
odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ewentualnego ryzyka związanego z 
danym zobowiązaniem. Jeżeli zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie rezerwy 
w związku z upływem czasu jest ujmowane jako koszt finansowy.  
 
Jeżeli Grupa spodziewa się, że koszty objęte rezerwą zostaną zwrócone, na przykład na mocy umowy 
ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wówczas, gdy istnieje 
wystarczająca pewność, że zwrot ten rzeczywiście nastąpi. Jednakże wartość tego aktywa nie może przewyższyć 
kwoty rezerwy. 
 
W przypadku gdy wydatkowanie środków w celu wypełnienia obecnego obowiązku nie jest prawdopodobne, 
kwoty zobowiązania warunkowego nie ujmuje się w bilansie, za wyjątkiem zobowiązań warunkowych 
identyfikowanych w procesie połączenia jednostek gospodarczych zgodnie z MSSF 3. 
Informację o zobowiązaniach warunkowych ujawnia się w części opisowej skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego w nocie nr 27.  
 
Rozliczenia międzyokresowe 
Grupa wykazuje w aktywach bilansu w pozycji „Rozliczenia międzyokresowe” opłacone z góry koszty dotyczące 
przyszłych okresów sprawozdawczych. 
 
W pozycji „Rozliczeń międzyokresowych” zawartej w pasywach bilansu prezentowane są przychody przyszłych 
okresów, w tym również środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie środków trwałych, które rozliczane są 
zgodnie z MSR 20 „Dotacje rządowe”. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazywane są w ramach 
„Zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań”. 
 
Dotacje ujmowane są wyłącznie wówczas, gdy istnieje wystarczająca pewność, że Grupa spełni warunki 
związane z daną dotacją oraz że dana dotacja zostanie faktycznie otrzymana. 
Dotacja dotycząca danej pozycji kosztowej jest ujmowana jako przychód w sposób współmierny do kosztów, 
które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować.  
Dotacja finansująca składnik aktywów jest stopniowo ujmowana w rachunku zysków i strat jako przychód na 
przestrzeni okresów proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tego składnika aktywów. 
Grupa Kapitałowa dla celów prezentacji w skonsolidowanym bilansie nie odejmuje dotacji od wartości bilansowej 
aktywów, lecz wykazuje dotacje jako przychody przyszłych okresów w pozycji „Rozliczenia międzyokresowe”. 
 
Przychody ze sprzedaży 
Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych i reprezentują 
należności za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po 
pomniejszeniu o rabaty, podatek od towarów i usług oraz inne podatki związane ze sprzedażą (podatek 
akcyzowy). Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Grupa uzyska korzyści 
ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób.  
 
Sprzedaż towarów i produktów  
Przychody ze sprzedaży towarów i produktów ujmowane są, jeżeli spełnione zostały następujące warunki: 
� Grupa przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do dóbr. Warunek 

uznaje się za spełniony z chwilą bezspornego dostarczenia towarów lub produktów do odbiorcy.  
� kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób.  
� istnieje prawdopodobieństwo, że Grupa uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji oraz  
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� koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione w związku z transakcją, można wycenić w wiarygodny 
sposób.  

 
Świadczenie usług (usługi budowlane) 
Grupa nie świadczy  usług budowlanych oraz wynajmu nieruchomości inwestycyjnych.  
 
Odsetki i dywidendy 
Przychody z tytułu odsetek ujmowane są sukcesywnie w miarę ich narastania zgodnie z metodą efektywnej stopy 
procentowej. Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy lub udziałowców do ich 
otrzymania. 
 
Koszty operacyjne 
Koszty operacyjne są ujmowane w rachunku zysków i strat zgodnie z zasadą współmierności przychodów i 
kosztów. Grupa prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym koszty według miejsc powstawania. 
 
Podatek dochodowy (wraz z podatkiem odroczonym) 
Na obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego składają się: podatek dochodowy bieżący oraz odroczony, który 
nie został ujęty w innych dochodach całkowitych lub bezpośrednio w kapitale. 
Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) 
danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) brutto w związku z 
czasowym przesunięciem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania 
przychodów do innych okresów oraz wyłączeniem pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały 
opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku 
obrotowym.  
Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi w 
przyszłości na różnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów a odpowiadającymi im 
wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania.  
Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających 
opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokości, w 
jakiej jest prawdopodobne, że będzie można pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne 
różnice przejściowe. Nie ujmuje się aktywów ani rezerwy, jeśli różnica przejściowa wynika z początkowego ujęcia 
składnika aktywów lub zobowiązań w transakcji, która nie jest połączeniem jednostek gospodarczych oraz która w 
czasie jej wystąpienia nie ma wpływu ani na wynik podatkowy ani na wynik księgowy. Nie ujmuje się rezerwy na 
podatek odroczony od wartości firmy, która nie podlega amortyzacji na gruncie przepisów podatkowych. 
Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy 
pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub rezerwa rozliczona, przyjmując za podstawę przepisy prawne 
obowiązujące na dzień bilansowy. 
 
Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, a 
w przypadku, gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika 
aktywów lub jego części następuje jego odpis.  
 
Subiektywne oceny Zarządu oraz niepewność szacunków 
Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki dominującej kieruje się osądem 
przy dokonywaniu licznych szacunków i założeń, które mają wpływ na stosowane zasady rachunkowości oraz 
prezentowane wartości aktywów, zobowiązań, przychodów oraz kosztów. Faktycznie zrealizowane wartości mogą 
różnić się od szacowanych przez Zarząd. Informacje o dokonanych szacunkach i założeniach, które są znaczące 
dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały zaprezentowane poniżej. 
 
Okresy ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych 
Zarząd Spółki dominującej dokonuje corocznej weryfikacji okresów ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych, 
podlegających amortyzacji. Na dzień 30.09.2013 roku Zarząd ocenia, że okresy użyteczności aktywów przyjęte 
przez Grupę dla celów amortyzacji odzwierciedlają oczekiwany okres przynoszenia korzyści ekonomicznych 
przez te aktywa w przyszłości. Jednakże faktyczne okresy przynoszenia korzyści przez te aktywa w przyszłości 
mogą różnić się od zakładanych, w tym również ze względu na techniczne starzenie się majątku. Wartość 
bilansowa aktywów trwałych podlegających amortyzacji prezentowana jest w notach nr 5 i 6. 
 
Rezerwy 
Rezerwy na świadczenia pracownicze – odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe – szacowane są przy 
zastosowaniu metod aktuarialnych. Wykazana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym kwota rezerw na 
świadczenia pracownicze 236 tys. PLN (2012: 210 tys. PLN wynika z oszacowania dokonanego przez 
niezależnego aktuariusza. Na poziom rezerw wpływ mają założenia dotyczące stopy dyskonta oraz wskaźnika 
wzrostu wynagrodzeń.  
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Aktywa na podatek odroczony 
Prawdopodobieństwo rozliczenia składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego z przyszłymi zyskami 
podatkowymi opiera się na budżetach spółek Grupy zatwierdzonych przez Zarząd Spółki dominującej. Jeżeli 
prognozowane wyniki finansowe wskazują, że spółki Grupy osiągną dochód do opodatkowania, aktywa na 
podatek odroczony ujmowane są w pełnej wysokości.  
 
Utrata wartości aktywów niefinansowych 
W celu określenia wartości użytkowej Zarząd szacuje prognozowane przepływy pieniężne oraz stopę, którą 
przepływy dyskontowane są do wartości bieżącej (patrz podpunkt dotyczący utraty wartości aktywów 
niefinansowych). W procesie wyceny wartości bieżącej przyszłych przepływów dokonywane są założenia 
dotyczące prognozowanych wyników finansowych. Założenia te odnoszą się do przyszłych zdarzeń i 
okoliczności. Faktycznie zrealizowane wartości mogą różnić się od szacowanych, co w kolejnych okresach 
sprawozdawczych może przyczynić się do znaczących korekt wartości aktywów Grupy.  
 
 
 
Korekta bł ędu oraz zmiana zasad rachunkowo ści 
 
W  skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie dokonano korekt błędów, które miały wpływ na dane 
finansowe prezentowane za porównywalne okresy. 
 
 
 
1. Segmenty operacyjne 
 
Grupa Kapitałowa dzieli działalność na następujące segmenty operacyjne: 
� Segment A – sprzedaż opakowań ,  
� Segment B -  sprzedaż kartuszy , 
� Segment C -  usługi w zakresie zarządzania własnością intelektualną oraz badaniami i rozwojem. 

 
Przy wyodrębnianiu segmentów operacyjnych Zarząd kieruje się liniami produktowymi, które reprezentują główne 
usługi oraz wyroby dostarczane przez Grupę.  Każdy z segmentów jest zarządzany odrębnie w ramach danej linii 
produktowej, z uwagi na specyfikę świadczonych usług / wytwarzanych wyrobów wymagających odmiennych 
technologii, zasobów oraz podejścia do realizacji.  
 
Wyniki segmentów operacyjnych wynikają z wewnętrznych raportów weryfikowanych okresowo przez Zarząd 
Spółki dominującej (główny organ decyzyjny w Grupie Kapitałowej). Zarząd Spółki dominującej analizuje wyniki 
segmentów operacyjnych na poziomie zysku (straty) z działalności operacyjnej.  
 
W okresie od 1.10.2013 do 30.09.2014 roku nie wystąpiły zmiany w polityce rachunkowości Grupy w zakresie 
wyodrębnienia segmentów operacyjnych oraz zasad wyceny przychodów, wyników oraz aktywów segmentów, 
które zostały zaprezentowane w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy. 
 
W tabeli poniżej zaprezentowano informacje o przychodach, wyniku, istotnych pozycjach niepieniężnych oraz 
aktywach segmentów operacyjnych. 
 
  Segment A Segment B Segment C Ogółem 

 za okres od 01.10.2013 roku do 30.09.2014 
roku 

        

Przychody od klientów zewnętrznych 56 319  38 943  -   95 262  

Przychody ze sprzedaży między segmentami 4 681  -   3 513  8 194  

Przychody ogółem 61 000  38 943  3 513  103 456  

Wynik operacyjny segmentu 640  1 661  1 661  3 962  

Pozostałe informacje:         

Amortyzacja 4 265  2 328  12  6 605  

Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych -   -   -   -   

Aktywa segmentu operacyjnego 135 401  31 027  23 582  190 010  

Nakłady na aktywa trwałe segmentu 
operacyjnego 

-   373  -   373  

za okres od 01.10.2012 roku do 30.09.2013 
roku         

Przychody od klientów zewnętrznych 57 432  39 713  -   97 145  

Przychody ze sprzedaży między segmentami 77  -   3 553  3 630  

Przychody ogółem 57 509  39 713  3 553  100 775  
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Wynik operacyjny segmentu 564  1 297  1 803  3 664  

Pozostałe informacje:         

Amortyzacja 3 638  2 439  9  6 086  

Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych -   -   -   -   

Aktywa segmentu operacyjnego 106 363  32 798  23 609  162 770  

 
 
Przychody Grupy uzyskiwane od klientów zewnętrznych  w przekroju obszarów geograficznych przedstawiają się 
następująco: 
 

  
od 01.10.2013 do 

30.09.2014 
od 01.10.2012 
do 30.09.2013 

Przychody Przychody 

Polska 64 509  66 484  

UE 24 075  24 149  

Inne kraje 6 678  6 512  

 -   -   

Ogółem 95 262  97 145  
 
 
Grupa Kapitałowa nie jest w stanie wyodrębnić aktywa trwałe w przekroju geograficznym. 
Uzgodnienie łącznych wartości przychodów, wyniku oraz aktywów segmentów operacyjnych z analogicznymi 
pozycjami skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy przedstawia się następująco: 
 
 

  od 01.10.2013 
do 30.09.2014 

od 01.10.2012 
do 30.09.2013 

Przychody segmentów     

Łączne przychody segmentów operacyjnych 103 456  100 775  

Przychody nie przypisane do segmentów -   -   

Wyłączenie przychodów z transakcji pomiędzy segmentami (8 194) (3 630) 

Przychody ze sprzedaży 95 262  97 145  

Wynik segmentów    

Wynik operacyjny segmentów 3 962  3 664  

Korekty: -   -   

….. -   -   

Pozostałe przychody nie przypisane do segmentów 1 885  1 971  

Pozostałe koszty nie przypisane do segmentów (-) (545) (1 265) 

Wyłączenie wyniku z transakcji pomiędzy segmentami 1 267  1 359  

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 569  5 729  

Przychody finansowe 19  15  

Koszty finansowe (-) (1 417) (1 940) 

Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą 
praw własności (+/-) -   -   

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 171  3 804  
 
  30.09.2014 30.09.2013 

Aktywa segmentów     

Łączne aktywa segmentów operacyjnych 190 010  162 770  

Aktywa nie alokowane do segmentów -   -   

Wyłączenie transakcji pomiędzy segmentami (74 604) (59 523)   

Aktywa razem 115 406  103 247  
 
W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym przychody ze sprzedaży nie przypisane do 
segmentów operacyjnych  nie występują.  
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Przychody osiągane przez Grupę ze sprzedaży poszczególnych grup produktów, usług oraz towarów i materiałów 
przedstawiają się następująco: 
 

  od 01.10.2013 
do 30.09.2014 

od 01.10.2012 
do 30.09.2013 

Produkty     

Opakowania 84 784  86 798  

Artykuły motoryzacyjne 4 983  4 224  

Pozostałe 1 422  1 154  

Przychody ze sprzedaży produktów 91 189  92 176  

Usługi     

Usługi 307  296  

Pozostałe -   -   

Przychody ze sprzedaży usług 307  296   

Towary i materiały     

Towary 1 457  1 783  

Materiały 2 309  2 890  

Pozostałe -   -   

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 3 766  4 673  

Przychody ze sprzeda ży 95 262  97 145  
 
W okresie od 1.10.2013 do 30.09.2014 roku przychody z klientami zewnętrznymi Grupy powyżej 10% 
przychodów Grupy wynoszą 28 745 tys. PLN i przedstawiają się następująco: 
- klient 1 - 9.400 tys. PLN 
- klient 2 - 8.886 tys. PLN 
- klient 3 - 5.861 tys. PLN 
- klient 4 - 4.598 tys. PLN 
Przychody z klientami zewnętrznymi powyżej 10% przychodów Grupy w 2013 roku wynosiły 33.658 tys. PLN. 
 
 
 
2. Przejęcia oraz sprzeda ż jednostek zale żnych 
 
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres od 01.10.2013 do 30.09.2014 roku nie  wystąpiły 
przejęcia oraz sprzedaż jednostek zależnych. 
W okresie sprawozdawczym Grupa Suwary dokonała jedynie kolejnego zakupu udziałów Kartpol Group Sp. z o.o. 
Do dnia 30.09.2014 roku nie nastąpiła zapłata za nabycie udziałów w jednostce zależnej Kartpol Group Sp.z o.o. 
 
 
 
3. Inwestycje w jednostkach zale żnych i stowarzyszonych 
 
Inwestycje w jednostkach zależnych 
W 2013/2014 roku obrotowym nie wystąpiły inwestycje w jednostkach zależnych, które zostały wyłączone z 
obowiązku konsolidacji. 
 
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 
W 2013/2014 roku obrotowym nie wystąpiły inwestycje w jednostkach stowarzyszonych. 
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4. Warto ść firmy 
 
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres od 01.10.2013 do 30.09.2014 nie nastąpiły zmiany 
kwoty wartości firmy. Wartości bilansowe wartości firmy w okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym prezentuje tabela: 
 

  od 01.10.2013 
do 30.09.2014 

od 01.10.2012 
do 30.09.2013 

Warto ść brutto     

Saldo na początek okresu 8 780   8 780   

Połączenie jednostek -  -  

Sprzedaż jednostek zależnych (-) -   -   

Różnice kursowe netto z przeliczenia -   -   

Inne korekty -   -   

Wartość brutto na koniec okresu 8 780  8 780  

Odpisy z tytułu utraty warto ści     

Saldo na początek okresu -   -   

Odpisy ujęte jako koszt w okresie -   -   

Różnice kursowe netto z przeliczenia -   -   
Inne zmiany -   -   

Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu -   -   

Warto ść firmy - warto ść bilansowa na koniec okresu 8 780  8 780  
 
Wartość firmy zaprezentowana w aktywach skonsolidowanego bilansu dotyczy przejęć następujących spółek 
zależnych: 
  

  30.09.2014 30.09.2013 

Kartpol Group Sp.z o.o. 8 780  8 780  

   

Razem warto ść firmy 8 780  8 780  
 
W celu przeprowadzenia corocznego testu na utratę wartości, wartość firmy jest alokowana do ośrodków 
generujących środki pieniężne, będących jednocześnie odrębnymi segmentami operacyjnymi (patrz również nota 
nr 1). Przyporządkowanie wartości firmy do poszczególnych segmentów przedstawia się następująco: 
 

  30.09.2014 30.09.2013 

Segment A     

Segment B 8 780  8 780  

Segment C     

Pozostałe segmenty     

Razem warto ść firmy 8 780  8 780  
 
 
Wartość odzyskiwalna ośrodków wypracowujących środki pieniężne, do których przypisana jest wartość firmy, 
została ustalona na podstawie ich wartości użytkowej, przy wykorzystaniu modelu zdyskontowanych przepływów 
pieniężnych. W wyliczeniach przyjęto następujące założenia: 
� szczegółową prognozą objęto okres 5 lat, 
� stopa dyskonta wykorzystana w obliczeniach wynosi 7,78% 

 
Przy sporządzeniu szczegółowej prognozy Zarząd Spółki dominującej przyjął następujące kluczowe założenia:  
� w całym okresie prognozy marża brutto zostanie utrzymana na tym samym poziomie. Założenie to wynika 

z doświadczeń obserwowanych w przeszłości oraz najlepszej oceny Zarządu co do rozwoju sytuacji na 
rynku  

 
Test nie wykazał konieczności utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości. 
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5. Warto ści niematerialne 
 
Wartości niematerialne użytkowane przez Grupę obejmują znaki towarowe, patenty i licencje, oprogramowanie komputerowe oraz pozostałe wartości niematerialne.  
 

  Znaki towarowe Patenty 
i licencje 

Oprogramowanie 
komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 

Pozostałe 
wartości 

niematerialne 

Wartości 
niematerialne w 

trakcie 
wytwarzania 

Razem 

Stan na 30.09.2014               

Wartość bilansowa brutto -   -   733  -   -   -   733  

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące -   -   (552) -   -   -   (552) 

Wartość bilansowa netto -   -   181  -   -   -   181  

Stan na 30.09.2013               

Wartość bilansowa brutto -   -   473  -   26  -   499  

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące -   -   (443) -   (11) -   (454) 

Wartość bilansowa netto -   -   30  -   15  -   45  

 

  Znaki 
towarowe 

Patenty 
i licencje 

Oprogramowanie 
komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 

Pozostałe 
wartości 

niematerialne 

Wartości niem. 
w trakcie 

wytwarzania 
Razem 

 za okres od 01.10.2013 roku do 30.09.2014 roku 
              

Wartość bilansowa netto na dzień 01.10.2013 roku -   -   30  -   15  -   45  

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych -   -   162  -   -   -   162  

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) -   -   61  -   -   -   61  

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

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

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

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

Amortyzacja (-) -   -   (72) -   (15) -   (87) 

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

Odwrócenie odpisów aktualizujących -   -   -   -   -   -   -   

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

Wartość bilansowa netto na dzień 30.09.2014 roku -   -   181  -   -   -   181  

 za okres od 01.10.2012 roku do 30.09.2013 roku 
              

Wartość bilansowa netto na dzień 01.10.2012 roku -   -   65  -   26  -   91  

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

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) -   -   -   -   -   -   -   
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  Znaki 
towarowe 

Patenty 
i licencje 

Oprogramowanie 
komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 

Pozostałe 
wartości 

niematerialne 

Wartości niem. 
w trakcie 

wytwarzania 
Razem 

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

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

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

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

Amortyzacja (-) -   -   (35) -   (11) -   (46) 

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

Odwrócenie odpisów aktualizujących -   -   -   -   -   -   -   

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

Wartość bilansowa netto na dzień 30.09.2013 roku -   -   30  -   15  -   45  

 
 
 

 
Najistotniejszym składnikiem wartości niematerialnych są: system zarządzania logistyką WMS, licencje na oprogramowanie komputerowe, których wartość bilansowa na dzień 
30.09.2014 wynosiła 181 tys. PLN.  Pozostały okres amortyzacji tych składników wynosi ponad 1 rok. 
 
Grupa Kapitałowa nie wykorzystuje w działalności składniki wartości niematerialnych, których okres użytkowania jest nieokreślony. 
 
 
Amortyzacja wartości niematerialnych została ujęta w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w następujących pozycjach: 

� „Koszt własny sprzedaży” – 2013/2014 roku: 31 tys. PLN, 2012/2013 roku: 11 tys. PLN,  
� „Koszty ogólnego zarządu” – 2013/2014 roku: 61 tys. PLN, 2012/2013 roku: 35 tys. PLN, , 

 
W 2013/2014 roku Grupa nie dokonała odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości WNiP. 
 
Na dzień 30.09.2014 wartości niematerialne nie stanowiły zabezpieczenia zobowiązań Grupy. 
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6. Rzeczowe aktywa trwałe 
 

  Grunty 
Budynki i   
budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Rzeczowe 
aktywa trwałe w 

trakcie 
wytwarzania 

Razem 

Stan na 30.09.2014               

Wartość bilansowa brutto 7 201  27 927  63 834  1 669  1 492  2 023  104 146  

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące -   (3 484) (38 594) (834) (977) 305  (43 584) 

Wartość bilansowa netto 7 201  24 443  25 240  835  515  2 328  60 562  

Stan na 30.09.2013               

Wartość bilansowa brutto 7 201  12 743  43 881  812  871  6 700  72 208  

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące -   (2 033) (19 300) (619) (718) (124) (22 794) 

Wartość bilansowa netto 7 201  10 710  24 581  193  153  6 576  49 414  
 
 

 Grunty Budynki i   
budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Rzeczowe 
aktywa trwałe w 

trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.10.2013 roku do 30.09.2014 roku               
Wartość bilansowa netto na dzień 01.10.2013 roku 7 201  10 710  24 581  193  153  6 576  49 414  

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

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) -   14 387  6 352  783  444  17 981  39 947  

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

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) -   -   (47) (5) -   (22 228) (22 280) 

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

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

Amortyzacja (-) -   (654) (5 645) (140) (80) -   (6 519) 

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

Odwrócenie odpisów aktualizujących -   -   -   -   -   -   -   

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

Wartość bilansowa netto na dzień 30.09.2014 roku 7 201  24 443  25 241  831  517  2 329  60 562  

 za okres od 01.10.2012 roku do 30.09.2013 roku               
Wartość bilansowa netto na dzień 01.10.2012 roku 7 201  10 712  26 174  230  207 1 782  46 306  

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych -   -   -   -   -   -    -   
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 Grunty Budynki i   
budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Rzeczowe 
aktywa trwałe w 

trakcie 
wytwarzania 

Razem 

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) -   509  3 970  117  7  8 783  13 386  

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

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) -   -   (183) (60) (15)  (3 989) (4 247) 

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

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

Amortyzacja (-) -    (511) (5 380) (94) (46) -   (6 031) 

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

Odwrócenie odpisów aktualizujących -    -    -    -    -    -    -   

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

Wartość bilansowa netto na dzień 30.09.2013 roku 7 201  10 710  24 581  193  153  6 576  49 414  

 
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych została ujęta w następujących pozycjach skonsolidowanego rachunku zysków i strat: 
 

  
od 01.10.2013 
do 30.09.2014 

od 01.10.2012 
do 30.09.2013 

Koszt własny sprzedaży 6 184  2 254  

Koszty ogólnego zarządu 327  458  

Koszty sprzedaży 13  60  

Cena nabycia (koszt wytworzenia) innych aktywów -   3 271  

Inne -   -   

Razem amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 6 524   6 043  
 
W 2013/2014 roku Grupa nie tworzyła odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości środków trwałych. 
 
 
Na dzień 30.09.2014 rzeczowe aktywa trwałe o wartości bilansowej 27.023 tys. PLN (2013/2012 rok: 29.917 tys. PLN) stanowiły zabezpieczenie zobowiązań Grupy. Informację 
o zabezpieczeniach zobowiązań zaprezentowano w nocie nr 9.6. 
 
POCZYNIONE ZOBOWIĄZANIA NA RZECZ DOKONANIA ZAKUPU RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 

Tytuł zobowiązania 30.09.2014 
    

Maszyna wydmuchowa LIN-70-TS 488  

    

Zobowi ązania razem  488  
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7. Aktywa w leasingu 
 

7.1. Leasing finansowy 

Grupa Kapitałowa jako leasingobiorca użytkuje rzeczowe aktywa trwałe na podstawie umów leasingu finansowego. Wartość bilansowa aktywów będących przedmiotem umów 
leasingu finansowego przedstawia się następująco:  
 

  Grunty Budynki i   
budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Rzeczowe 
aktywa trwałe w 

trakcie 
wytwarzania 

Razem 

Stan na 30.09.2014               

Wartość bilansowa brutto -   -   353  101  -   -   454  

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące -   -   (141) (23) -   -   (164) 

Wartość bilansowa netto -   -   212  78  -   -   290  

Stan na 30.09.2013               

Wartość bilansowa brutto -   -   2 819  178  -   -   2 997  

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące -   -   (499) (16) -   -   (515) 

Wartość bilansowa netto -   -   2 320  162  -   -   2 482  
 
Pozostające do spłaty przyszłe minimalne opłaty leasingowe według stanu na dzień bilansowy wynoszą: 
 

  
Opłaty z tytułu umów leasingu finansowego płatne w okresie: 

do 1 roku od 1 roku do 5 
lat 

powyżej 5 lat razem 

Stan na 30.09.2014         
Przyszłe minimalne opłaty leasingowe 130  46  -   176  
Koszty finansowe (-) (6) (2) -   (8) 
Wartość bieżąca przyszłych minimalnych opłat leasingowych 124  44  -   168  
Stan na 30.09.2013         
Przyszłe minimalne opłaty leasingowe 978  149  -   1 127  
Koszty finansowe (-) (35) (8) -   (43) 
Wartość bieżąca przyszłych minimalnych opłat leasingowych 943  141  -   1 084  
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CHARAKTERYSTYKA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH (LEASING) WYCENIANYCH WEDŁUG ZAMORTYZOWANEGO KOSZTU 
 

  Waluta Oprocentowanie 
Termin 

wymagalności 
Wartość bilansowa Zobowiązanie 

w EUR w PLN krótkoterminowe długoterminowe 

Stan na 30.09.2014        

Umowy leasingu powyżej 3 lat PLN zmienne 2016.06.06  72 28 44 
Umowy leasingu do 3 lat PLN zmienne 2015.06.15 16 96 96  

Leasing finansowy na dzień 30.09.2014 168 124 44 

Stan na 30.09.2013               

Umowy leasingu powyżej 3 lat PLN zmienne 2016.06.06 -   98  26  72  
Umowy leasingu do 3 lat PLN zmienne 2015.06.15 179  986 917  69  

Leasing finansowy na dzień 30.09.2013 1 084   943  141  
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OPIS ZNACZĄCYCH UMÓW LEASINGU FINANSOWEGO 
 
 

• Umowa leasingu nr suwary/lo/156150/2013 z dnia 18.06.2013. Przedmiot umowy wózek widłowy.wartość 
ofertowa  51.500,00 pln.okres podstawowy umowy- do dnia 2016-06-06.w okresie umowy spłata 35 rat 
leasingowych.leasingobiorca zobowiązuje sie do wykupu przedmiotu leasingu po upływie podstawowego okresu 
umowy leasingu za określoną w umowie wartość resztową przedmiotu leasingu. 

• Umowa leasingu nr suwary/lo/156151/2013 z dnia 18.06.2013. Przedmiot umowy wózek widłowy.wartość 
ofertowa  51.500,00 pln.okres podstawowy umowy- do dnia 2016-06-06.w okresie umowy spłata 35 rat 
leasingowych.leasingobiorca zobowiązuje sie do wykupu przedmiotu leasingu po upływie podstawowego okresu 
umowy leasingu za określona w umowie wartość resztową przedmiotu leasingu. 

• Umowa leasingu finansowego nr 33162 zawarta z SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Przedmiot 
umowy: urzadzenie sortujace z pakowarka, cena zakupu 220.000 PLN. Czas trwania leasingu 48 m-cy. 
Oprocentowanie: wstępna rata 10%, raty: 1-48 oprocentowanie 1,787070% + VAT; wartość wykupu przedmiotu 
leasingu 15% podstawy wyliczania rat leasingowych + VAT 

• Umowa leasingu finansowego nr 30288 zawarta z SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Przedmiot 
umowy: chłodnia spręzarkowa SCW 150, cena zakupu 133.384,32 PLN. Czas trwania leasingu 48 m-cy. 
Oprocentowanie: wstępna rata 5%, raty: 1-48 oprocentowanie 1,880657% + VAT; wartość wykupu przedmiotu 
leasingu 25% podstawy wyliczania rat leasingowych + VAT 

 

 
W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie ujęto żadnych kosztów z tytułu 
warunkowych opłat leasingowych oraz nie występują opłaty subleasingowe, ponieważ aktywa użytkowane są 
wyłącznie przez Grupę.  
 
 

7.2. Leasing operacyjny 

 
Grupa Kapitałowa nie użytkuje rzeczowych aktywów trwałych na podstawie umów leasingu operacyjnego  
 
 
 
 
8. Nieruchomo ści inwestycyjne 
 
Nie występują. 
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9. Aktywa oraz zobowi ązania finansowe 
 

9.1. Kategorie aktywów oraz zobowiązań finansowych 

Wartość aktywów finansowych prezentowana w skonsolidowanym bilansie odnosi się do następujących kategorii instrumentów finansowych określonych w MSR 39: 
1 – pożyczki i należności (PiN) 5 - aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (ADS) 
2 - aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat - 
przeznaczone do obrotu (AWG-O) 6 - instrumenty pochodne zabezpieczające (IPZ) 
3 - aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat - 
wyznaczone przy początkowym ujęciu do wyceny w wartości godziwej (AWG-W) 7 - aktywa poza zakresem MSR 39 (Poza MSR39) 

4 - inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności (IUTW)  
 

  Nota 
*Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39 

Razem 
PiN  AWG-O  AWG-W  IUTW  ADS  IPZ  Poza MSR39  

Stan na 30.09.2014                   

Aktywa trwałe:                     
Należności i pożyczki 9.2 -   -   -   -   -   -   -   -   

Pochodne instrumenty finansowe 9.3 -   -   -   -   -   -   -   -   

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 9.4 -   -   -   -   -   -   -   -   

Aktywa obrotowe:                   

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności 12 23 398  -   -   -   -   -   1 531  24 929  

Pożyczki 9.2 -   -   -   -   -   -   -   -   

Pochodne instrumenty finansowe 9.3 -   -   -   -   -   -   -   -   

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 9.4 -   -   -   -   -   -   -   -   

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 4 277  -   -   -   -   -   -   4 277  

Kategoria aktywów finansowych razem   27 675  -   -   -   -   -   1 531  29 206  

Stan na 30.09.2013                   

Aktywa trwałe:                     
Należności i pożyczki 9.2 -   -   -   -   -   -   -   -   

Pochodne instrumenty finansowe 9.3 -   -   -   -   -   -   -   -   

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 9.4 -   -   -   -   -   -   -   -   

Aktywa obrotowe:                   

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności 12 22 453  -   -   -   -   -   2 736  25 189  

Pożyczki 9.2 -   -   -   -   -   -   -   -   

Pochodne instrumenty finansowe 9.3 -   -   -   -   -   -   -   -   

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 9.4 -   -   -   -   -   -   -   -   
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  Nota 
*Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39 

Razem 
PiN  AWG-O  AWG-W  IUTW  ADS  IPZ  Poza MSR39  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 3 769  -   -   -   -   -   -   3 769  

Kategoria aktywów finansowych razem   26 222  -   -   -   -   -   2 736  28 958  
 
Wartość zobowiązań finansowych prezentowana w skonsolidowanym bilansie odnosi się do następujących kategorii instrumentów finansowych określonych w MSR 39: 

1 - zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat - 
przeznaczone do obrotu (ZWG-O) 

4 - instrumenty pochodne zabezpieczające (IPZ) 

2 - zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat - 
wyznaczone przy początkowym ujęciu do wyceny w wartości godziwej (ZWG-W) 

5 - zobowiązania poza zakresem MSR 39 (Poza 
MSR39) 

3 - zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu (ZZK)  

 
 

  Nota 
*Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39 Razem 

ZWG-O  ZWG-W  ZZK  IPZ  Poza MSR39   

Stan na 30.09.2014               

Zobowiązania długoterminowe:                 
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 9.5 -   -   13 810  -   -   13 810  
Leasing finansowy 7 -   -   -   -   44  44  

Pochodne instrumenty finansowe 9.2 -   -   -   -   -   -   

Pozostałe zobowiązania 18 -   -   -   -   -   -   

Zobowiązania krótkoterminowe:              

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowiązania 18 -   -   16 784  -   876  17 660  

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 9.5 -   -   16 706  -   -   16 706  

Leasing finansowy 7 -   -   -   -   124  124  

Pochodne instrumenty finansowe 9.2 -   -   -   -   -   -   

Kategoria zobowiązań finansowych razem   -   -   47 300  -   1 044  48 344  

Stan na 30.09.2013               

Zobowiązania długoterminowe:                 
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 9.5 -   -   8 900  -   -   8 900  
Leasing finansowy 7 -   -   -  -   141  141  

Pochodne instrumenty finansowe 9.2 -   -   -   -   -   -   

Pozostałe zobowiązania 18 -   -   1 739  -   -   1 739  

Zobowiązania krótkoterminowe:              

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowiązania 18 -   -   15 604  -   487  16 091  
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  Nota 
*Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39 Razem 

ZWG-O  ZWG-W  ZZK  IPZ  Poza MSR39   

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 9.5 -   -   10 845  -   -   10 845  

Leasing finansowy 7 -   -   -  -   943  943  

Pochodne instrumenty finansowe 9.2 -   -   -   -   -   -   

Kategoria zobowiązań finansowych razem   -   -   37 088  -   1 571  38 659  
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9.2. Należności i pożyczki 

 
Grupa dla celów prezentacji w skonsolidowanym bilansie wyodrębnia klasę należności i pożyczek (MSSF 7.6). W 
części długoterminowej należności i pożyczki prezentowane są w bilansie w jednej pozycji. W części 
krótkoterminowej Grupa, zgodnie z wymogami MSR 1, odrębnie prezentuje należności z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe należności. Pozycje bilansu z klasy należności i pożyczek przedstawia poniższa tabela. 
Ujawnienia odnoszące się do należności zamieszczone są w nocie nr 12. 
 

  30.09.2014 30.09.2013 

Aktywa trwałe:       

Należności -   -   

Pożyczki -   -   

Należności i pożyczki długoterminowe -   -   

Aktywa obrotowe:     

Należności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe należności 24 929  25 189  

Pożyczki -   -   

Należności i pożyczki krótkoterminowe 24 929  25 189  

Należności i po życzki, w tym: 24 929  25 189  

Należności (nota nr 12) 24 929  25 189  

Pożyczki (nota nr 9.2) -   -   
 
Udzielone pożyczki wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy 
procentowej. Wartość bilansowa pożyczek uważana jest za rozsądne przybliżenie wartości godziwej (patrz nota 
nr 9.7 dotycząca wartości godziwej).  
 
Grupa nie udzieliła pożyczek w 2013/2014 ani 2012/2013 roku bilansowym. 
 
 

9.3. Pochodne instrumenty finansowe 

Grupa nie wykorzystuje instrumentów pochodnych.  
 
 

9.4. Pozostałe aktywa finansowe 

Nie występuje. 
 
 

9.5. Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 

Wartość kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym prezentuje poniższa tabela: 
 

  
Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe 

30.09.2014 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2013 
Zobowi ązania finansowe wyceniane 
według zamortyzowanego kosztu:          

Kredyty w rachunku kredytowym 8 608  6 357  13 810  8 900  
Kredyty w rachunku bieżącym 9 125  4 488  -   -   
Pożyczki (1 027) -   -   -   
Dłużne papiery wartościowe -   -   -   -   
Zobowiązania finansowe wyceniane 
według zamortyzowanego kosztu 16 706  10 845  13 810  8 900  
Kredyty, po życzki, inne instrumenty  
dłużne razem 16 706  10 845 13 810  8 900 
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Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 
Grupa Kapitałowa nie zalicza żadnych instrumentów z klasy kredytów i pożyczek do zobowiązań finansowych wyznaczonych do wyceny w wartości godziwej przez rachunek 
zysków i strat. Wszystkie kredyty, pożyczki i inne instrumenty dłużne wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Wartość 
godziwą kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych zaprezentowano w nocie nr 9.7. 
 
Informacje dotyczące charakteru i zakresu ryzyka, na które narażona jest Grupa Kapitałowa z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych 
prezentuje poniższa tabela (patrz również nota nr 28 dotycząca ryzyk): 
 

  Waluta Oprocentowanie 
Termin 

wymagalności 
Wartość bilansowa Zobowiązanie 

w walucie w PLN krótkoterminowe długoterminowe 

Stan na 30.09.2014               

Kredyty w rachunku bieżącym PLN 

zmienne-WIBOR dla depozytów 
O/N z notowania na 1 dzień 
roboczy przed data postawienia 
środków.plus marża banku 0,85% 

13-09-2015 -   6 116  6 116    

Kredyt w rachunku kredytowym- inwestycyjny, zakup 
udziałów w spółce zależnej Kartpol Group Sp.z o.o. PLN 

zmienna stopa Wibor dla 
depozytów 1-m-c z notowania na 
dwa dni robocze przed datą 
ciągnienia i przed każdym 
następnym okresem odsetkowym, 
powiększonej o marżę Banku w 
wysokości 1,65%.. 

29-04-2016 -   3 992  2 526  1 466  

Kredyt w rachunku kredytowym-inwestycyjny 
technologiczny na wdrożenie specjalnego systemu 
chłodzenia form rozdmuchowych 

PLN 

zmienna stopa Wibor dla 
depozytów 1-m-c z notowania na 
dwa dni robocze przed datą 
ciągnienia i przed każdym 
następnym okresem odsetkowym, 
powiększonej o marżę Banku w 
wysokości 1,65%. 

31-12-2015 -   573  384  189  

Kredyt w rachunku kredytowym-inwestycyjny 
technologiczny na wdrożenie nowej technologii 
wytwarzania opakowań z tworzyw sztucznych do 
stosowania  w strefach zagrożonych wybuchem. 

PLN 

zmienna stopa Wibor dla 
depozytów 1-m-c z notowania na 
dwa dni robocze przed datą 
ciągnienia i przed każdym 
następnym okresem odsetkowym, 
powiększonej o marżę Banku w 
wysokości 1,65%. 

31-12-2015   419  324  95  

Kredyt w rachunku kredytowym -inwestycyjny na 
uruchomienie linii produkcyjnej do produkcji opakowań 
wielowarstwowych o pojemności do 30l. 

PLN 

zmienna stopa referencyjna Wibor 
dla kredytów międzybankowych 1-
m-c w PLN  z notowania na dwa dni 
robocze przed datą ciągnienia i 
przed dniem aktualizacji stopy 
zmiennej, powiększonej o marżę 
Banku w wysokości 1,65%.. 

31-12-2015 -   311  252  59  

Kredyt inwestycyjny na realizację inwestycji - budowa 
zakładu produkcyjnego 

PLN zmienna stopa Wibor dla 
depozytów 1-m-c z notowania na 

31-12-2018 -   15 854  3 901  11 953  
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dwa dni robocze przed datą 
ciągnienia i przed każdym 
następnym okresem odsetkowym, 
powiększonej o marżę Banku. 

Kredyty w rachunku bieżącym PLN 

zmienna stopa WIBOR dla 
kredytów międzybankowych O/N z 
notowania z dnia wykorzystania, 
powiększona o marzę banku 1,5 
p.a. 

2015-06-11 -   1 804  1 804  -   

Kredyty w rachunku bieżącym EUR 

zmienna stopa LIBOR dla kredytów 
międzybankowych O/N w EUR, z 
notowania z dnia wykorzystania, 
powiększona o marzę banku 1,5 
p.a. 

2015-06-11 -   -   -   -   

Umowa zapłaty zobowiazań PLN 

1. Prowizja od zaangażowania 
0,50%, płatna w EUR, liczona od 
niewykorzystanej kwoty kredytu 
+VAT;  
2. Odsetki, naliczane od kwoty 
zapłaconych przez Bank 
zobowiązań, według zmiennej stopy 
EURIBOR dla depozytów jedno- 
miesięcznych z notowania na dwa 
dni robocze przed datą zapłacenia 
przez Bank za zobowiązaia 
Dłużnika, powiększona o marże 
Banku 1,45 p.a.;  
3. Prowizja 0,10% z tytułu 
zapłaconego przez Bank 
zobowiązania. 

2015-06-12 289  1 205  1 205  -   

   Kredyty w rachunku kredytowym PLN 

zmienna stopa procentowa WIBOR 
dla depozytów 1-miesięcznych w 
PLN z notownia na dwa dni robocze 
przed data ciagnienia i przed 
kazdym okresem odsetkowym 
powiększonej o marzę Banku 
1,65% 

2015-12-31 -   242  194  48  

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne razem wg stanu na dzień 30.09.2014 31 543  17 733  13 810  

Stan na 30.09.2013               

Kredyty w rachunku bieżącym PLN 

zmienne-WIBOR dla depozytów 
O/N z notowania na 1 dzień 
roboczy przed data postawienia 
środków. 

13-09-2014 -   1 549  1 549    

Kredyt w rachunku kredytowym- inwestycyjny, zakup 
udziałów w spółce zależnej Kartpol Group Sp.z o.o. PLN 

zmienna stopa Wibor dla 
depozytów 1-m-c z notowania na 
dwa dni robocze przed datą 

29-04-2016 -   6 518  2 526  3 992  
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ciągnienia i przed każdym 
następnym okresem odsetkowym, 
powiększonej o marżę Banku. 

Kredyt w rachunku kredytowym-inwestycyjny 
technologiczny na wdrożenie specjalnego systemu 
chłodzenia form rozdmuchowych 

PLN 

zmienna stopa Wibor dla 
depozytów 1-m-c z notowania na 
dwa dni robocze przed datą 
ciągnienia i przed każdym 
następnym okresem odsetkowym, 
powiększonej o marżę Banku. 

31-12-2015 -   957  384  573  

Kredyt w rachunku kredytowym-inwestycyjny 
technologiczny na wdrożenie nowej technologii wytwarzania 
opakowań z tworzyw sztucznych do stosowania  w strefach 
zagrożonych wybuchem. 

PLN 

zmienna stopa Wibor dla 
depozytów 1-m-c z notowania na 
dwa dni robocze przed datą 
ciągnienia i przed każdym 
następnym okresem odsetkowym, 
powiększonej o marżę Banku. 

31-12-2015   742  324  418  

Kredyt w rachunku kredytowym -inwestycyjny na 
uruchomienie linii produkcyjnej do produkcji opakowań 
wielowarstwowych o pojemności do 30l. 

PLN 

zmienna stopa referencyjna Wibor 
dla kredytów międzybankowych 1-
m-c w PLN  z notowania na dwa dni 
robocze przed datą ciągnienia i 
przed dniem aktualizacji stopy 
zmiennej, powiększonej o marżę 
Banku. 

31-12-2015 -   563  252  311  

Kredyt inwestycyjny na realizację inwestycji - budowa 
zakładu produkcyjnego 

PLN 

zmienna stopa Wibor dla 
depozytów 1-m-c z notowania na 
dwa dni robocze przed datą 
ciągnienia i przed każdym 
następnym okresem odsetkowym, 
powiększonej o marżę Banku. 

31-12-2018 -   6 041  2 677  3 364  

Kredyty w rachunku bieżącym PLN 

zmienna stopa WIBOR dla 
depozytów O/N z notowania na 1 
dzień roboczy przed datą 
postawienia środków do dyspozyji (i 
przed dniem aktualizacji stawki), 
powiększonej o marżę Banku 

14-06-2014 380  2 939  2 939    

Kredyt w rachunku kredytowym-inwestycyjny 
technologiczny  

PLN 

oprocentowanie zmienne w 
stosunku rocznym do kwoty 
wykorzyst. Kredytu, wg zmiennej 
stopy WIBOR dla depozytów 1-
mies. w złotych z notow. na dwa dni 
rob.przed data ciągnienia 

31-12-2015 -   436  194  242  

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne razem wg stanu na dzień 30.09.2013 19 745  10 845  8 900  
 
Większość kredytów oprocentowana jest na bazie zmiennych stóp procentowych w oparciu o referencyjną stopę WIBOR 1M, która według stanu na dzień 30.09.2014 
kształtowała się na poziomie 4,15%. 
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Zobowiązania finansowe wyznaczone do wyceny w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 
 
Nie występują. 
 

9.6. Zabezpieczenie spłaty zobowiązań 

 

Rodzaj zabezpieczenia 
Wartość zabezpieczenia (tys. PLN) 

30.09.2014 30.09.2013 
    

Hipoteka umowna na nieruchomościach 27 750 27 750 

Hipoteka kaucyjna na nieruchomościach 5505 5 530 

Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach 16 272 11 500 

Zastaw na posiadanych udziałach oraz akcjach 
spółek 

15 000 15 000 

Umowy warunkowe 3 812 3 661 

Cesja wierzytelności 0 1 114 

Cesja praw z polis ubezpieczenia 90 305 89 380 

Weksle z deklaracją wekslową 65 149 63 392 

   

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji 61 418 55 600 

 
Na 30.09.2014 następujące aktywa Grupy Kapitałowej (w wartości bilansowej) stanowiły zabezpieczenie spłaty 
zobowiązań: 

  30.09.2014 30.09.2013 
Wartości niematerialne -   -   

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym w leasingu 27 023  29 917  

Aktywa finansowe (inne niż należności) 28 961   26 851   

Zapasy -   -   

Należności z tytułu dostaw i usług i inne -   -   

Środki pieniężne -   -   

Warto ść bilansowa aktywów stanowi ących zabezpieczenie razem  27 023  29 917  

 
Aktywa finansowe w kwocie 28.961 tys. PLN dotyczą udziałów objętych w firmie Kartpol Group Sp. z o.o., które 
są wyłączone ze sprawozdania skonsolidowanego.   
 
Poza wyżej wymienionymi formami zabezpieczeń spłaty, umowy kredytowe nakładają na Grupę dodatkowe 
wymogi, jakie muszą być spełnione przez okres kredytowania: 
 

Opis warunków umowy Umowa 
Wartość 

bilansowa 
zobowiązania 

Kredytobiorca zobowiązuje się do utrzymywania średniomiesięcznych 
wpływów z tytułów transakcji handlowych łącznie na rachunki bieżące 
Kredytobiorcy prowadzone w Banku na poziomie nie niższym niż 80% 
obrotów. 
Zobowiązuje się do utrzymania następujących wskaźników 
finansowych: 
> Fundusze obce / Aktywa nie więcej niż 55%, 
> wskaźnik płynności bieżący nie mniejszy niż 1,10 
> wskaźnik płynności szybki nie mniejszy niż 0,50 
> zobowiązania finansowe netto/ roczna EBITDA- nie więcej niż 2,50 
> marża zysku netto- nie mniej niż 1,50% 

Umowa kredytowa nr 
43/021/10/Z/VV o kredyt w 

rachunku bieżącym w PLN w 
mBanku 

1 804 

Kredytobiorca zobowiązuje się do utrzymywania średniomiesięcznych 
wpływów z tytułów transakcji handlowych łącznie na rachunki bieżące 
Kredytobiorcy prowadzone w Banku na poziomie nie niższym niż 80% 
obrotów. 
Zobowiązuje się do utrzymania następujących wskaźników 
finansowych: 
> Fundusze obce / Aktywa nie więcej niż 55%, 
> wskaźnik płynności bieżący nie mniejszy niż 1,10 
> wskaźnik płynności szybki nie mniejszy niż 0,50 
> zobowiązania finansowe netto/ roczna EBITDA- nie więcej niż 2,50 
> marża zysku netto- nie mniej niż 1,50% 

Umowa kredytowa nr 
43/022/10/D/VV o kredyt w 

rachunku bieżącym w EUR w 
mBanku 

0 
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Dłuznik zobowiązuje się do utrzymania następujących wskaźników 
finansowych: 
> Fundusze obce / Aktywa nie więcej niż 55%, 
> wskaźnik płynności bieżący nie mniejszy niż 1,10 
> wskaźnik płynności szybki nie mniejszy niż 0,50 
> zobowiązania finansowe netto/ roczna EBITDA- nie więcej niż 2,50 
> marża zysku netto- nie mniej niż 1,50% 

Umowa zapłaty zobowiazań 
Nr 43/024/14/D/ZO 

1 205 

Kredytobiorca zrealizuje projekt inwestycyjny, zwany inwestycją 
technologiczną. Kredyt częściowo spłacony z wpłaty premii 
technologicznej z BGK. Od udzielonego kredytu bank pobierze 
odsetki wg zmiennej stopy % obliczane w stosunku do kwoty 
wykorzystania kredytu. Wysokość oprocentowania   -zmienna stopa 
WIBOR dla depozytów 1-mies. w zł z notowania na 2 ni robocze 
przed data ciągnienia i przed każdym okresem odsetkowym 
powiększonej o marżę banku.Odsetki naliczane w okresach 1-
miesięcznych ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca w okresie 
kredytowania oraz w dniu ostatecznej spłaty. 

Umowa kredytowa nr 
43/044/11/Z/FT o udzielenie 

inwestycyjnego kredytu 
technologicznego w mBanku 

242 

Kredytobiorca zobowiązuje się m.in. do utrzymania 
średniomiesięcznych wpływów na rachunki bieżące kredytobiorcy na 
poziomie 100% ogółu obrotów przeprowadzonych we wszystkich 
bankach , z których usług korzysta. Utrzymanie wskaźników na 
poziomie: a)marża Ebitda nie mniej niż 7%, b) wskaźnik płynności 
bieżącej nie mniej niż 1,5, c) wskaźnik zadłużenia nie większy niż 50 
%. 

Umowa kredytowa nr 
03/079/10/Z/VV o kredyt w 
rachunku bieżącym w PLN 

6116 

Kredytobiorca zobowiązuje się m.in. do utrzymania 
średniomiesięcznych wpływów na rachunki bieżące kredytobiorcy na 
poziomie nie niższym niż 3 mln PLN. Utrzymanie wskaźników na 
poziomie: a)marża zysku netto nie mniej niż 4%, b) wskaźnik 
płynności bieżącej nie mniej niż 1,5, c) wskaźnik zadłużenia nie 
większy niż 50 %. 

Umowa kredytowa nr 
03/046/11/Z/IN o kredyt 

inwestycyjny w PLN. 
3992 

Kredytobiorca zobowiązuje się m.in. do utrzymania 
średniomiesięcznych wpływów na rachunki bieżące kredytobiorcy na 
poziomie nie niższym niż 3 mln PLN. Utrzymanie wskaźników na 
poziomie: a)marża zysku netto nie mniej niż 5%, b) wskaźnik 
płynności bieżącej nie mniej niż 2,0, c) wskaźnik zadłużenia nie 
większy niż 50 %. 

Umowa kredytowa nr 
03/148/10/Z/FT o udzielenie 

inwestycyjnego kredytu 
technologicznego w PLN 

573 

Kredytobiorca zobowiązuje się m.in. do utrzymania 
średniomiesięcznych wpływów na rachunki bieżące kredytobiorcy na 
poziomie nie niższym niż 3 mln PLN. Utrzymanie wskaźników na 
poziomie: a)marża zysku netto nie mniej niż 5%, b) wskaźnik 
płynności bieżącej nie mniej niż 2,0, c) wskaźnik zadłużenia nie 
większy niż 50 %. 

Umowa kredytowa nr 
03/149/10/Z/FT o udzielenie 

inwestycyjnego kredytu 
technologicznego w PLN. 

419 

Kredytobiorca zobowiązuje się m.in. do utrzymania 
średniomiesięcznych wpływów na rachunki bieżące kredytobiorcy na 
poziomie nie niższym niż 3 mln PLN. Utrzymanie wskaźników na 
poziomie: a)marża zysku netto nie mniej niż 5%, b) wskaźnik 
płynności bieżącej nie mniej niż 2,0, c) wskaźnik zadłużenia nie 
większy niż 50 %. 

Umowa kredytowa nr 
03/044/11/Z/FL o kredyt 

inwestycyjny w PLN. 
311 

Kredytobiorca zobowiązuje się m.in. do utrzymania 
średniomiesięcznych wpływów na rachunki bieżące kredytobiorcy na 
poziomie nie niższym niż 100% kwoty netto obrotów. Utrzymanie 
wskaźników na poziomie: a)marża zysku netto nie mniej niż 2%, b) 
wskaźnik płynności bieżącej nie mniej niż 1% c) wskaźnik zadłużenia 
nie większy niż 60 %,wskaźnik DSCR nie mniej niż 1,2, . 

Umowa kredytowa nr 
03/014/13/Z/IN o kredyt 

inwestycyjny w PLN. 
15854 

 
 
 
NARUSZENIE WARUNKÓW UMÓW KREDYTOWYCH, POŻYCZEK, INNYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH 
 

Opis naruszenia warunków umowy Umowa 
Wartość 

bilansowa 
zobowiązania 

 

 
Kredytobiorca zobowiązuje się m.in. do 
utrzymania średniomiesięcznych 
wpływów na rachunki bieżące 
kredytobiorcy na poziomie nie niższym 
niż 3 mln PLN. Utrzymanie wskaźników 
na poziomie: a)marża zysku netto nie 
mniej niż 4%, b) wskaźnik płynności 
bieżącej nie mniej niż 1,5, c) wskaźnik 
zadłużenia nie większy niż 50 %. 
 

Umowa kredytowa nr 
03/046/11/Z/IN o kredyt 
inwestycyjny w PLN.  

3 992 niedotrzymany jest wskaźnik 
płynności bieżącej: jest 0,73 
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Kredytobiorca zobowiązuje się m.in. do 
utrzymania średniomiesięcznych 
wpływów na rachunki bieżące 
kredytobiorcy na poziomie nie niższym 
niż 3 mln PLN. Utrzymanie wskaźników 
na poziomie: a)marża zysku netto nie 
mniej niż 5%, b) wskaźnik płynności 
bieżącej nie mniej niż 2,0, c) wskaźnik 
zadłużenia nie większy niż 50 %. 
 

Umowa kredytowa nr 
03/148/10/Z/FT o 
udzielenie inwestycyjnego 
kredytu technologicznego 
w PLN 

573 niedotrzymany jest wskaźnik 
płynności bieżącej: jest 0,73 

 
Kredytobiorca zobowiązuje się m.in. do 
utrzymania średniomiesięcznych 
wpływów na rachunki bieżące 
kredytobiorcy na poziomie nie niższym 
niż 3 mln PLN. Utrzymanie wskaźników 
na poziomie: a)marża zysku netto nie 
mniej niż 5%, b) wskaźnik płynności 
bieżącej nie mniej niż 2,0, c) wskaźnik 
zadłużenia nie większy niż 50 %. 
 

Umowa kredytowa nr 
03/149/10/Z/FT o 
udzielenie inwestycyjnego 
kredytu technologicznego 
w PLN. 

419 niedotrzymany jest wskaźnik 
płynności bieżącej: jest 0,73 

 
Kredytobiorca zobowiązuje się m.in. do 
utrzymania średniomiesięcznych 
wpływów na rachunki bieżące 
kredytobiorcy na poziomie nie niższym 
niż 3 mln PLN. Utrzymanie wskaźników 
na poziomie: a)marża zysku netto nie 
mniej niż 5%, b) wskaźnik płynności 
bieżącej nie mniej niż 2,0, c) wskaźnik 
zadłużenia nie większy niż 50 %. 
 

Umowa kredytowa nr 
03/044/11/Z/FL o kredyt 
inwestycyjny w PLN. 

311 niedotrzymany jest wskaźnik 
płynności bieżącej: jest 0,73 

 
Kredytobiorca zobowiązuje się m.in. do 
utrzymania średniomiesięcznych 
wpływów na rachunki bieżące 
kredytobiorcy na poziomie 100% ogółu 
obrotów przeprowadzonych we 
wszystkich bankach , z których usług 
korzysta. Utrzymanie wskaźników na 
poziomie: a)marża Ebitda nie mniej niż 
7%, b) wskaźnik płynności bieżącej nie 
mniej niż 1,5, c) wskaźnik zadłużenia 
nie większy niż 50 %. 
 

 Umowa kredytowa nr 
03/079/10/Z/VV o kredyt w 
rachunku bieżącym w PLN  

6 116 niedotrzymany jest wskaźnik 
płynności bieżącej: jest 0,73 

 
 
Kredytobiorca zobowiązuje się m.in. do 
utrzymania średniomiesięcznych 
wpływów na rachunki bieżące 
kredytobiorcy na poziomie nie niższym 
niż 100% kwoty netto obrotów. 
Utrzymanie wskaźników na poziomie: 
a)marża zysku netto nie mniej niż 2%, 
b) wskaźnik płynności bieżącej nie mniej 
niż 1% c) wskaźnik zadłużenia nie 
większy niż 60 %,wskaźnik DSCR nie 
mniej niż 1,2. 
 

Umowa kredytowa nr 
03/014/13/Z/IN o kredyt 
inwestycyjny w PLN 

15 854 
 

niedotrzymany jest wskaźnik 
DSCR 

 
Niespełnienie powyższych wymogów finansowych może skutkować zmianą wysokości oprocentowania kredytów. 
Pomimo tego nie istnieje zagrożenie wypowiedzenia umów kredytowych, Grupa Suwary jest w trakcie 
renegocjacji warunków umów kredytowych. 
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9.7. Pozostałe informacje dotyczące instrumentów finansowych 

 

9.7.1. Informacja o wartości godziwej instrumentów finansowych 

Porównanie wartości bilansowej aktywów oraz zobowiązań finansowych z ich wartością godziwą przedstawia się następująco: 
 

Klasa instrumentu finansowego Nota nr 

30.09.2014 30.09.2013 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Aktywa:          
Pożyczki 9.2 -   -   -   -   
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 12 24 929  24 929  25 189  25 189  
Pochodne instrumenty finansowe 9.3 -   -   -   -   
Papiery dłużne 9.4 -   -   -   -   
Akcje spółek notowanych 9.4 -   -   -   -   
Udziały, akcje spółek nienotowanych* 9.4 -   -   -   -   
Jednostki funduszy inwestycyjnych 9.4 -   -   -   -   
Pozostałe klasy pozostałych aktywów finansowych 9.4 -   -   -   -   
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 4 277  4 277  3 769  3 769  

Zobowiązania:  -   -   -   -   

Kredyty w rachunku kredytowym 9.5 21 391  21 391  15 257  15 257  

Kredyty w rachunku bieżącym 9.5 9 125  9 125  4 488  4 488  

Pożyczki 9.5 -   -   -   -   

Dłużne papiery wartościowe 9.5 -   -   -   -   

Leasing finansowy 7 168  168  1 084  1 084  

Pochodne instrumenty finansowe 9.3 -   -   -   -   

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 18 17 660  17 660  16 091  16 091  
*Pozycja nie obejmuje udziałów i akcji wycenianych w cenie nabycia, ze względu na brak możliwości wiarygodnego określenia wartości godziwej 
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Wartość godziwa definiowana jest jako kwota, za jaką na warunkach rynkowych dany składnik aktywów mógłby 
zostać wymieniony, a zobowiązanie wykonane, pomiędzy dobrze poinformowanymi, zainteresowanymi i 
niepowiązanymi stronami. W przypadku instrumentów finansowych, dla których istnieje aktywny rynek, ich 
wartość godziwą ustala się na podstawie parametrów pochodzących z aktywnego rynku (ceny sprzedaży i 
zakupu). W przypadku instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek, wartość godziwa 
ustalana jest na podstawie technik wyceny, przy czym jako dane wejściowe modelu w maksymalnym stopniu 
wykorzystywane są zmienne pochodzące z aktywnych rynków (kursy walutowe, stopy procentowe itd.).  
 
Grupa Kapitałowa nie dokonywała wyceny wartości godziwej należności oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług 
– ich wartość bilansowa uznawana jest przez Grupę za rozsądne przybliżenie wartości godziwej. 
 

 

9.7.2. Przekwalifikowanie 

 
Grupa Kapitałowa nie dokonała przekwalifikowania składników aktywów finansowych, które spowodowałoby 
zmianę zasad wyceny tych aktywów pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia lub metodą zamortyzowanego 
kosztu. 
 
 
  

9.7.3. Wyłączenie z bilansu 

Na dzień 30.09.2014 Grupa Kapitałowa nie posiadała aktywów finansowych, których przeniesienia nie kwalifikują 
się do wyłączenia z bilansu. 
 
 
 
10. Aktywa oraz rezerwa na podatek odroczony 
 
Aktywa oraz rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w następujący sposób wpływa na 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe: 

  Nota nr 30.09.2014 30.09.2013 

Saldo na początek okresu:       

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   3 493  4 280  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   2 368  2 316  

Podatek odroczony per saldo na początek okresu   1 125  1 964 

Zmiana stanu w okresie wpływająca na:       

Rachunek zysków i strat (+/-) 23 (885) (839)  

Inne całkowite dochody (+/-) 15 -   -   

Rozliczenie połączenia jednostek gospodarczych 2 -   -   

Pozostałe (w tym różnice kursowe netto z przeliczenia)   -   -   

Podatek odroczony per saldo na koniec okresu, w tym:   240  1 125 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   2 657  3 493  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   2 417  2 368  
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Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 
 

Tytuły różnic przejściowych Saldo na 
początek okresu 

Zmiana stanu: Różnice 
kursowe netto z 

przeliczenia 

Saldo na koniec 
okresu rachunek 

zysków i strat 
inne dochody 

całkowite 
rozliczenie 
połączenia  

Stan na 30.09.2014             

Aktywa:             

Wartości niematerialne 2 647  (819) -   -   -   1 828  

Rzeczowe aktywa trwałe 430  (6) -   -   -   424  

Nieruchomości inwestycyjne -   -   -   -   -   -   

Pochodne instrumenty finansowe -   -   -   -   -   -   

Zapasy 77  (3) -   -   -   74  

Należności z tytułu dostaw i usług 77  14  -   -   -   91  

Kontrakty budowlane -   -   -   -   -   -   

Inne aktywa (7) 12  -   -   -   5  

Zobowiązania:             
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 82  (15) -   -   -   67  
Rezerwy na świadczenia pracownicze 55  1  -   -   -   56  

Pozostałe rezerwy 59  21  -   -   -   80  

Pochodne instrumenty finansowe -   -   -   -   -   -   

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 73  (41) -   -   -   32  

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne -   -   -   -   -   -   

Inne zobowiązania -   -   -   -   -   -   

Inne:             

Nierozliczone straty podatkowe -   -   -   -   -   -   

Razem 3 493  (836) -   -   -   2 657  

Stan na 30.09.2013             

Aktywa:             

Wartości niematerialne 3 509   (862)  -   -   -   2 647  

Rzeczowe aktywa trwałe 457 (27)  -   -   -   430  

Nieruchomości inwestycyjne -   -   -   -   -   -   

Pochodne instrumenty finansowe -   -   -   -   -   -   

Zapasy 52  25  -   -   -   77  

Należności z tytułu dostaw i usług 58  19  -   -   -   77  

Kontrakty budowlane -   -   -   -   -   -   

Inne aktywa 4  (11) -   -   -   (7) 
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Tytuły różnic przejściowych 
Saldo na 

początek okresu 

Zmiana stanu: Różnice 
kursowe netto z 

przeliczenia 

Saldo na koniec 
okresu rachunek 

zysków i strat 
inne dochody 

całkowite 
rozliczenie 
połączenia  

Zobowiązania:             
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 68  14  -   -   -   82  
Rezerwy na świadczenia pracownicze 57  (2) -   -   -   55  

Pozostałe rezerwy 36  23  -   -   -   59  

Pochodne instrumenty finansowe -   -   -   -   -   -   

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 39  34  -   -   -   73  

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne -   -   -   -   -   -   

Inne zobowiązania -   -   -   -   -   -   

Inne:             

Nierozliczone straty podatkowe -   -   -   -   -   -   

Razem 4 280  (787) -   -   -   3 493  
 
 
 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 
 

Tytuły różnic przejściowych 
Saldo na 

początek okresu 

Zmiana stanu: Różnice 
kursowe netto z 

przeliczenia 

Saldo na koniec 
okresu rachunek 

zysków i strat 
inne dochody 

całkowite 
rozliczenie 
połączenia 

Stan na 30.09.2014             

Aktywa:             

Wartości niematerialne -   -   -   -   -   -   

Rzeczowe aktywa trwałe 2 192  20  -   -   -   2 212  

Nieruchomości inwestycyjne -   -   -   -   -   -   

Pochodne instrumenty finansowe -   -   -   -   -   -   

Należności z tytułu dostaw i usług 149  (42) -   -   -   107  

Kontrakty budowlane -   -   -   -   -   -   

Inne aktywa 27  71  -   -   -   98  

Zobowiązania: -   -   -   -   -     

Pochodne instrumenty finansowe -   -   -   -   -   -   

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług -   -   -   -   -   -   

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne -   -   -   -   -   -   

Inne zobowiązania -   -   -   -   -   -   

Razem 2 368  49  -   -   -   2 417  
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Tytuły różnic przejściowych 
Saldo na 

początek okresu 

Zmiana stanu: Różnice 
kursowe netto z 

przeliczenia 

Saldo na koniec 
okresu rachunek 

zysków i strat 
inne dochody 

całkowite 
rozliczenie 
połączenia 

Stan na 30.09.2013             

Aktywa:             

Wartości niematerialne -   -   -   -   -   -   

Rzeczowe aktywa trwałe 2 146  46  -   -   -   2 192  

Nieruchomości inwestycyjne -   -   -   -   -   -   

Pochodne instrumenty finansowe -   -   -   -   -   -   

Należności z tytułu dostaw i usług 154  (5) -   -   -   149  

Kontrakty budowlane -   -   -   -   -   -   

Inne aktywa 16  11  -   -   -   27  

Zobowiązania: -   -   -   -   -     

Pochodne instrumenty finansowe -   -   -   -   -   -   

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług -   -   -   -   -   -   

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne -   -   -   -   -   -   

Inne zobowiązania -   -   -   -   -   -   

Razem 2 316  52  -   -   -   2 368  
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11. Zapasy 
 
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ujęte są następujące pozycje zapasów: 

  30.09.2014 30.09.2013 

Materiały 7 798  6 538  

Półprodukty i produkcja w toku 50  405  

Wyroby gotowe 5 407  4 233  

Towary 199  212  

Warto ść bilansowa zapasów razem 13 454  11 388  
 
W 2013/2014 roku Grupa Kapitałowa ujęła w działalności operacyjnej skonsolidowanego rachunku zysków i strat 
koszty sprzedanych zapasów oraz nieprzypisane pośrednie koszty produkcji łącznie w kwocie 76.721 tys. PLN 
(2012/2013 rok: 78.331 tys. PLN).  
 
W okresie sprawozdawczym Grupa rozpoczęła wdrażać projekt zarządzania przedsiębiorstwem „Lean 
Management”, którego jednym z elementów jest kontrola stanów magazynowych, surowców i komponentów do 
produkcji. W związku z tym Grupa zdecydowała  przeklasyfikować jeden ze składników zapasów,  półprodukty na 
wyroby gotowe. Wartość powstałych wyrobów gotowych ustalono w oparciu o koszt wytworzenia 
przeklasyfikowanych półproduktów, w związku z tym na 30.09.2014 roku nie wystąpiły skutki finansowe. 
dokonanego przeszacowania. 
 
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, które w 2013/2014 roku obciążyły pozostałe koszty operacyjne 
skonsolidowanego rachunku zysków i strat wyniosły 41 tys. PLN (w 2012/2013 roku 91 tys. PLN). Grupa 
dokonała również odwrócenia odpisów aktualizujących na kwotę 52 tys. PLN (w 2012/2013 roku 47 tys. PLN). 
Kwota odwróconych odpisów została ujęta jako  zmniejszenie pozostałych kosztów operacyjnych (patrz nota nr 
21).   
Na dzień 30.09.2014 jak i 30.09.2013 zapasy nie stanowiły zabezpieczenia zobowiązań Grupy. Informację o 
zabezpieczeniach zobowiązań zaprezentowano w nocie nr 9.6. 
 
 
12. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nale żności 
 
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, ujmowane przez Grupę w ramach klasy należności i 
pożyczek (patrz nota nr 9.2) przedstawiają się następująco: 
 
Należności długoterminowe: 
Nie występują 
 
Należności krótkoterminowe: 

  30.09.2014 30.09.2013 

Aktywa finansowe (MSR 39):     

Należności z tytułu dostaw i usług 23 712  19 645  

Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług (-) (298) (301) 

Należności z tytułu dostaw i usług netto 23 414  19 344  

Należności ze sprzedaży aktywów trwałych -   -   

Kwoty zatrzymane (kaucje) z tytułu umów o usługę budowlaną -   -   

Kaucje wpłacone z innych tytułów -   -   

Inne należności 107  3 149  

Odpisy aktualizujące wartość pozostałych należności finansowych(-) -   (40) 

Pozostałe należności finansowe netto 107  3 109  

Należności finansowe 23 521  22 453  

Aktywa niefinansowe (poza MSR 39):     

Należności z tytułu podatków i innych świadczeń 1 531  3 396  

Przedpłaty i zaliczki -   -   

Pozostałe należności niefinansowe -   -   

Odpisy aktualizujące wartość należności niefinansowych (-) -   -   

Należności niefinansowe 1 531  3 396  

Należności krótkoterminowe razem 25 052  25 849  
 
Wartość bilansowa należności z tytułu dostaw i usług uznawana jest przez Grupę za rozsądne przybliżenie 
wartości godziwej (patrz nota nr 9.7). 
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Grupa Kapitałowa dokonała oceny należności ze względu na utratę ich wartości zgodnie ze stosowaną polityką 
rachunkowości (patrz podpunkt c) w punkcie „Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości”). Odpisy 
aktualizujące wartość należności, które w roku obrotowym zakończonym 30.09.2014 obciążyły pozostałe koszty 
operacyjne skonsolidowanego rachunku zysków i strat wyniosły: 

� w odniesieniu do należności długoterminowych – nie wystąpiły 
� w odniesieniu do krótkoterminowych należności finansowych - 40 tys. PLN (2012/2013 rok: 156 tys. 

PLN). 
 
Zmiany odpisów aktualizujących wartość należności w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym prezentują poniższe tabele: 
 
Odpisy aktualizujące wartość należności długoterminowych: 
Nie wystąpiły 
 
Odpisy aktualizujące wartość krótkoterminowych należności finansowych (tj. należności z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałych należności finansowych): 

  
od 01.10.2013 
do 30.09.2014 

od 01.10.2012 
do 30.09.2013 

Stan na początek okresu 341  234  

Odpisy ujęte jako koszt w okresie 40  156  

Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie (-) (70) (49) 

Odpisy wykorzystane (-) (13) -   
Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia) -   -   

Stan na koniec okresu 298  341  
 
Dalsza analiza ryzyka kredytowego należności, w tym analiza wieku należności zaległych nie objętych odpisem 
aktualizującym, została przedstawiona w nocie nr 28. 
 
Na dzień 30.09.2014 należności nie stanowiły (2013 rok: 1.114 tys. PLN) zabezpieczenia zobowiązań Spółki 
(cesja wierzytelności). Informację o zabezpieczeniach zobowiązań zaprezentowano w nocie nr 9.6. 
 
 
13. Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty 
 

  30.09.2014 30.09.2013 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych prowadzonych w PLN 3 522  2 508  

Środki pieniężne na rachunkach bankowych walutowych 740  1 242  

Środki pieniężne w kasie 15  19  

Depozyty krótkoterminowe -   -   

Inne -   -   

Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty razem 4 277  3 769  
 
Na dzień 30.09.2014 jak i na dzień 30.09.2013 roku środki pieniężne nie podlegały ograniczeniom w 
dysponowaniu. Informację o zabezpieczeniach zobowiązań zaprezentowano w nocie nr 9.6. 
 
Grupa Kapitałowa dla celów sporządzenia skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych klasyfikuje 
środki pieniężne w sposób przyjęty do prezentacji w bilansie. Wartościowe uzgodnienie środków pieniężnych 
wykazanych w bilansie oraz rachunku przepływów przedstawiono w nocie nr 25. 
 
 
14. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzeda ży oraz działalno ść zaniechana 
 
Nie występują  
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15. Kapitał własny 

15.1. Kapitał podstawowy 

 
W okresie od 01.10.2013 do 30.09.2014 roku nie nastąpiły zmiany w kapitale podstawowym Spółki dominującej.  
 
Na dzień 30.09.2014 roku kapitał zakładowy Suwary S.A. wynosi 9 230 140 zł i dzieli się na 4 615 070 akcji. 
 
 
Wszystkie akcje w równym stopniu uczestniczą w podziale dywidendy oraz każda akcja daje prawo do jednego 
głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 
 
 

  
od 01.10.2013 
do 30.09.2014 

od 01.10.2012 
do 30.09.2013 

Akcje wyemitowane i w pełni opłacone:     

Liczba akcji na początek okresu 4 615 070  4 615 070  

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

Emisja akcji   

Umorzenie akcji (-)     

Liczba akcji na koniec okresu 4 615 070  4 615 070  
 
 

15.2. Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 

W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres od 01.10.2013 do 30.09.2014 roku nie 
wystąpiły zmiany w kapitale ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej.  
 

15.3. Pozostałe kapitały 

Na 30.09.2014 roku wartość pozostałych kapitałów wynosi – (4 393) tys. PLN. 
 

15.4. Programy płatności akcjami 

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

15.5. Udziały niedające kontroli 

Nie występują 

 
 
16. Świadczenia pracownicze 

16.1. Koszty świadczeń pracowniczych 

  
od 01.10.2013 
do 30.09.2014 

od 01.10.2012 
do 30.09.2013 

Koszty wynagrodzeń 9 192  9 064  

Koszty ubezpieczeń społecznych 1 865  1 771 

Koszty programów płatności akcjami -   -   
Koszty przyszłych świadczeń (rezerwy na nagrody 
jubileuszowe, odprawy emerytalne)     

Koszty świadczeń pracowniczych razem 11 057  10 835  
 
W Grupie Kapitałowej nie są realizowane programy motywacyjne, w ramach których pracownicy wynagradzani są 
akcjami Spółki dominującej.  
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16.2. Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 

 
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych ujęte w skonsolidowanym bilansie obejmują: 
 

  
Zobowiązania i rezerwy 

krótkoterminowe 
Zobowiązania i rezerwy 

długoterminowe 
30.09.2014 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2013 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze:         

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 399  341  -   -   
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń 
społecznych 560  498  -   -   

Rezerwy na niewykorzystane urlopy 209  305  -   -   

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 1 168  1 144  -   -   
Inne długoterminowe świadczenia 
pracownicze:         

Rezerwy na nagrody jubileuszowe -   -   -   -   

Rezerwy na odprawy emerytalne 41  10  216  226  

Pozostałe rezerwy 67  133  -   -   
Inne długoterminowe świadczenia 
pracownicze 108  143  216  226  
Zobowi ązania i rezerwy z tytułu  
świadcze ń pracowniczych razem 1 276  1 287  216  226  

 
 
Na zmianę stanu innych długoterminowych świadczeń pracowniczych wpływ miały następujące pozycje: 
 

  
Rezerwy na inne długoterminowe świadczenia pracownicze 

nagrody 
jubileuszowe 

odprawy 
emerytalne 

pozostałe razem 

 za okres od 01.10.2013 roku do 30.09.2014 roku         
Stan na początek okresu -   236  133  369  

Zmiany ujęte w rachunku zysków i strat: -   -   -     
Koszty bieżącego i przeszłego zatrudnienia -   (20) (25) (45) 

Koszty odsetek -   -   -   -   

Zyski (-) lub straty (+) aktuarialne -   -   -   -   

Zmiany bez wpływu na rachunek zysków i strat: -   -   -     

Wypłacone świadczenia (-) -   -   -   -   

Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych -   -   -   -   

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

Wartość bieżąca rezerw na dzień 30.09.2014 roku -   216  108  324  

 za okres od 01.10.2012 roku do 30.09.2013 roku         
Stan na początek okresu -   210  -   210  

Zmiany ujęte w rachunku zysków i strat: -   -   -     
Koszty bieżącego i przeszłego zatrudnienia -   26  133  159  

Koszty odsetek -   -   -   -   

Zyski (-) lub straty (+) aktuarialne -   -   -   -   

Zmiany bez wpływu na rachunek zysków i strat: -   -   -     

Wypłacone świadczenia (-) -   -   -   -   

Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych -   -   -   -   

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

Wartość bieżąca rezerw na dzień 30.09.2013 roku -   236  133  369  

 
Wartość bieżącą rezerw ujęto w oparciu o wycenę sporządzoną przez niezależnego aktuariusza, który przyjął 
przy wycenie świadczeń następujące założenia (patrz również punkt dotyczący niepewności szacunków - 
podpunkt c) w punkcie „Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości”): 
 

  30.09.2014 30.09.2013 

Stopa dyskonta 3,15% 4,60%  

Przewidywany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 2,30% 2,40%  
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17. Pozostałe rezerwy 
 
Wartość rezerw ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz ich zmiany w poszczególnych 
okresach przedstawiały się następująco: 
 

  
Rezerwy krótkoterminowe Rezerwy długoterminowe 

30.09.2014 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2013 

Rezerwy na sprawy sądowe -   -       

Rezerwy na straty z umów budowlanych -   -       

Rezerwy na koszty restrukturyzacji -   -       

Inne rezerwy 572  496      

Pozostałe rezerwy razem 572  496  -   -   
 
 

  

Rezerwy na: 

sprawy 
sądowe 

straty z 
umów 

budowlanych 

koszty 
restrukturyzacji inne razem 

 za okres od 01.10.2013 roku do 30.09.2014 
roku           

Stan na początek okresu -   -   -   496  496  

Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie -   -   -   449  449  

Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w 
okresie (-) 

-   -   -   (2) (2) 

Wykorzystanie rezerw (-) -   -   -   (371) (371) 

Zwiększenie przez połączenie jednostek 
gospodarczych 

-   -   -   -   -   

Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z 
przeliczenia) 

-   -   -   -   -   

Stan rezerw na dzień 30.09.2014 roku -   -   -   572  572  

 za okres od 01.10.2012 roku do 30.09.2013 
roku           

Stan na początek okresu -   -   -   189  189  

Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie -   -   -   344  344  

Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w 
okresie (-) 

-   -   -   -   -   

Wykorzystanie rezerw (-) -   -   -   (37) (37) 

Zwiększenie przez połączenie jednostek 
gospodarczych 

-   -   -   -   -   

Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z 
przeliczenia) 

-   -   -   -   -   

Stan rezerw na dzień 30.09.2013 roku -   -   -   496  496  

 
 
 
18. Zobowi ązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowi ązania 
 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (patrz również nota nr 9) przedstawiają się 
następująco: 
 
Zobowiązania długoterminowe: 

  30.09.2014 30.09.2013 

Zobowiązania z tytułu zakupu aktywów trwałych  -   

Kaucje otrzymane  -   

Inne zobowiązania finansowe  1 739 

Pozostałe zobowiązania długoterminowe razem  1 739 
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Zobowiązania krótkoterminowe: 

  30.09.2014 30.09.2013 

Zobowiązania finansowe (MSR 39):     

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 14 627  11 875  
Zobowiązania z tytułu zakupu aktywów trwałych -   -   

Inne zobowiązania finansowe 2 157  3 730  

Zobowiązania finansowe 16 784  15 605  

Zobowiązania niefinansowe (poza MSR 39):     
Zobowiązania z tytułu podatków i innych świadczeń 876  487  

Przedpłaty i zaliczki otrzymane na dostawy -   -   

Zobowiązania z tytułu umów o usługę budowlaną -   -   

Zaliczki otrzymane na usługi budowlane -   -   

Inne zobowiązania niefinansowe -   -   

Zobowiązania niefinansowe 876  487  

Zobowi ązania krótkoterminowe razem 17 660  16 092  
 
Wartość bilansowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług uznawana jest przez Grupę za rozsądne przybliżenie 
wartości godziwej (patrz nota nr 9.7). 
 
 
19. Rozliczenia mi ędzyokresowe 
 

  
Rozliczenia krótkoterminowe Rozliczenia długoterminowe 

30.09.2014 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2013 

Aktywa - rozliczenia mi ędzyokresowe:         
Czynsze najmu -   -   -   -   
Inne koszty opłacone z góry 415  455   28  54   
Aktywa - rozliczenia międzyokresowe razem 415  455   28  54   
Pasywa - rozliczenia mi ędzyokresowe:         
Dotacje otrzymane 1 353  1 388  4 640  6 009  
Przychody przyszłych okresów -   15   -   -   
Inne rozliczenia -   -   -     
Pasywa - rozliczenia międzyokresowe 

razem 1 353  1 403  4 640  6 009  
 
W okresie od 01.10.2013 do 30.09.2014 roku Grupa kontynuowała rozliczenie otrzymanych w poprzednich 
okresach sprawozdawczych środków pieniężnych z dotacji unijnych. Korzyść z tytułu dotacji ujmowana jest przez 
okres amortyzacji środków trwałych tj. od 3 do 12 lat. W okresie od 01.10.2013 do 30.09.2014 roku Grupa ujęła z 
tego tytułu pozostałe przychody operacyjne w kwocie 1 387 tys. PLN. Z tytułu dotacji w poprzednim okresie 
sprawozdawczym na dzień 30.09.2013 roku Grupa, ujęła pozostałe przychody operacyjne w kwocie 1 132 tys. 
PLN. 
 
 
20. Umowy o usług ę budowlan ą 
Nie występują.  
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21. Przychody i koszty operacyjne 

21.1. Koszty według rodzaju 

  
Nota od 01.10.2013 

do 30.09.2014 
od 01.10.2012 
do 30.09.2013 

Amortyzacja 5,6 7 309  6 468  

Świadczenia pracownicze 16 11 057  10 835  

Zużycie materiałów i energii  63 082  61 344  

Usługi obce  6 868  8 560  

Podatki i opłaty  943  727  

Koszty prac badawczych i rozwojowych nieujęte w wartościach niematerialnych  -     

Pozostałe koszty rodzajowe  360  333  

Koszty według rodzaju razem  89 619  88 267  

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  4 252  4 378  

Zmiana stanu produktów, produkcji w toku (+/-)  (3 838) (523) 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby (-)  -   -   

Koszt własny sprzedaży, koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu  90 033  92 122  
 

21.2. Pozostałe przychody operacyjne 

  
Nota od 01.10.2013 

do 30.09.2014 
od 01.10.2012 
do 30.09.2013 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  23  121  

Wycena nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej 8 -   -   
Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości 
niematerialnych 

5,6 
-   -   

Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności finansowych 12 70  43  

Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności niefinansowych  -   -   

Odwrócenie odpisów aktualizujacych wartość zapasów 11 52  -   

Rozwiązanie niewykorzystanych rezerw 17 2  -   

Otrzymane kary i odszkodowania  -   -   

Dotacje otrzymane  253  1 132  

Inne przychody  1 485  675  

Pozostałe przychody operacyjne razem  1 885  1 971  
 

21.3. Pozostałe koszty operacyjne 

  Nota 
od 01.10.2013 
do 30.09.2014 

od 01.10.2012 
do 30.09.2013 

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  5   

Wycena nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej 8 -    

Odpisy z tytułu utraty wartości wartości firmy 4 -    

Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych 5,6 -    

Odpisy aktualizujące wartość należności finansowych 12 40  156 

Odpisy aktualizujące wartość należności niefinansowych  -    

Odpisy aktualizujące wartość zapasów 11 41  91 

Odwrócenie odpisów aktualizujacych wartość zapasów (-) 11 -   (47) 

Utworzenie rezerw 17 7  15 

Zapłacone kary i odszkodowania  -    

Inne koszty  452  1 050 

Pozostałe koszty operacyjne razem  545  1 265 
 
 
 
 
 
 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Kapitałowa SUWARY 

Okres obj ęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2013 – 30.09.2014 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokr ągleń: wszystkie kwoty wyra żone są w tysi ącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

 59 / 73 

22. Przychody i koszty finansowe 

22.1. Przychody finansowe 

  Nota 
od 01.10.2013 
do 30.09.2014 

od 01.10.2012 
do 30.09.2013 

Przychody z odsetek dotycz ące instrumentów finansowych 
niewycenianych w warto ści godziwej przez wynik finansowy:       

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (lokaty) 13 16  16  

Pożyczki i należności 9.2,12 -   -   

Dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności 9.4 -   -   
Przychody z odsetek dotyczące instrumentów finansowych niewycenianych 
w wartości godziwej przez wynik finansowy   16  16  

Zyski z wyceny oraz realizacji instrumentów finanso wych 
wycenianych w warto ści godziwej przez rachunek zysków i strat:       

Instrumenty pochodne handlowe 9.3 -   -   

Instrumenty pochodne zabezpieczające 9.3 -   -   

Akcje spółek notowanych 9.4 -   -   

Dłużne papiery wartościowe 9.4 -   -   

Jednostki funduszy inwestycyjnych 9.4 -   -   
Zyski z wyceny oraz realizacji instrumentów finansowych wycenianych w 
wartości godziwej przez rachunek zysków i strat  -   -   

Zyski (straty) (+/-) z tytułu ró żnic kursowych:      

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 -   -   

Pożyczki i należności 9.2,12 -   -   

Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 7, 9.5,18 -   -   

Zyski (straty) (+/-) z tytułu różnic kursowych  -   -   

Zyski z aktywów dostępnych do sprzedaży przeniesione z kapitału 9.4 -   -   

Dywidendy z aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży  -   -   

Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności i pożyczek 9.2,12 -   -   

Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość inwestycji utrzymywanych do 
terminu wymagalności 9.4 -   -   

Odsetki od aktywów finansowych objętych odpisem aktualizującym 9.2,12 -   -   

Inne przychody finansowe  3  (1) 

Przychody finansowe razem  19  15  
 
Grupa nie posiada aktywów oraz zobowiązań finansowych z kategorii wyznaczonych przy początkowym ujęciu 
jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. Wykazane zyski oraz straty z wyceny oraz realizacji 
instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat odnoszą się w całości 
do instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu.  
 

22.2. Koszty finansowe 

  Nota 
od 01.10.2013 
do 30.09.2014 

od 01.10.2012 
do 30.09.2013 

Koszty odsetek dotycz ące instrumentów finansowych 
niewycenianych w warto ści godziwej przez wynik finansowy:      

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 7 39  73  

Kredyty w rachunku kredytowym 9.5 617  722  

Kredyty w rachunku bieżącym 9.5 326  246  

Pożyczki 9.5 -   -   

Dłużne papiery wartościowe 9.5 -   -   

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 18 12  3  

Koszty odsetek dotyczące instrumentów finansowych niewycenianych w 
wartości godziwej przez wynik finansowy  994  1 044  

Straty z wyceny oraz realizacji instrumentów finans owych 
wycenianych w warto ści godziwej przez rachunek zysków i strat:      

Instrumenty pochodne handlowe 9.3 -   -   

Instrumenty pochodne zabezpieczające 9.3 -   -   

Akcje spółek notowanych 9.4 -   -   
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  Nota 
od 01.10.2013 
do 30.09.2014 

od 01.10.2012 
do 30.09.2013 

Dłużne papiery wartościowe 9.4 -   -   

Jednostki funduszy inwestycyjnych 9.4 -   -   

Straty z wyceny oraz realizacji instrumentów finansowych wycenianych w 
wartości godziwej przez rachunek zysków i strat  -   -   

(Zyski) straty (-/+) z tytułu ró żnic kursowych:      

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 -   3  

Pożyczki i należności 9.2,12 50  7  

Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 7, 9.5,18 357  434  

(Zyski) straty (-/+) z tytułu różnic kursowych  407  444  

Straty z aktywów dostępnych do sprzedaży przeniesione z kapitału 9.4 -   -   

Odpisy aktualizujące wartość należności i pożyczek 9.2,12 -   -   
Odpisy aktualizujące wartość inwestycji utrzymywanych do terminu 
wymagalności 9.4 -   -   
Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaży 9.4 -   -   

Inne koszty finansowe  16  452  

Koszty finansowe razem   1 417  1 940  
 
Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących działalności operacyjnej ujmowane są przez Grupę 
Kapitałową jako pozostałe koszty operacyjne (patrz nota nr 21). 
 
 
23. Podatek dochodowy 

  Nota 
od 01.10.2013 
do 30.09.2014 

od 01.10.2012 
do 30.09.2013 

Podatek bie żący:       

Rozliczenie podatku za okres sprawozdawczy   508  325  

Korekty obciążenia podatkowego za poprzednie okresy   40  -   

Podatek bieżący   548  325  

Podatek odroczony:       

Powstanie i odwrócenie różnic przejściowych 10 885  839  

Rozliczenie niewykorzystanych strat podatkowych 10 -   -   

Podatek odroczony  885  839  

Podatek dochodowy razem  1 433  1 164  
 
Uzgodnienie podatku dochodowego obliczonego stawką 19 % od wyniku przed opodatkowaniem z podatkiem 
dochodowym wykazanym w skonsolidowanym rachunku zysków i strat przedstawia się następująco: 
 

  Nota 
od 01.10.2013 
do 30.09.2014 

od 01.10.2012 
do 30.09.2013 

Wynik przed opodatkowaniem   5 171  3 804  

Stawka podatku stosowana przez Spółkę dominującą   19% 19% 

Podatek dochodowy wg stawki krajowej Spółki dominującej    982  723 

Uzgodnienie podatku dochodowego z tytułu:       

Stosowania innej stawki podatkowej w spółkach Grupy (+/-)   -   -   

Przychodów nie podlegających opodatkowaniu (-)   274  (215) 

Kosztów trwale nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów (+)   177  315 

Wykorzystania uprzednio nierozpoznanych strat podatkowych (-)   -   -   

Nierozpoznanego aktywa na podatek odroczony od ujemnych różnic 
przejściowych (+) 10 -   341   

Nierozpoznanego aktywa na podatek odroczony od strat podatkowych (+) 10 -    

Korekty obciążenia podatkowego za poprzednie okresy (+/-)   -   -   

Podatek dochodowy   1 433  1 164  

Efektywna stopa podatkowa   28% 31% 
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Stawki podatkowe stosowane przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej kształtowały się na 
następującym poziomie: 
 

  
od 01.10.2013 
do 30.09.2014 

od 01.10.2012 
do 30.09.2013 

Polska 19% 19% 

   
 
Informacje o podatku dochodowym ujętym w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów 
zaprezentowano w nocie nr 10. 
 
 
 
24. Zysk na akcj ę i wypłacone dywidendy 

24.1. Zysk na akcję 

Zysk na akcję liczony jest według formuły zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 
podzielony przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w danym okresie. 
 
Przy wyliczeniu zarówno podstawowego jak i rozwodnionego zysku (straty) na akcję Grupa stosuje w liczniku 
kwotę zysku (straty) netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego tzn. nie występuje efekt 
rozwadniający wpływający na kwotę zysku (straty). 
Przy kalkulacji rozwodnionego zysku na akcję w mianowniku wzoru uwzględniany jest rozwadniający wpływ opcji 
zamiennych na akcje (patrz punkt 15 dotyczący programów płatności akcjami).  
 
Kalkulację podstawowego oraz rozwodnionego zysku (straty) na akcję wraz z uzgodnieniem średniej ważonej 
rozwodnionej liczby akcji przedstawiono poniżej.  
 

  
od 01.10.2013 
do 30.09.2014 

od 01.10.2012 
do 30.09.2013 

Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru     

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4 615 070 4 615 070  

Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje    

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

Działalno ść kontynuowana     

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 3 738  2 640  

      

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 0,81  0,57  

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 0,81  0,57  

Działalno ść zaniechana     

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej     

      

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) -   -   

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) -   -   

Działalno ść kontynuowana i zaniechana     

Zysk (strata) netto 3 738  2 640  

      

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 0,81  0,57  

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 0,81  0,57  

 

24.2. Dywidendy 

W roku obrotowym 20132/2014 i do dnia publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Spółka dominująca nie wypłaciła dywidendy. 
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25. Przepływy pieni ężne 
 
W celu ustalenia przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej dokonano następujących korekt zysku 
(straty) przed opodatkowaniem: 

 od 01.10.2013 do 
30.09.2014 

od 01.10.2012 do 
30.09.2013 

Korekty:    
Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe 6 524  6 043  

Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niematerialne 81  43  

Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych -   -   

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

-   -   

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków 
pieniężnych przeniesione z kapitału 

-   -   

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych -   -   

Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych (18) (90) 

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

-   -   

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -   12  

Koszty odsetek 1 160  1 025  

Przychody z odsetek i dywidend (15) - 

Koszt płatności w formie akcji (programy motywacyjne) -   -   

Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych -   -   

Inne korekty -   -   

Korekty razem 7 732  7 033  

Zmiana stanu zapasów (2 065) (423) 

Zmiana stanu należności (2 179) (766) 

Zmiana stanu zobowiązań 1 687  (347) 

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (1 424) (828) 

Zmiana stanu z tytułu umów budowlanych -   -   

Zmiany w kapitale obrotowym (3 981) (2 364) 
 
Grupa Kapitałowa dla celów sporządzenia skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych klasyfikuje 
środki pieniężne w sposób przyjęty do prezentacji w bilansie (patrz nota nr 13). Wpływ na różnicę w wartości 
środków pieniężnych wykazanych w bilansie oraz rachunku przepływów mają: 
 

  30.09.2014 30.09.2013 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w bilansie 4 277  3 769  

Korekty:     
Różnice kursowe z wyceny bilansowej środków pieniężnych w 
walucie -   -   

Niezrealizowane odsetki od środków pieniężnych (-) -   -   

Inne -   -   

Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty wykazane w CF 4 277  3 769  
 
 
 
26. Transakcje z podmiotami powi ązanymi 
 
Podmioty powiązane obejmują kluczowy personel kierowniczy, oraz pozostałe podmioty powiązane, 
kontrolowane przez właścicieli Spółki dominującej. 
 
Jednostki powiązane ze Spółką to: 

• Amhil Enterprises, 400Traders Blvd Mississauga, Ontario, Kanada L4Z 1W7 
• Amhil Europa Sp.z o.o. Kartoszyno, ul. Okrężna 3 ,84-110 Krokowa 
• Kaj Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 44, 13-200 Działdowo 
• Wentworth Tech Inc., 566 Arvin Avenue, Stoney Creek, Ontario, Kanada . 
• Wentworth Technologies Company Limited, 566 Arvin Avenue, Unit 3, Stoney Creek, ON L8E 5P1 
• Wentworth Tech. Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 19, 24-320 Poniatowa 
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• Wentworth  Mould LTD. UK Engineering Division Lanes Mouse 9 Millway, Old Mill Lane Industrial Estate,    
Mansfield Woodhouse 

• Wentworth Mold LTD, 566 Arvin Ave, Stoney Creek, Ontario, Canada, L8E 5P1  
• Wentworth Mold Inc.Electra Form Industries Division, 852 Scholz Drive PO Box 5054 Vandalia, 

Ohio,USA 45377-3148. 
• Stone Straw Limited 72 Plant Farm Brantford, Ontario N3S 7W3. 
• 1543775 Ontario Inc. 367 Barton Street East Stoney Creek, Ontario Canada L8E 2L2 
• Legitar Holdings Limited, Cyprus 
• Savtec  Sp.z o.o., ul. Tawerny 2/8, 02-654 Warszawa. 
• Suwary Tech Sp.z o.o., ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice 
• Kartpol Group Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 11D, 05-200 Wołomin 
• Suwary Development Sp.z o.o., ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice 
• MCORP Technologies Inc., 5150 Mainway Drive, Burlington, Ontario, Canada 

 

26.1. Transakcje z kluczowym personelem kierowniczym 

Do kluczowego personelu kierowniczego Grupa zalicza członków zarządu spółki dominującej oraz spółek 
zależnych. Wynagrodzenie kluczowego personelu w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym wyniosło: 

  
od 01.10.2013 
do 30.09.2014 

od 01.10.2012 
do 30.09.2013 

Świadczenia na rzecz personelu kierowniczego     

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 998  642  

Świadczenia z tyt. rozwiązania stosunku pracy -   -   

Płatności w formie akcji własnych -   -   

Pozostałe świadczenia -   -   

Świadczenia razem 998  642  

 
Szczegółowe informacje o wynagrodzeniach Zarządu Spółki dominującej przedstawiono w nocie nr 31.  
 
Grupa Kapitałowa nie udzieliła kluczowemu personelowi kierowniczemu żadnych pożyczek w okresie objętym 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.  
 

26.2. Transakcje z pozostałymi podmiotami powiązanymi 

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym ujęto następujące kwoty przychodów ze 
sprzedaży oraz należności od pozostałych podmiotów powiązanych: 

  
Przychody z dział. operacyjnej 

od 01.10.2013 
do 30.09.2014 

od 01.10.2012 
do 30.09.2013 

Sprzeda ż do:     

Jednostki dominującej -   -   

Jednostki zależnej -     

Jednostki stowarzyszonej -   -   

Wspólnego przedsięwzięcia -   -   

Kluczowego personelu kierowniczego -   -   

Pozostałych podmiotów powiązanych 631  1 186  

Razem 631  1 186 

 

  
Należności 

30.09.2014 30.09.2013 

Sprzeda ż do:     

Jednostki dominującej -   -   

Jednostki zależnej -   -   

Jednostki stowarzyszonej -   -   

Wspólnego przedsięwzięcia -   -   

Kluczowego personelu kierowniczego -   -   

Pozostałych podmiotów powiązanych 665  25  

Razem 665  25  
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Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość należności od podmiotów powiązanych, w związku z czym nie 
ujęto z tego tytułu żadnych kosztów w skonsolidowanym rachunku zysków i strat. 
 
W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym ujęto następujące kwoty zakupów oraz 
zobowiązań wobec jednostek stowarzyszonych, zależnych oraz pozostałych podmiotów powiązanych: 
 

  
Zakup (koszty, aktywa) 

od 01.10.2013 
do 30.09.2014 

od 01.10.2012 
do 30.09.2013 

Zakup od:     

Jednostki dominującej -     

Jednostki zależnej -     

Jednostki stowarzyszonej -   -   

Wspólnego przedsięwzięcia -   -   

Kluczowego personelu kierowniczego -   -   

Pozostałych podmiotów powiązanych 4 682  3 586  

Razem 4 682  3 586  

 

  
Zobowiązania 

30.09.2014 30.09.2013 

Zakup od:     

Jednostki dominującej -   -   

Jednostki zależnej -     

Jednostki stowarzyszonej -   -   

Wspólnego przedsięwzięcia -   -   

Kluczowego personelu kierowniczego -   -   

Pozostałych podmiotów powiązanych 133  150  

Razem 133  150  

 
W 2013/2014 roku obrotowym Grupa nie udzieliła żadnych pożyczek. 
 
 
 
27. Aktywa oraz zobowi ązania warunkowe 
 
Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na koniec poszczególnych okresów (w tym dotyczących 
podmiotów powiązanych) przedstawia się następująco: 
 

  30.09.2014 30.09.2013 
Wobec jednostki dominuj ącej:     
Poręczenie spłaty zobowiązań 25 000  25 000  
Gwarancje udzielone -   -   
Gwarancje udzielone do umów o usługę budowlaną -   -   
Sprawy sporne i sądowe -   -   
Inne zobowiązania warunkowe -   -   
Jednostka dominująca razem 25 000  25 000  
Wobec jednostek zale żnych obj ętych konsolidacj ą:     
Poręczenie spłaty zobowiązań -     
Gwarancje udzielone -     
Gwarancje udzielone do umów o usługę budowlaną -     
Sprawy sporne i sądowe -     
Inne zobowiązania warunkowe -     
Jednostki zależne objęte konsolidacją razem -   -   
Wobec jednostek stowarzyszonych:     

Poręczenie spłaty zobowiązań -     

Gwarancje udzielone -     

Gwarancje udzielone do umów o usługę budowlaną -     

Sprawy sporne i sądowe -     

Inne zobowiązania warunkowe -     

Jednostki stowarzyszone razem -   -   
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Wobec jednostek zale żnych wył ączonych z konsolidacji oraz 
pozostałych podmiotów powi ązanych:   

  

Poręczenie spłaty zobowiązań -     

Gwarancje udzielone -     

Gwarancje udzielone do umów o usługę budowlaną -     

Sprawy sporne i sądowe -     

Inne zobowiązania warunkowe -     
Jednostki zależne wyłączone z konsolidacji oraz pozostałe 

podmioty 
powiązane razem -   

-   

Wobec pozostałych jednostek:     

Poręczenie spłaty zobowiązań -   -   

Gwarancje udzielone -   -   

Gwarancje udzielone do umów o usługę budowlaną -   -   

Sprawy sporne i sądowe -   -   

Sprawy sporne i sądowe z Urzędem Skarbowym -   -   
Inne zobowiązania warunkowe 5 105  4 479  

Pozostałe jednostki razem 5 105  4 479  

Zobowi ązania warunkowe razem 30 105  29 479  
 
 
OPIS SPRAW SPORNYCH I SĄDOWYCH 
 
W okresie niniejszego rocznego sprawozdania finansowego toczy się postępowanie na wniosek 
PFRON przeciwko spółce dominującej Suwary S.A. w temacie terminów przekazywania środków pieniężnych na 
wydzielony rachunek bankowy ZFRON. W dniu 23 kwietnia 2014 roku Prezes Zarządu PFRON wydał decyzję 
ustalającą zobowiązanie Spółki na kwotę 720 tysięcy złotych. W maju 2014 roku Spółka złożyła odwołanie od 
decyzji do Ministra Pracy i Polityki Społecznej powołując się na nieprawidłową wykładnię przepisów. W dniu 
22 maja 2014 roku Spółka otrzymała pismo informujące o przekazaniu całego materiału dowodowego do 
powtórnej analizy przez Ministerstwo. Na dzień podpisania niniejszego sprawozdania finansowego 
Spółka nie otrzymała dalszych decyzji w przedmiotowej sprawie. Spółka na dzień sporządzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego nie utworzyła rezerwy na zobowiązanie. Zarząd Spółki uważa, że 
prawdopodobieństwo wypływu środków pieniężnych jest niskie. 
 
Sprawa sporna dot. podwyższenia opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej stanowiącej 
działkę 8/1 w Wołominie przy ul. Łukasiewicza, stroną sporu jest Starosta Powiatu Wolomińskiego, sprawa 
oddana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Kwota  sporu na dzień 30.09.2014 roku wynosi 239 tys. 
PLN. 
 
 
 
28. Ryzyko dotycz ące instrumentów finansowych 
 
Grupa Kapitałowa narażona jest na wiele ryzyk związanych z instrumentami finansowymi. Aktywa oraz 
zobowiązania finansowe Grupy w podziale na kategorie zaprezentowano w nocie nr 9.1. Ryzykami, na które 
narażona jest Grupa są: 

� ryzyko rynkowe obejmujące ryzyko walutowe oraz ryzyko stopy procentowej, 
� ryzyko kredytowe oraz 
� ryzyko płynności. 

 
 

28.1. Ryzyko rynkowe 

Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe 
Większość transakcji w Grupie przeprowadzanych jest w PLN. Ekspozycja Grupy na ryzyko walutowe wynika z 
zagranicznych transakcji sprzedaży oraz zakupu, które zawierane są przede wszystkim w EUR oraz USD. 
Ponadto Grupa zaciągnęła kredyty w EUR w celu finansowania transakcji na rynku europejskim.  
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Aktywa oraz zobowiązania finansowe Grupy, inne niż instrumenty pochodne wyrażone w walutach obcych, 
przeliczone na PLN kursem zamknięcia obowiązującym na dzień bilansowy przedstawiają się następująco: 
 

  Nota 
Wartość wyrażona w walucie (w tys.): Wartość po 

przeliczeniu EUR USD GBP SEK … 

Stan na 30.09.2014               

Aktywa finansowe (+):                

Pożyczki 9.2 -   -   -   -   -   -   

Należności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe należności finansowe 12 2 100  -   -   201  -   8 832  

Pozostałe aktywa finansowe 9.4 -   -   -   -   -   -   

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 178  -   -   -   -   740  

Zobowiązania finansowe (-):  -   -   -   -   -   -   

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 9.5 (289) -   -   -   -   (1 205) 

Leasing finansowy 7 (16) -   -   -   -   (69) 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowiązania finansowe 18 (2 389) -   -   -   -   (10 147) 

Ekspozycja na ryzyko walutowe razem   (416) -   -   201  -   (1 849) 

Stan na 30.09.2013     

Aktywa finansowe (+):                

Pożyczki 9.2 -   -   -   -   -   -   

Należności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe należności finansowe 12 1 950  -   -   -   -   8 201  

Pozostałe aktywa finansowe 9.4 -   -   -   -   -   -   

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 302  -   -   -   -   1 242  

Zobowiązania finansowe (-):  -   -   -   -   -   -   

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 9.5 380  -   -   -   -   1 603  

Leasing finansowy 7 179  -   -   -   -   753  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowiązania finansowe 18 (2 505)  -   -   -   -   (10 744)  

Ekspozycja na ryzyko walutowe razem   306  -   -   -   -   1 055  
 
 
Poniżej przedstawiono analizę wrażliwości wyniku finansowego oraz innych całkowitych dochodów w odniesieniu 
do aktywów oraz zobowiązań finansowych Grupy oraz wahań kursu EUR do PLN oraz USD do PLN. 
Analiza wrażliwości zakłada wzrost lub spadek kursów EUR/PLN oraz USD/PLN o 10% w stosunku do kursu 
zamknięcia obowiązującego na poszczególne dni bilansowe.  
 

  
Wahania 

kursu 
Wpływ na wynik finansowy: Wpływ na inne dochody całkowite: 

EUR USD razem EUR USD razem 

Stan na 30.09.2014               

Wzrost kursu walutowego 10% (196) (9) (205) -   -   -   

Spadek kursu walutowego -10% 196  9  205  -   -   -   

Stan na 30.09.2013               

Wzrost kursu walutowego 10% (378) -   (378) -   -   -   

Spadek kursu walutowego -10% 378  -   378 -   -   -   
 
Ekspozycja na ryzyko walutowe ulega zmianom w ciągu roku w zależności od wolumenu transakcji 
przeprowadzanych w walucie. Niemniej powyższą analizę wrażliwości można uznać za reprezentatywną dla 
określenia ekspozycji Grupy na ryzyko walutowe. 
 
Analiza wrażliwości na ryzyko stopy procentowej 
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej koncentruje się na zminimalizowaniu wahań przepływów odsetkowych z 
tytułu aktywów oraz zobowiązań finansowych oprocentowanych zmienną stopą procentową. Grupa jest narażona 
na ryzyko stopy procentowej w związku z następującymi kategoriami aktywów oraz zobowiązań finansowych: 

� pożyczki, 
� dłużne papiery wartościowe (pozostałe aktywa finansowe), 
� kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne, 
� leasing finansowy. 
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Charakterystykę powyższych instrumentów, w tym oprocentowanie zmienną oraz stałą stopą procentową, 
przedstawiono w notach nr 9.2, 9.4 oraz 9.5. 
 
Poniżej przedstawiono analizę wrażliwości wyniku finansowego oraz innych całkowitych dochodów w odniesieniu 
do potencjalnego wahania stopy procentowej w górę oraz w dół o 1%. 
 

  
Wahania 

stopy 
Wpływ na wynik finansowy: Wpływ na inne dochody całkowite: 

30.09.2014 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2013 

Wzrost stopy procentowej 1% (307) (209) -     

Spadek stopy procentowej -1% 307  209  -     
 
 

28.2. Ryzyko kredytowe 

Maksymalna ekspozycja Grupy na ryzyko kredytowe określana jest poprzez wartość bilansową następujących 
aktywów finansowych: 

  Nota 30.09.2014 30.09.2013 

Pożyczki 9.2 -   -   
Należności z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe 
należności finansowe 12 24 196  30 512  

Pochodne instrumenty finansowe 9.3 -   -   

Papiery dłużne 9.4 -   -   

Jednostki funduszy inwestycyjnych 9.4 -   -   
Pozostałe klasy pozostałych aktywów 

finansowych 9.4 -   -   

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 4 277  3 769  
Zobowiązania warunkowe z tytułu 

udzielonych 
gwarancji i poręczeń 27 25 000  25 000  

Ekspozycja na ryzyko kredytowe razem   53 473  59 281 
 
 
Grupa w sposób ciągły monitoruje zaległości klientów oraz wierzycieli w regulowaniu płatności, analizując ryzyko 
kredytowe indywidualnie lub w ramach poszczególnych klas aktywów określonych ze względu na ryzyko 
kredytowe (wynikające np. z branży, regionu lub struktury odbiorców). Ponadto w ramach zarządzania ryzykiem 
kredytowym Grupa dokonuje transakcji z kontrahentami o potwierdzonej wiarygodności.  
 
W ocenie Zarządu Spółki dominującej powyższe aktywa finansowe, które nie są zaległe oraz objęte odpisem z 
tytułu utraty wartości na poszczególne dni bilansowe, uznać można za aktywa o dobrej jakości kredytowej. Z tego 
też względu Grupa nie ustanawiała zabezpieczeń oraz innych dodatkowych elementów poprawiających warunki 
kredytowania. 
 
Analizę należności jako najistotniejszej kategorii aktywów narażonych na ryzyko kredytowe, pod kątem zalegania 
oraz strukturę wiekową należności zaległych nie objętych odpisem przedstawiają poniższe tabele: 
 

  
30.09.2014 30.09.2013 

Bieżące Zaległe Bieżące Zaległe 

Należności krótkoterminowe:         

Należności z tytułu dostaw i usług 21 706  1 966  16 837  2  301 
Odpisy aktualizujące wartość należności z 
tytułu dostaw i usług (-) -   (298) -     (301) 

Należności z tytułu dostaw i usług netto 21 706  1 668  16 837  2 000 

Pozostałe należności finansowe 147  40  3 616  40 
Odpisy aktualizujące wartość pozostałych 
należności (-) -   (40) -   (40) 

Pozostałe należności finansowe netto 147  -   3 616   

Należności finansowe 21 853  1 668  20 453  2 000 
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30.09.2014 30.09.2013 

Należności 
DiU* 

Pozostałe 
należności 
finansowe 

Należności 
DiU* 

Pozostałe 
należności 
finansowe 

Należności krótkoterminowe zaległe:         

do 1 miesiąca 1 305    1 472    

od 1 do 6 miesięcy 363    528    

od 6 do 12 miesięcy -         

powyżej roku -         

Zaległe należności finansowe 1 668  -   2 000  -   
*Należności z tytułu dostaw i usług 
 
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług, Grupa nie jest narażona na ryzyko kredytowe w związku z 
pojedynczym znaczącym kontrahentem lub grupą kontrahentów o podobnych cechach. W oparciu o historycznie 
kształtujące się tendencje zalegania z płatnościami, zaległe należności nie objęte odpisem nie wykazują 
znacznego pogorszenia jakości - większość z nich mieści się w przedziale do miesiąca i nie zachodzą obawy co 
do ich ściągalności. 
 
Ryzyko kredytowe środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, rynkowych papierów wartościowych oraz 
pochodnych instrumentów finansowych uznawane jest za nieistotne ze względu na wysoką wiarygodność 
podmiotów będących stroną transakcji, do których należą przede wszystkim banki. 
 
Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych narażonych na ryzyko kredytowe zostały szczegółowo 
omówione w notach nr 9.2, 9.4 oraz 12. 
 

28.3. Ryzyko płynności 

Grupa Kapitałowa jest narażona na ryzyko utraty płynności tj. zdolności do terminowego regulowania zobowiązań 
finansowych. Grupa zarządza ryzykiem płynności poprzez monitorowanie terminów płatności oraz 
zapotrzebowania na środki pieniężne w zakresie obsługi krótkoterminowych płatności (transakcje bieżące 
monitorowane w okresach tygodniowych) oraz długoterminowego zapotrzebowania na gotówkę na podstawie 
prognoz przepływów pieniężnych aktualizowanych w okresach miesięcznych. Zapotrzebowanie na gotówkę 
porównywane jest z dostępnymi źródłami pozyskania środków (w tym zwłaszcza poprzez ocenę zdolności 
pozyskania finansowania w postaci kredytów) oraz konfrontowane jest z inwestycjami wolnych środków.  
 
Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe Grupy, inne niż instrumenty pochodne, mieściły się w następujących 
przedziałach terminów wymagalności: 
 

  Nota 
Krótkoterminowe: Długoterminowe: Przepływy razem 

przed 
zdyskontowaniem 

do 6  
m-cy 

6 do 12 m-
cy 1 do 3 lat 

3 do 5 
lat 

powyżej 
5 lat 

Stan na 30.09.2014               

Kredyty w rachunku kredytowym 9.5 3 000  3 949  15 216  -   -   22 165  

Kredyty w rachunku bieżącym 9.5 9 125  -   -   -   -   9 125  

Pożyczki 9.5 -   -   -   -   -   -   

Dłużne papiery wartościowe 9.5 -   -   -   -   -   -   

Leasing finansowy 7 72  56  49  -   -   177  
Zobowiązania z tytułu dostaw i 

usług oraz pozostałe zobowiązania 
finansowe 18 17 660  -   -   -   -   17 660  

Ekspozycja na ryzyko płynności 
razem   29 857  4 005  15 265  -   -   49 127  

Stan na 30.09.2013               

Kredyty w rachunku kredytowym 9.5 2 881  3 748  8 927  -   -   15 556  

Kredyty w rachunku bieżącym 9.5 4 488 -   -   -   -   4 488  

Pożyczki 9.5 -   -   -   -   -   -   

Dłużne papiery wartościowe 9.5 -   -   -   -   -   -   

Leasing finansowy 7 399  579  149  -   -   1 127  
Zobowiązania z tytułu dostaw i 

usług oraz pozostałe zobowiązania 
finansowe 18 16 091  -   -   -   -   16 091  

Ekspozycja na ryzyko płynności 
razem   23 859  4 327  9 076  -   -   37 262  
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W tabeli wykazano wartość umowną zobowiązań, bez uwzględnienia skutków dyskonta w związku z wyceną 
zobowiązań według zamortyzowanego kosztu, stąd prezentowane kwoty mogą odbiegać od ujętych w 
skonsolidowanym bilansie.  
 
Na poszczególne dni bilansowe Grupa Kapitałowa posiadała ponadto wolne limity kredytowe w rachunkach 
bieżących w następującej wartości: 
 

  30.09.2014 30.09.2013 

Przyznane limity kredytowe 12 649  9 287  

Wykorzystane kredyty w rachunku bieżącym 9 125  4 488  
Wolne limity kredytowe w rachunku 

bieżącym 3 524  4 799  
 
 
29. Zarządzanie kapitałem 
 
Grupa Kapitałowa zarządza kapitałem w celu zapewnienia zdolności kontynuowania działalności przez Grupę 
oraz zapewnienia oczekiwanej stopy zwrotu dla akcjonariuszy i innych podmiotów zainteresowanych kondycją 
finansową Grupy. 
 
Grupa monitoruje poziom kapitału na podstawie wartości bilansowej kapitałów własnych powiększonych o 
pożyczki podporządkowane otrzymane od właściciela oraz pomniejszonych o kapitał z wyceny instrumentów 
pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne. Na podstawie tak określonej kwoty kapitału, Grupa oblicza 
wskaźnik kapitału do źródeł finansowania ogółem. Grupa zakłada utrzymanie tego wskaźnika na poziomie nie 
niższym niż 0,5. 
 
Ponadto by monitorować zdolność obsługi długu, Grupa oblicza wskaźnik długu (tj. zobowiązań z tytułu leasingu, 
kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych) do EBITDA (wynik z działalności operacyjnej skorygowany o 
koszty amortyzacji). Grupa zakłada utrzymanie wskaźnika długu do EBITDA na poziomie nie mniej niż 1.2.  
 
Powyższe cele Grupy pozostają w zgodzie z wymogami narzuconymi przez umowy kredytowe, które zostały 
szczegółowo przedstawione w nocie nr 9.6. 
 
Zarówno Grupa jak i Spółka dominująca nie podlegają zewnętrznym wymogom kapitałowym. 
 
W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym przedstawione wyżej wskaźniki kształtowały 
się na następującym poziomie: 
 

  30.09.2014 30.09.2013 

Kapitał:     

Kapitał własny 56 508 52 770  

Pożyczki podporządkowane otrzymane od właściciela -   -   

Kapitał z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy (-) -   -   

Kapitał 56 508 52 770  

Źródła finansowania ogółem:     

Kapitał własny 56 508 52 770  

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 30 516 19 745  

Leasing finansowy 168  1 084  

Źródła finansowania ogółem 87 192 73 599  

Wskaźnik kapitału do źródeł finansowania ogółem 0,65  0,72  

EBITDA     

Zysk (strata) netto 3 738  2 640 

Podatek dochodowy 1 433  1 164 

Odsetki zapłacone 1 376  1 107 

Amortyzacja 6 605 6 086 

EBITDA 13 152 10 997 

Dług:     

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 30 516 19 745 

Leasing finansowy 168  1 084  

Dług 30 684 20 829 

Wskaźnik długu do EBITDA 2,33 1,89 
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30. Zdarzenia po dniu bilansowym 
 
W dniu 26 stycznia 2015 roku Spółka dominująca podpisała aneks  do umowy sprzedaży udziałów Kartpol Group 
z dnia 08stycznia 2014 roku, kwota transakcji 2.108.872 PLN w dniu podpisania umowy sprzedaży udziałów. W 
aneksie ustalono nowe terminy zapłaty za nabyte w dniu 08 stycznia 2014 roku trzy  udziały.  
 Płatność za udziały będzie realizowana w trzech ratach, do dnia 01 czerwca 2015 roku.  
 
W dniu 26 stycznia 2015 roku Spółka dominująca  podpisała  ze zbywca udziałów Kartpol Group Sp.z o.o.  
umowę zbycia dwóch ostatnich  udziałów Kartpol Group Sp. z o.o , Suwary S.A. jest w posiadaniu 110 udziałów w 
Kartpol Group Sp.z o.o. i reprezentuje 100%  kapitału Kartpol Group Sp.z o.o..Wartość transakcji na dzień 
podpisania umowy wynosi 1 704 456,00 PLN. 
W wyniku zawartych umów, Grupa ujęła w sprawozdaniu finansowym na dzień 30.09.2014 roku koszty z tytułu 
odsetek w kwocie 50 tys. PLN. 

 
 
31. Pozostałe informacje 

31.1. Wybrane dane finansowe przeliczone na EUR 

 
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano 
następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: 

� kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:  
30.09.2014  4,1755 PLN/EUR, 
30.09.2013  4,2163 PLN/EUR, 
 

� średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień 
każdego miesiąca w danym okresie:  
01.10.2013 - 30.09.2014 4,1789 PLN/EUR, 
01.10.2012 - 30.09.2013 4,1948 PLN/EUR, 
 

� najwyższy i najniższy kurs obowiązujący w każdym okresie:  
01.10.2013 - 30.09.2014 4,2375; 4,0998 PLN/EUR, 
01.10.2012 - 30.09.2013 4,3432; 4,0643 PLN/EUR, 

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

  
od 01.10.2013 do 

30.09.2014 
od 01.10.2012 do 

30.09.2013 
od 01.10.2013 do 

30.09.2014 
od 01.10.2012 do 

30.09.2013 
tys. PLN  tys. EUR  

Sprawozdanie z wyniku         

Przychody ze sprzedaży 95 262  97 145  22 796  23 158  

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 569  5 729  1 572  1 366  

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 171  3 804  1 237  907  

Zysk (strata) netto 3 738  2 640  894  629  
Zysk (strata) netto przypadający 
akcjonariuszom podmiotu dominującego 

3 738  2 640  894  629  

Zysk na akcję (PLN) 0,81  0,57  0,19  0,14  

Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 0,81  0,57  0,19  0,14  

Średni kurs PLN / EUR w okresie X X 4,1789 4,1948 

          
Sprawozdanie z przepływów 

pieni ężnych         

Środki pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 9 387  8 129  2 246  1 938  

Środki pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

(17 356) (7 243) (4 153) (1 727) 

Środki pieniężne netto z działalności 
finansowej 8 477  824  2 029  196  

Zmiana netto stanu środków 
pieniężnych i ich ekwiwalentów 508  1 710  122  408  

Średni kurs PLN / EUR w okresie X X 4,1789  4,1948 
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30.09.2014 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2013 

tys. PLN tys. EUR 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej           

Aktywa 115 406  103 247  27 639  24 488  

Zobowiązania długoterminowe 21 127  19 383  5 060  4 597  

Zobowiązania krótkoterminowe 37 771  31 094  9 046  7 375  

Kapitał własny 56 508  52 770  13 533  12 516  
Kapitał własny przypadający 
akcjonariuszom jednostki dominującej 56 508  52 770  13 533  12 516  

Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X 4,1755 4,2163 
 
 

31.2. Struktura właścicielska kapitału podstawowego 

  Liczba akcji Liczba głosów Wartość 
nominalna akcji 

Udział w 
kapitale 

Stan na 30.09.2014         

Wentworth tech.Sp. Z o.o. 2 720 710  2 720 710  5 441  58,95% 

Amhil Europa Sp. z o.o.  105 534  105 534  211  2,29% 

Maria Rascheva 891 816  891 816  1 784  19,32% 

Sungai PE Holdings Ltd 76 000  76 000  152  1,65% 

Inni  akcjonariusze 821 010  821 010  1 642  17,79% 

Razem 4 615 070  4 615 070  9 230  100% 

Stan na 30.09.2013         

Wentworth tech.Sp. Z o.o. 2 720 710  2 720 710  5 442  58,95% 

Pegasus Investment 861 921  861 921  1 724  18,68% 

Savtec Sp. Z o.o. 83 927  83 927  168  1,82% 

Pozostali akcjonariusze 948 512  948 512  1 896  20,55% 

Razem 4 615 070  4 615 070  9 230  100% 
 
 

31.3. Wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki dominującej 

Łączna wartość wynagrodzeń i innych świadczeń dla Członków Zarządu Spółki dominującej wyniosła: 
 

  
W Spółce dominującej: W spółkach zależnych: 

Razem 
Wynagrodzenie Inne 

świadczenia Wynagrodzenie Inne 
świadczenia 

Okres od 01.10.2013 do 30.09.2014           

Adam Laskowski 108        108  

      

Razem 108    108 
Okres od 01.10.2012 do 30.09.2013           

Adam Laskowski 102        102  

      

Razem 102    102 
 
W Grupie występuje również wynagradzanie personelu kierowniczego Prezesa Zarządu Waltera T.Kuskowskiego 
na podstawie umowy cywilno- prawnej o świadczenie usług zarządzania i doradztwa z dnia 08 lutego 2011 roku 
zawarta z firmą Savtec Sp..z o.o.  
W okresie niniejszego sprawozdania finansowego wypłacono kwotę brutto 805 tys. PLN. 
 
Inne informacje dotyczące kluczowego personelu kierowniczego, w tym dotyczące pożyczek, zaprezentowano w 
nocie nr 26.1. 
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31.4. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki dominującej 

Łączna wartość wynagrodzeń i innych świadczeń dla Członków Rady Nadzorczej Spółki dominującej wyniosła: 
 

  
W Spółce dominującej: W spółkach zależnych oraz 

stowarzyszonych: 
Razem 

Wynagrodzenie 
Inne 

świadczenia Wynagrodzenie 
Inne 

świadczenia 

Okres od 01.10.2013 do 30.09.2014           

Barclay Jeffrey 30        30  

Kuskowski Thaddeus 30        30  

Powada Paweł 44        44  

Babington Richard 30        30  

Raszka Marcin    36        36  

      

Razem 170  -   -   -   170  

Okres od 01.10.2012 do 30.09.2013           

Barclay Jeffrey 30        30  

Kuskowski Thaddeus 37        37  

Mcnichol Bruce 15        15  

Powada Paweł 40        40  

Babington Richard 15        15  

Raszka Marcin    33        33  

      

Razem 170  -   -   -   170  
 

31.5. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

 
Audytorem dokonującym badania oraz przeglądu sprawozdań finansowych Spółki jest Grant Thornton 
Frąckowiak Sp. z o.o. Spółka komandytowa. Wynagrodzenie audytora z poszczególnych tytułów wyniosło: 
 

  
od 01.10.2013 do 

30.09.2014 
od 01.10.2012 do 

30.09.2013 

Badanie rocznych sprawozdań finansowych 79  76 
Przegląd sprawozdań finansowych 31  28  
Doradztwo podatkowe -   -   
Pozostałe usługi -   -   

Razem 110  104  

 

31.6. Zatrudnienie 

Przeciętne zatrudnienie w Grupie w podziale na poszczególne grupy zawodowe oraz rotacja pracowników 
kształtowały się następująco: 
 

  
od 01.10.2013 do 

30.09.2014 
od 01.10.2012 do 

30.09.2013 

Pracownicy umysłowi 58  55  

Pracownicy fizyczni 205  178  

Razem 263  233  

 
 

  
od 01.10.2013 do 

30.09.2014 
od 01.10.2012 do 

30.09.2013 

Liczba pracowników przyjętych 72  24  

Liczba pracowników zwolnionych (-) (51) (50) 

Razem 21  (26) 
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32. Zatwierdzenie do publikacji 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za rok zakończony 30 września 2014 (wraz z danymi 
porównawczymi) zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 30 stycznia 2015 roku. 
 
Podpisy wszystkich Członków Zarządu Spółki dominującej 
 
Data Imię i nazwisko Funkcja Podpis 

30.01.2015 Walter Kuskowski Prezes Zarządu 

 

30.01.2015 Adam Laskowski Członek Zarządu 

 

Podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
 
Data Imię i nazwisko Funkcja Podpis 

30.01.2015 Wioletta Kubicz-
Kwiatkowska Główny Księgowy 

 

 



   

 

SPRAWOZDANIE  ZARZĄDU  
 

GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA OKRES  

od 01.10.2013 do 30.09.2014 roku 
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I. Wprowadzenie 

Zarząd Grupy Kapitałowej Suwary w Pabianicach przedstawia Sprawozdanie z działalności Grupy w roku 
obrotowym 2013/2014 obejmującym okres od 01.10.2013r. do 30.09.2014 r. 

1.1   Podstawowe informacje o Spółce Dominującej 

 
Nazwa:  Suwary Spółka Akcyjna 

Siedziba:  Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 

Strona internetowa:  www.suwary.com.pl   

Numer telefonu: +48 42 225 22 05 

Numer faksu: + 48 42 214 53 31 

 e-mail:                                     office@suwary.com.pl    

Strona internetowa:                   www.suwary.com.pl 

Sąd Rejestrowy:  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział   

                                                 Krajowego Rejestru Sądowego 

Numer KRS: 0000200472 

PKD:  2222Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 

REGON:  471121807 

NIP:  731-10-07-350 

Klasyfikacja GPW:  Przemysł tworzyw sztucznych. WIG250. 

Przedmiot działalności:  Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych i pozostałych wyrobów z  

 tworzyw sztucznych 

1.2   Informacja o Grupie Kapitałowej Suwary na dzień prezentacji    

               skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2013/2014 

 
Suwary S.A. tworzy Grupę Kapitałową Suwary z następującymi podmiotami:  

Suwary Tech Sp. z o.o., Suwary Development Sp. z o.o. Kartpol Group Sp. z o.o.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*od 26 stycznia 2015 roku Suwary S.A. jest właścicielem 100% udziałów Kartpol Group Sp. z o.o. 
 
Grupa Kapitałowa Suwary wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Wentworth. 
 

 

 

   

98,2 % 
100 % 

     100 % 
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1.3  Zasady sporządzania raportu rocznego 

 
Sprawozdanie Zarządu sporządzone zostało w oparciu o tekst jednolity Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 

przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Załącznik do 

obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2013r. poz. 133) oraz w oparciu o informacje 

określone w przepisach o rachunkowości.   

Zasady sporządzenia sprawozdania finansowego za w rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2013r. 

do 30.09.2014 r. są zawarte we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego i sporządzone zostały 

zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) przyjętymi przez Radę 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz interpretacjami opublikowanymi przez 

Stały Komitet ds. Interpretacji przy RMSR. 

W rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta zaprezentowano dane 

porównywalne, dotyczące analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego obejmującego okres  

od 01.10.2012 roku do 30.09.2013 roku, które podlegały badaniu przez biegłego rewidenta. 

 
 

1.4   Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno – finansowych  ujawnionych 

w rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Suwary  

 
 
Łączny wzrost wartości aktywów trwałych Grupy w roku obrotowym 2013/2014 wyniósł 17% i związany 

jest z zakończeniem inwestycji w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W kwietniu 2014 roku został 

zakończony I Etap inwestycji realizowanej przez Suwary Tech Sp. z o.o. (spółka zależna Suwary S.A.). Od 

dnia 1 czerwca rozpoczął działalność zakład produkcyjny zlokalizowany w Ksawerowie k/Łodzi.  

Uruchomiony zakład, o powierzchni 6.800 m2 jest nowoczesnym obiektem produkcyjno – 

magazynowym, w którym prowadzona jest produkcja opakowań z tworzyw sztucznych.   

Aktywa obrotowe wzrosły w bieżącym roku w sposób nieznaczny w porównaniu do roku poprzedniego. 

Wzrost dotyczył pozycji zapasów - w związku z uruchomieniem nowego zakładu jak również 

zwiększeniem zapasów wyrobów gotowych i surowców przed sezonem jesiennym, oraz środków 

pieniężnych na koniec okresu.  

Łącznie wzrost sumy bilansowej na koniec okresu wyniósł 12% co daje kwotę 12,1 mln PLN.  
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30.09.2014 30.09.2013 Zmiana 

AKTYWA 

Aktywa trwałe       2014/2013 

Wartość firmy 8 780  8 780  100% 

Wartości niematerialne 181  45  402% 

Rzeczowe aktywa trwałe 60 562  49 414  123% 

Nieruchomości inwestycyjne -   -     

Inwestycje w jednostkach zależnych -   1  0% 

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych -   -     

Należności i pożyczki -   -     

Pochodne instrumenty finansowe -   -     

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe -   -     

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 28  54  52% 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 657  3 493  76% 

Aktywa trwałe 72 208  61 787  117% 

Aktywa obrotowe       

Zapasy 13 454  11 388  118% 

Należności z tytułu umów o usługę budowlaną -   -     

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 24 929  25 189  99% 

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 123  660  19% 

Pożyczki -   -     

Pochodne instrumenty finansowe -   -     

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe -   -     

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 415  455  91% 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 277  3 769  113% 

Aktywa obrotowe 43 198  41 461  104% 

Aktywa razem 115 406  103 248  112% 
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  30.09.2014 30.09.2013 Zmiana 
PASYWA 
Kapitał własny     2014/2013 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej:       

Kapitał podstawowy 9 230  9 230  100% 

Akcje własne (-) -   -      

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 5 718  5 718  100% 

Pozostałe kapitały (4 393) (4 393) 100% 

Zyski zatrzymane: 45 953  42 215  109% 

- zysk (strata) z lat ubiegłych 42 215  39 575  107% 

- zysk (strata) netto przypadający  akcjonariuszom jednostki dominującej 3 738  2 640  142% 

Kapitał własny 56 508  52 770  107% 

Zobowiązania       

Zobowiązania długoterminowe       

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 13 810  8 900  155% 

Leasing finansowy 44  141  31% 

Pochodne instrumenty finansowe -   -     

Pozostałe zobowiązania -   1 739  0% 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 417  2 368  102% 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 216  226  96% 

Pozostałe rezerwy długoterminowe -   -     

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 640  6 009  77% 

Zobowiązania długoterminowe 21 127  19 383  109% 

Zobowiązania krótkoterminowe       

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 17 660  16 092  110% 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 80  29  276% 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 16 706  10 845  154% 

Leasing finansowy 124  943  13% 

Pochodne instrumenty finansowe -   -     

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 1 276  1 287  99% 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 572  496  115% 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 353  1 403  96% 

Zobowiązania krótkoterminowe 37 771  31 095  121% 

Zobowiązania razem 58 898  50 478  117% 

Pasywa razem 115 406  103 248  112% 

  

Zmiany po stronie pasywów bilansu dotyczą przede wszystkim wzrostu zobowiązań finansowych krótko 

i długoterminowych. Wzrost zobowiązań związany jest z wykorzystaniem kredytu na budowę nowego 

zakładu produkcyjnego w Ksawerowie w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Budowa zakładu 

została zakończona w kwietniu 2014 roku, a działalność produkcyjna rozpoczęta została w czerwcu 

2014 roku. W związku ze zwiększaniem rozmiaru produkcji zwiększono również poziom finansowania 

obrotowego.  Kolejną pozycją wpływającą na wzrost pasywów był wzrost zobowiązań handlowych – 

przy czym wzrost tej pozycji jest krótkoterminowy i dotyczy zwiększonego zapasu surowców. 
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od 01.10.2013 
do 30.09.2014 

od 01.10.2012 
do 30.09.2013 

Zmiana 

Działalność kontynuowana     2014/2013 

Przychody ze sprzedaży 95 262 97 145 98,1% 

Przychody ze sprzedaży produktów 90 500 92 472 98% 

Przychody ze sprzedaży usług  20 -   

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 4 742 4 673 101% 

Koszt własny sprzedaży 76 721 78 331 98% 

Koszt sprzedanych produktów 72 469 73 938 98% 

Koszt sprzedanych usług - -   

Koszt sprzedanych towarów i materiałów 4 252 4 393 97% 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 18 541 18 814 98,5% 

Koszty sprzedaży 3 925 4 029 97% 

Koszty ogólnego zarządu 9 387 9 762 96% 

Pozostałe przychody operacyjne 1 885 1 971 96% 

Pozostałe koszty operacyjne 545 1 265 43% 

Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-) - -   

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 569 5 729 115% 

Przychody finansowe 19 15 127% 

Koszty finansowe 1 417 1 940 73% 

Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą praw własności 
(+/-) 

- -   

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 171 3 804 136% 

Podatek dochodowy 1 433 1 164 123% 

Zysk (strata) netto  3 738 2 640 142% 

Zysk (strata) netto po uwzględnieniu efektu podatkowego 4 706 4 148 113% 

      

EBITDA 13 152 10 997 120% 

Rentowność EBITDA 13,8% 11,3% 122% 

  

W okresie bieżącego roku obrotowego Grupa zanotowała niewielki spadek wolumenu przychodów ze 

sprzedaży (w porównaniu do roku ubiegłego).  

Na wynik wpływ miał splot kilku czynników. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć czynniki 

geopolityczne oraz warunki pogodowe    

Konflikt Rosyjsko-Ukraiński spowodował zmiany zarówno w obszarze asortymentowym jak i 

podmiotowym. Wprawdzie żadna ze spółek Grupy nie prowadzi bezpośrednio istotnej sprzedaży na 

rynki wschodnie, jednak część klientów eksportowała tam swoje produkty.  Spowodowało to 

konieczność poszukiwania rynków zbytu na terenie kraju jak również do krajów Unii Europejskiej.  

W obu przypadkach spółki Grupy zetknęły się ze znacznie silniejszą konkurencją niż na rynku 

wschodnim.  



 

 

 

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Suwary  za rok obrotowy 2013/2014 obejmujący  okres od  01.10.2013 do 30.09.2014 9/47 

 

 

Niekorzystna pogoda w pierwszym kwartale roku obrotowego spowodowała zmniejszenie sprzedaży 

opakowań dla przemysłu motoryzacyjnego przy jednoczesnym wzroście sprzedaży dla segmentu 

budowlanego.  

Pomimo zmian obszarów rynków i zmniejszenia przychodów, dostosowanie asortymentów 

oferowanych przez spółki Grupy pozwoliło na zrealizowanie wyższych marż na sprzedaży (przy 

zmniejszeniu przychodów o prawie 2 mln PLN, zysk brutto na sprzedaży został zmniejszony o nieco 

ponad 0,25 mln PLN).  

Jednocześnie aktywne działania spółek w obszarze lean management spowodowały, że Grupa 

zrealizowała 15% wzrost na poziomie wyniku na działalności gospodarczej.  

Łącznie Grupa zrealizowała wynik netto (w ujęciu podatkowym) w kwocie 5.171 mln PLN, co stanowi 

36% wzrost w porównaniu do roku poprzedniego.  

Ponieważ spółki Grupy stosują różne metody amortyzacji znaków towarowych dla potrzeb 

podatkowych i bilansowych w tabeli załączono również porównanie wyników netto po uwzględnieniu 

rzeczywiście zapłaconego podatku dochodowego. I tak w roku obrotowym 2012/2013 Grupa 

zrealizowała wynik netto w wysokości 4.148 tys. PLN (za rok obrotowy nastąpiła nadpłata podatku w 

kwocie 344 tys. PLN) natomiast  w roku obrotowym 2013/2014 Grupa zrealizowała zysk netto w kwocie 

4.706 tys. PLN (realnie zapłacony podatek wyniósł 465 tys. PLN).  

Podstawowym  wskaźnikiem obrazującym efektywność prowadzonej działalności jest wartość EBITDA. 

W tej kategorii wzrost zrealizowanej wartości wyniósł 20%, a wartość wskaźnika rentowności EBITDA 

wzrosła aż o 22%. 

 

  
od 01.10.2013 
do 30.09.2014 

od 01.10.2012 
do 30.09.2013 

Zmiana 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej     2014/2013 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 171  3 804  136% 

Korekty:       

Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe 6 524  6 043    

Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niematerialne 81  43    

Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych -   -     

Zysk (strata) z aktywów (zobowiązań) finans. wycenianych w wartości godziwej 
przez  

rachunek zysków  i strat 
-   -     

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych przeniesione z 
kapitału 

-   -     

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych -   -     

Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych (18) (90)   

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

-   -     

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -   12    

Koszty odsetek 1 160  195    

Przychody z odsetek i dywidend (15) 830    

Koszt płatności w formie akcji (programy motywacyjne) -   -     

Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych -   -     

Inne korekty -   -     



 

 

 

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Suwary  za rok obrotowy 2013/2014 obejmujący  okres od  01.10.2013 do 30.09.2014 10/47 

 

 

Korekty razem 
7 732  7 033  110% 

Zmiana stanu zapasów (2 065) (423)   

Zmiana stanu należności (2 179) (766)   

Zmiana stanu zobowiązań 1 687  (347)   

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (1 424) (828)   

Zmiana stanu z tytułu umów budowlanych -   -     

Zmiany w kapitale obrotowym (3 981) (2 364) 168% 

Wpływy (wydatki) z rozliczenia instrumentów pochodnych -   -     

Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej -   -     

Zapłacony podatek dochodowy 465  (344)   

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 387  8 129  115% 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej       

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych (5) (3 120)   

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych -   -     

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (17 366) (5 952)   

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych -   101    

Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych -   -     

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych -   -     

Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych -   (1 863)   

Wpływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych  -   -     

Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych -   -     

Pożyczki udzielone -   -     

Wydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych -   -     

Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych -   -     

Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych -   3 575    

Otrzymane odsetki 16  16    

Otrzymane dywidendy (1) -     

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (17 356) (7 243) 240% 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej       

Wpływy netto z tytułu emisji akcji -   -     

Nabycie akcji własnych -   -     

Transakcje z podmiotami niekontrolującymi bez utraty kontroli -   -     

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych -   -     

Wykup dłużnych papierów wartościowych -   -     

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 15 337  10 037    

Spłaty kredytów i pożyczek (4 568) (7 341)   

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (916) (765)   

Odsetki zapłacone (1 376) (1 107)   

Dywidendy wypłacone -   -     

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 8 477  824  1029% 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 508  1 710  30% 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 3 769  2 059  183% 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 4 277  3 769  113% 
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wskaźniki 2013/2014 2012/2013 Zmiana 

wskaźnik płynności bieżący 1,14 1,33 86% 

wskaźnik płynności szybki 0,78 0,95 82% 

wskaźnik płynności gotówki - aktywów finansowych 0,11 0,12 93% 

zobowiązania do kapitału (%) 104,23% 95,47% 109% 

zobowiązania do majątku ogółem (%) 51,04% 48,84% 104% 

kapitał własny do majątku ogółem (%) 48,96% 51,16% 96% 

ROS zysk do sprzedaży * 100 3,92% 2,72% 144% 

ROA zysk do aktywów * 100 3,24% 2,56% 127% 

ROE zysk do kapitałów własnych *100 6,61% 5,00% 132% 

należności do sprzedaży w dniach 95,52 94,64 101% 

zapas do kosztu sprzedanych wyrobów w dniach 64,01 53,06 121% 

zobowiązania bieżące do sprzedaży w dniach 67,66 60,46 112% 

 

Zestawienie danych przedstawione w tabeli przepływów finansowych oraz wskaźników finansowych 

pokazują, że Grupa generuje znaczne środki z działalności operacyjnej (z tendencją do ich wzrostu). 

Pokazuje również znaczny poziom realizowanych inwestycji.   

Wzrost wartości zrealizowanych inwestycji i wartości finansowania zewnętrznego spowodował 

pogorszenie wskaźników płynności finansowej, jednak nadal ich poziom zawiera się w obszarach 

rekomendowanych dla spółek produkcyjnych.  

W ciągu ostatniego roku wzrósł również poziom zadłużenia spółek Grupy – co wiąże się z 

finansowaniem budowy nowego zakładu produkcyjnego. 

Znacznej poprawie uległy wskaźniki sprawności działania spółek Grupy (o ponad 30%).  

Opisane powyżej wielkości wskazują na bardzo dynamiczny rozwój Grupy, zarówno w obszarze budowy 

mocy produkcyjnych jak również w obszarze efektywności prowadzonej działalności. Pokazują również 

iż dynamika inwestycji jest skorelowana ze wzrostem Grupy, a realizowana polityka rozwoju jest 

zrównoważona w celu zapewnienia pełnej płynności finansowej.  

 

Szerszy obraz Grupy przedstawia porównanie podstawowych wielkości bilansu i rachunku wyników na 

przestrzeni ostatnich 5 lat. 

 

Aktywa: 

Wybrane dane bilansowe 30.09.2010 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2014 

aktywa trwałe           44 761              52 932             59 622             61 787             72 208    

aktywa obrotowe           27 255              36 422             38 366             41 461             43 198    
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Na przestrzeni 5 ostatnich lat wartość aktywów Grupy wzrosła o 60% tj. o 44,3 mln PLN. Wartość, 

zarówno środków trwałych  jak i obrotowych rosła w tym czasie równomiernie. Odpowiednio o 61% i 

58%. 

Przyrost wartości aktywów malał w okresie od 09.2011 do 09.2013, natomiast rok 2013/2014 jest 

okresem kolejnego wzmożonego wzrostu. Grupa rozpoczęła w tym roku kolejny etap silnego wzrostu 

organicznego.  

 

 
 

Pasywa: 

Wybrane dane bilansowe 30.09.2010 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2014 

kapitał własny           40 010              48 071             50 130             52 770             56 508    

zobowiązania długoterminowe              6 808              19 092             21 857             19 383             21 127    

zobowiązania krótkoterminowe           25 198              22 191             26 001             31 095             37 771    

  

Kapitał własny Grupy wzrósł w ciągu ostatnich 5 lat  o 41% a zobowiązania krótkoterminowe o 50%. 

Największy wzrost dotyczył zobowiązań długoterminowych. W tej kategorii istotne zmiany dotyczyły 

poziomu zobowiązań finansowych (kredyt + leasing) oraz długoterminowych rozliczeń 

międzyokresowych.  
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Poniżej porównanie zobowiązań finansowych ogółem i zobowiązań handlowych. 

 

Wybrane dane bilansowe 30.09.2010 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2014 

kredyt + leasing              8 349              19 823             18 817             20 829             30 684    

zobowiązania handlowe           18 753              14 958             16 482             16 092             17 660    

 

Zobowiązania finansowe wzrosły w ciągu ostatnich 5 lat o 268% przy realnym spadku zobowiązań 

handlowych o 6%. Tak znaczny wzrost wartości zobowiązań wiąże się przede wszystkim z niskim 

poziomem wyjściowym zobowiązań finansowych w roku 2010. Kolejny rok to znaczący wzrost 

zobowiązań (o 237%) związany z nabyciem spółki zależnej. Znaczący wzrost zobowiązań zrealizowany 

został w roku 2013/2014 i wiąże się z budową kolejnego zakładu produkcyjnego w Ksawerowie w ŁSSE.   

 

Najlepiej jednak rozwój Grupy oddaje porównanie osiąganych wyników z działalności gospodarczej: 

 

Wybrane dane rachunku wyników   2009/2010   2010/2011   2011/2012   2012/2013   2013/2014  

przychody ze sprzedaży           46 529              77 705           101 969             97 145             95 262    

wynik na sprzedaży brutto           10 573              16 898             23 226             18 814             18 541    

zysk netto (bilansowo)              1 945                 3 083               4 746               4 148               4 706    

EBITDA              5 856                 9 283             13 337             10 997             13 152    
Dane opisują okresy 12 miesięcy (od 01.10. do 30.09.). Dane za okresy 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 nie były audytowane w tym  

zakresie czasowym. 

 

W okresie 5 lat przychody grupy wzrosły o 105% a wynik finansowy netto o 145%. Również wzrost 

wartości EBITDA był wysoki i wyniósł 125%. 

Efekt taki Grupa osiągnęła pomimo znaczących inwestycji zrealizowanych w okresie ostatniego roku 

obrotowego.  
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1.5  Najważniejsze osiągnięcia i niepowodzenia w roku obrotowym 2013/2014 

 

Najważniejszym osiągnięciem Grupy w roku obrotowym 2013/2014 było uruchomienia zakładu 

produkcyjnego w Ksawerowie. Inwestorem dla zakładu była spółka Suwary Tech Sp. z o.o., spółka 

zależna Suwary S.A.  Zakład wykorzystywany jest do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych oraz 

jako magazyn wysokiego składowania.  

Łączna powierzchnia uruchomionego zakładu  wynosi 6.800 m2. Podział powierzchni na obszar 

produkcyjny i magazynowy nie jest stały i pozwala dostosować obie powierzchnie do aktualnych 

potrzeb.  

Zakład zlokalizowany w Ksawerowie w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej uzyskał pozwolenie na 

uruchomienie w dniu 16.04.2014 r.  

Rozpoczęcie produkcji nastąpiło z dniem 01.06.2014 r. Obecnie na terenie zakładu pracują 3 

wtryskarki, 2 dmucharki  oraz maszyny do składania zakrętek do butelek.  

Sumaryczny koszt inwestycji wyniósł 24,5 mln z PLN. Na dzień 31.12.2014 r.  spółka Suwary Tech 

spełniła zawarte w  zezwoleniu strefowym wymagania dotyczące uruchomienia dofinansowania. 

Przyznane dla projektu dofinansowanie z funduszy UE wynosi 22 mln PLN.   

 

Do najważniejszych osiągnięć roku obrotowego 2013/2014 należy również zaliczyć zwiększenie przez 

Spółkę Dominującą sprzedaży trójkątów ostrzegawczych o 28% w porównaniu z rokiem 2012/2013. 

 

1.6 Charakterystyka wewnętrznych i zewnętrznych czynników oraz nietypowych 

zdarzeń  mających wpływ na rozwój i działalność przedsiębiorstwa  

 

 

Istotnymi czynnikami wewnętrznymi mającymi wpływ na wynik z działalności były:  

• Budowa i uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego w Ksawerowie k/Łodzi w Łódzkiej Specjalnej 

Strefie Ekonomicznej. 

• Konsekwentne wdrażanie programu lean management  w obszarze działalności produkcyjnej Spółki, 

• Rezygnacja z magazynów zewnętrznych,  

W kwietniu 2014 roku miało miejsce zakończenie budowy nowego zakładu produkcyjnego należącego 

do Grupy. Nowy zakład o powierzchni 6.800 m2 zbudowany został z przeznaczeniem do produkcji 

opakowań z tworzyw sztucznych oraz magazynowania wyrobów gotowych. Konstrukcja zakładu 

pozwala na szybkie i elastyczne zwiększanie powierzchni produkcyjnych (w zależności od 

zapotrzebowania rynkowego). Uruchomienie produkcji miało miejsce w czerwcu 2014 roku.  

Łączna wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła 24,5 mln PLN.  

Nowa inwestycja Grupy uzyskała dotację na poziomie 22 mln PLN. Na dzień 31.12.2014 spółka Suwary 

Tech (która była inwestorem i wnioskodawcą)  wypełniła wszystkie wskaźniki określone w zezwoleniu 

strefowym niezbędne do uruchomienia dotacji. 
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Należy tutaj zaznaczyć, że jest to I etap inwestycji, kolejne inwestycje związane z zakupem maszyn 

produkcyjnych są obecnie w trakcie realizacji.  

 

Spółki Grupy Suwary od ponad roku wdrażają konsekwentnie zasady lean management w  obszarze 

działalności produkcyjnej. Pierwsze efekty tych działań są już widoczne, Grupa zanotowała 15% wzrost 

wyniku na działalności operacyjnej oraz 20% wzrost EBITDA w porównaniu  do roku poprzedniego 

(pomimo 2 % spadku przychodów ze sprzedaży).  

 

Kolejnym czynnikiem wewnętrznym, który miał pozytywny wpływ na wyniki Grupy była rezygnacja z 

wynajmowania przez Suwary S.A. magazynów zewnętrznych. Miało to wpływ na znaczącą poprawę 

logistyki wewnętrznej w Spółkach zlokalizowanych w Pabianicach i Ksawerowie.    

 

 

 Istotnymi czynnikami mającymi wpływ na wynik z działalności były czynniki zewnętrzne:  

• Pogoda: Sucha zima spowodowała zmniejszone odbiory głównych klientów Spółki Dominującej 

produkujących płyny do spryskiwaczy, jednocześnie pogoda spowodowała wzrost sprzedaży opakowań 

przeznaczonych dla branży budowlanej,  

• Czynniki geopolityczne: z początkiem roku 2014 rozpoczął się konflikt pomiędzy Rosją i Ukrainą, co 

miało pośredni wpływ na Spółki Grupy  

• Długi okres związany z dniami wolnymi: przerwa świąteczna na przełomie I i II kwartału roku 

obrotowego, która trwała od 21 grudnia do 7 stycznia tj. 17 dni. Był o to okres znacznego spowolnienia 

pracy klientów spółki, 

• Stabilizacja cen surowca: maksymalna różnica ceny surowca wyrażona w EUR w okresie roku 

obrotowego wyniosła 5%. 

Wpływ czynników zewnętrznych na wynik ostateczny Grupy był w roku obrotowym niewielki. Wynika 

to z faktu, że czynniki te równoważyły swój wpływ. Wprawdzie niekorzystana pogoda dla sprzedaży 

opakowań do płynów do spryskiwaczy zmniejszyła wpływy z tego tytułu, jednak ta sam pogoda 

spowodowała wzrost sprzedaży  opakowań dla branży budowlanej.  

Ograniczenie sprzedaży dla opakowań przeznaczonych docelowo na rynki wschodnie, stała się 

powodem poszukiwania nowych klientów oraz promowania nowych produktów na rynki już 

obsługiwane przez Spółki Grupy.  

Dodatkowy pozytywny wpływ na wyniki Grupy miał  spadek cen ropy naftowej, co przyczyniło się do 

stabilizacji i niewielkiego spadku cen surowców do produkcji.  

 

W okresie ostatniego roku obrotowego nie miały miejsca znane Zarządowi nietypowe zdarzenia     

mające wpływ na wynik z działalności Grupy Kapitałowej. 
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1.7 Strategia Grupy Kapitałowej Suwary  

 

Zgodnie z raportem bieżącym nr 47/2010  z dnia 29 listopada 2010 roku, Zarząd Spółki Dominującej 

uchwałą z dnia 29 listopada 2010 przyjął strategię rozwoju do roku 2016.  

Prognozy biznesowe przewidują dwukierunkowy rozwój:  

- rozwój organiczny  

- rozwój przez akwizycje  

 

Cele długoterminowe strategii: 

- Wykorzystanie efektu synergii oraz know - how oferowanych przez firmy z Grupy Wentworth  

- Wykorzystanie potencjału polskiego rynku oraz rynków sąsiadujących państw 

 

● Niższe koszty produkcji w porównaniu do kosztów w krajach Europy Zachodniej  

● Wyższa dynamika wzrostu  

● Wykorzystanie dotacji i pomocy publicznej  

 

- Reinwestycje zysków w całym okresie dynamicznego wzrostu  

- Racjonalne korzystanie z finansowania kredytem  

- Koncentracja na wysokomarżowych produktach  

Powyższe cele będą realizowane poprzez rozwój organiczny i rozwój przez akwizycje, których proces 

rozpoczął się w 2010 roku.  

Przyjęte cele strategii zakładają do 2016 roku czterokrotne zwiększenie EBITDA w stosunku do 2009 

roku, w tym pierwsze podwojenie nastąpi w roku obrotowym 2012.  

Przyjęte w 2010 roku założenia pozostają aktualne. 
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II.  Powiązania organizacyjne lub kapitałowe Suwary S.A. 

 
Zestawienie wszystkie jednostek powiązanych z emitentem: 

• Amhil Enterprises, Ontario, Kanada  

• Amhil Europa Sp. z o.o. Kartoszyno, Krokowa 

• Kaj Sp. z o.o., Działdowo 

• Wentworth Tech Inc., Ontario, Kanada . 

• Wentworth Technologies Company Limited, Stoney Creek, Kanada 

• Wentworth Tech. Sp. z o.o., Poniatowa 

• Wentworth  Mould LTD, Mansfield Woodhouse, Wielka Brytania 

• Wentworth Mold LTD, Ontario, Kanada, L8E 5P1  

• Wentworth Mold Inc. Electra Form Industries Division, Vandalia, Ohio, USA  

• Stone Straw Limited, Ontario, Kanada 

• 1543775 Ontario Inc., Stoney Creek, Ontario, Kanada  

• Legitar Holdings Limited, Cypr 

• Savtec  Sp. z o.o., Warszawa 

• Suwary Tech Sp. z o.o., Pabianice 

• Kartpol Group Sp. z o.o., Wołomin 

• Suwary Development Sp. z o.o., Pabianice 

• MCORP Technologies Inc., Ontario, Kanada 

 
 

2.1  Powiązania organizacyjne lub kapitałowe spółek z grupy kapitałowej emitenta z 

innymi podmiotami, inwestycje w tym inwestycje kapitałowe poza grupą jednostek 

powiązanych 

 
Nie są znane Zarządowi żadne powiązania organizacyjne lub kapitałowe Emitenta z innymi podmiotami. 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu w roku obrotowym 2013/2014 nie miały miejsca również żadne 

inwestycje krajowe lub zagraniczne w tym inwestycje kapitałowe dokonane poza grupą jednostek 

Emitenta. 

 

 2.2  Model zarządzania przedsiębiorstwami z grupy kapitałowej emitenta  

 

Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta 

 
W roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2013 roku do 30.09.2014 roku nie nastąpiły istotne 

zmiany w zasadach zarządzania przedsiębiorstwami Grupy Kapitałowej Suwary. Nie zostały również 

zmienione zasady zarządzania Grupą. 
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 LEAN Management 

 
Program Lean Management jest koncepcją zarządzania przedsiębiorstwem oznaczającą eliminację 

marnotrawstwa i - co za tym idzie - optymalizację wykorzystania zasobów: czasu, materiałów, 

powierzchni, maszyn, pracy ludzkiej, kapitału oraz minimalizacji strat produkcyjnych w oparciu o 

narzędzia LM,  zmianę kultury organizacyjnej bazującej na zaangażowaniu wszystkich pracowników w 

program Lean, przy efektywnym wsparciu kierownictwa. 

 

Obecnie realizowane  projekty Lean Manufacturing w przedsiębiorstwach Grupy Kapitałowej Suwary: 

 

• SYSTEM 5S (selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodoskonalenie) 

• VSM - Wydział Montażu (mapowanie strumienia wartości) 

• Optymalizacja planowania 

• Kontrola stanów magazynowych surowców i komponentów produkcyjnych 

• Wdrożenie wskaźnika OEE we wszystkich wydziałach (wskaźnik wykorzystania wyposażenia) 

• System raportowania danych produkcyjnych 

• System zarządzania przezbrojeniami 

• Prewencyjne utrzymanie ruchu 

 

ISO 9001 

 
Zgodność stosowania systemu jakości Suwary S.A. z wymaganiami normy ISO 9001 została 

potwierdzona Certyfikatem wydanym przez TÜV CERT w dniu 20.11.1996 r. i ponownie w 2003, 2006, 

 2010 i 2013r przez TÜV Nord (zmiana nazwy firmy certyfikującej TÜV CERT). W dniach 19.01.2015 - 

21.01.2015 firma podlegała ponownej recertyfikacji dotyczącej  spełnienia  wymagań normy ISO 9001. 

Procedura wypadła dla Spółki pomyślnie.  

Celem jakościowym dla całej Spółki Dominującej jest wprowadzenie koncepcji Lean management, 

począwszy od  wdrożenia narzędzia systemowego 5S, pozwalającego na  stworzenie dobrze 

zorganizowanego i uporządkowanego miejsca pracy. Poszczególne działy Spółki realizują  cele 

operacyjne wynikające ze strategii firmy. Cele te omawiane są na corocznym przeglądzie systemu 

zarządzania jakością.  

Organem kierującym bezpośrednio pracą Spółki jest Zarząd. 

 

Spółka zależna Kartpol Group Sp. z o.o. posiada certyfikat systemu zarządzania jakością zgodnie z 

normą PN-EN  ISO 9001 : 2009 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie. 

Kolejny audyt nadzoru przewidziany jest na maj 2015 roku. 

Cele jakościowe spółki to: 

� uruchamianie na zapotrzebowanie klientów kluczowych, we współpracy z nimi, pewnych 

wyrobów z przeznaczeniem wyłącznie dla nich 
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� zabezpieczenie potrzeb rynków wschodnich a tym samym podtrzymanie wysokiej dynamiki 

rozwoju i obrotów firmy 

Cele te realizowane są między innymi poprzez współpracę z dostawcami innowacyjnych technologii  

Realizacja założonych celów omawiana jest na corocznym przeglądzie zarządzania systemem jakości. 

Całość prac w firmie nadzorowana jest przez Zarząd Spółki. 

 

Firma Suwary Tech działa zgodnie z procedurami Suwary S.A. 

 

2.3     Informacje o oddziałach 

 
Emitent oraz jednostki zależne nie posiadają oddziałów (zakładów). 
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III Opis działalności Spółek Grupy Kapitałowej Suwary  

 
Grupa Kapitałowa Suwary jest Grupą, w której w skład wchodzą głównie spółki produkujące opakowania 

z tworzyw sztucznych formowanych metodą rozdmuchu i inne produkty z tworzyw sztucznych 

produkowane metodą wtrysku (aplikatory, zakrętki, elementy trójkątów ostrzegawczych etc.).  

 

3.1     Perspektywy branży  

 
Z raportu rynkowego opracowanego przez firmę badawczą Smithers Pira wynika, że globalna sprzedaż 

opakowań w 2013 r. wzrosła o 3% (do 797 mld dolarów), a do 2018 r. będzie się rozwijać w tempie 4% 

rocznie.  

Rozwój opakowań z tworzyw sztucznych w kraju jest szybszy, niż wynika to z analizy wielkości 

krajowego zużycia poszczególnych rodzajów opakowań w następujących po sobie latach. Koszty 

materiałów nadal mają dominujący udział w kosztach wytworzenia. Stąd też, jak również ze względów 

ekologicznych, coraz wyraźniej zarysowuje się tendencja do obniżania masy pojedynczych opakowań. 

Branża tworzyw sztucznych nieustannie wprowadza innowacje mające na celu zmniejszenie ilości 

tworzywa w opakowaniu bez pogorszenia ich trwałości i wytrzymałości . 

 

3.2     Opis podstawowych produktów i segmenty działalności 

 

Firmy Grupy Kapitałowej Suwary posiadają szeroki wachlarz opakowań z tworzyw sztucznych: 

• butelki o pojemności od 0,25 do 2l z HDPE, 

• butelki COEX o pojemności od 0,2 do 1l, 

• kanistry o pojemności od 2 do 30l z HDPE, 

• zakrętki z HDPE, 

• butelki PET o pojemności od 0,2 do 1l 

• kartusze standardowe PE 310ml – do silikonów 

• kartusze cienkościenne PE 310ml – do akryli i mas obojętnych 

• kartusze grubościenne PE 290ml – kleje i bardziej agresywne masy uszczelniające 

• tłoczki do w/w opakowań 

• aplikatory. 

Ponadto Spółka Dominująca posiada w ofercie własnej produkcji akcesoria motoryzacyjne, głównie 

trójkąty ostrzegawcze oraz tablice do pojazdów wolnobieżnych. 
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Udział poszczególnych produktów w sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta 

Asortyment                  
    (kwoty w tys. zł)  

SUWARY 
 
SUWARY TECH KARTPOL Razem 

2013/2014  
 

2013/2014 2013/2014  2013/ 2014  

Opakowania 46 673 1 266 0 47 939 

Artykuły motoryzacyjne 5 276 0 0 5 276 

Kartusze i akcesoria 0 0 37 593 37 593 

Pozostała działalność 3 100 4 1 350 4 454 

RAZEM 55 049 1 270 38 943 95 262 

 

3.3     Rynki zbytu  

 

Opakowania Suwary S.A. oraz Suwary Tech Sp. z o.o. mają zastosowanie w różnych segmentach rynku: 

• branża motoryzacyjna, 

• profesjonalna chemia gospodarcza, 

• chemia budowlana, 

• agrochemia 

• chemia spożywcza, 

• farmacja. 

Rynek krajowy stanowi 88% całej wartości sprzedaży, natomiast 12% to sprzedaż do innych krajów UE. 

Przez najbliższe lata Spółka Dominująca zamierza znacznie zwiększyć swój udział zagranicznych rynkach. 

Profil produkcyjny Kartpol Group Sp. z o.o. i przeznaczenie jego produktów (silikony, akryle, masy 

bitumiczne, uszczelniacze, kleje) sytuują Spółkę, w segmencie materiałów wykończeniowych (np. 

kuchnie, łazienki), lub renowacji i remontów (uszczelnienia dachów, poszyć, okien, podwieszane sufity, 

ścianki działowe).  

W obecnej sprzedaży udział eksportu Kartpol Group to ok. 62-65%, w zależności od kwartału roku. 

Spełniając te warunki Kartpol oprócz dominującej pozycji na rynku krajowym swoje produkty sprzedaje 

w różnych kierunkach takich jak: Niemcy, Francja, Anglia, Belgia, Szwecja, Rosja, Estonia, Czechy, 

Słowacja, Litwa Chile, Ukraina, Kazachstan. 

 

Asortyment                   
(kwoty w tys. zł)  

SUWARY 
 

SUWARY TECH KARTPOL Razem 

2013/2014 
 

2013/2014 2013/2014 2013/ 2014 

Kraj         

Opakowania 43 907 1 266   45 173 

Artykuły motoryzacyjne 2 256     2 256 

Kartusze i akcesoria     13 598 13 598 

Pozostała działalność 2 301 4 1 177 3 482 

RAZEM 48 464 1 270 14 775 64 509 
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Asortyment                   
(kwoty w tys. zł)  

SUWARY 
 
SUWARY TECH KARTPOL Razem 

2013/2014  
 
2013/2014 2013/2014  2013/ 2014  

Eksport         

Opakowania 2 766     2 766 

Artykuły motoryzacyjne 3 020     3 020 

Kartusze i akcesoria 0   23 995 23 995 

Pozostała działalność 799   173 972 

RAZEM 6 585 0 24 168 30 753 

 

3.4     Rynki zaopatrzenia 

 

Ostatni rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2013 do 30.09.2014 był czasem   obniżania cen 

polimerów w ślad za spadkiem cen ropy naftowej. Rynek  miał  charakter stabilny. Produkcja była  

podporządkowana popytowi. Producenci unikali gromadzenia zapasów.  

 
Główne kierunki źródeł  zaopatrzenia  surowcowego 

Kraj 

Struktura  udziału 
dostawców     

okres 10-2013-09.2014 okres 10-2012-09.2013 zmiana  
Polska 51,47% 63,54% -12,07% 

Węgry 35,06% 21,26% 13,80% 

Czechy 7,72% 6,04% 1,68% 

Belgia 4,88% 7,47% -2,59% 

 

 

Głównym kierunkiem zaopatrzenia  w surowce    były dostawy  polietylenu  z Węgier stanowiące 

57,31%(+10,62%)  w stosunku  do  okresu  ubiegłego. Największy  spadek  w strukturze   dostaw dotyczy  

zakupów  surowców  od krajowych producentów, które  zmniejszyły się  o 16,26 %. 
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     Struktura asortymentowa   przetwarzanych tworzyw 

Asortyment 

Struktura  
asortymentowa     

okres 10-2013-
09.2014 

okres 10-2012-
09.2013 zmiana  

polietylen 96,92% 97,49% -0,57% 

polipropylen 1,62% 1,43% 0,19% 

ABS 0,58% 0,31% 0,27% 

PMMA 0,47% 0,40% 0,07% 

poliamid 0,41% 0,37% 0,04% 

 100,00% 100,00%  

 

 

 
 

 
Wymienione  wyżej  rynki  i kierunki dostaw  reprezentowane  są  przez kluczowych dostawców, których  

udział  w  zaopatrzeniu  Emitenta       w podstawowe  materiały  i surowce  do  produkcji  przekroczył  

10% tj.: 

• TVK (Węgry) -  udział  w zaopatrzeniu  Grupy  w  surowce do produkcji   w rok rozliczeniowym  wyniósł  

57,31 % 

• BASELL ORLEN POLYOLEFINS - udział w zaopatrzeniu surowcowym   w analogicznym okresie  wyniósł  

31,74% 

3.5      Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 

 

W roku obrotowym 2013/2014 został wdrożony  kanister 5L o niższej  wadze spełniający pod względem 

odkształceń te same wymagania co kanistry o wadze 160 gram.  

Ponadto wprowadzone zostały do sprzedaży: 

• nowe zamknięcia Ø 50  

• zakrętka bezpieczna CRC Ø 28 



 

 

 

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Suwary  za rok obrotowy 2013/2014 obejmujący  okres od  01.10.2013 do 30.09.2014 24/47 

 

 

• nowe opakowania o pojemnościach 4L i 5L 

Spółka Dominująca pracowała też  nad lepszym dostosowaniem do potrzeb klientów dotychczas 

dostarczanych opakowań 4 i 5 litrowych oraz opakowań wielowarstwowych.  

Nadal kontynuowane są prace badawczo – rozwojowe nad opakowaniami wielowarstwowymi, 

barierowymi i opakowaniami do stref zagrożonych wybuchem oraz ich technologią wytwarzania. 

 

W spółce zależnej, Kartpol Group, miała miejsce zmiana systemu nabijania na zakręcanie zakrętki na 

iglicę, co spowodowało lepszą jakość połączenia gwintowanych elementów i likwidację 

niebezpieczeństwa powstania ewentualnych wad. Dopracowana również została dystrybucja tworzywa 

w procesie wtrysku, co polepszyło zachowanie właściwej geometrii kartusza. 

 

W kolejnych okresach Spółka Dominująca planuje kontynuację prac B&R nad opakowaniami 

wielowarstwowymi w szczególności  nad technologiami wytwarzania : 

• barierowymi  

• nie barierowymi  

• opakowaniami do stref zagrożonych wybuchem  

kontynuacja rozwoju zamknięć: 

• ogólnego zastosowania  

• specjalnego zastosowania tzw. zakrętki bezpieczne CRC 

3.6      Planowane inwestycje 

 

W okresie najbliższego roku obrotowego Suwary S.A. zamierza przeprowadzić  generalny remont 

wybranych maszyn produkcyjnych oraz dokonać niezbędnej modyfikacji narzędzi produkcyjnych oraz 

renowację najstarszej hali produkcyjnej oraz przylegających do niej pomieszczeń socjalnych. 

W związku z bardzo dynamicznym wzrostem sprzedaży aplikatorów Zarząd spółki zależnej Kartpol 

Group Sp. z o.o. podjął decyzję o zakupie nowej, w pełni elektrycznej maszyny wtryskowej. Termin 

dostawy i uruchomienia produkcji na nowej linii planowany jest na kwiecień 2015. 

W przypadku Suwary Tech Sp. z o.o., w kolejnym roku obrotowym planowane jest dalsze zwiększanie 

mocy produkcyjnych poprzez zakup kolejnych maszyn oraz urządzeń peryferyjnych. 

 

3.7     Informacja o znaczących umowach  

 
Znaczące umowy zawarte w  roku obrotowym 

 
• W dniu 7 października 2013 roku podpisany został z mBank Aneks (dawniej BRE Bank) do umowy 

kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym w PLN. Aneks podwyższa kwotę kredytu do 7.000.000 PLN 

(RB 28/2013 z dnia 07.10.2013r.)  
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• W dniu 8 stycznia 2014 roku Suwary S.A. zwiększyła swoje zaangażowanie w spółkę zależną Kartpol 

Group Sp. z o.o. Spółka dominująca zawarła umowę sprzedaży 3 udziałów Kartpol Group. Na koniec 

opisywanego okresu sprawozdawczego Suwary S.A. była w posiadaniu 108 udziałów Kartpol Group 

stanowiących 98,2% udziału w kapitale zakładowym spółki zależnej. (RB 1/2014 z dnia 09.01.2014r.) 

• W dniu 12 września 2014 roku podpisany został z mBank (dawniej BRE Bank) Aneks do umowy 

kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym w PLN. Aneks przedłuża umowę kredytową na kolejny rok. 

(RB 28/2014 z dnia 12.09.2014r.) 

 

Umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami  
 

W roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2013 roku do 30.09.2014 roku nie wystąpiły znane 

Zarządowi umowy znaczące dla działalności Grupy Kapitałowej Suwary zawarte pomiędzy 

akcjonariuszami emitenta. 

W roku obrotowym obejmującym 2013/2014 nie wystąpiły również znane Zarządowi umowy, w wyniku 

których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych 

akcjonariuszy. 

 
Umowy ubezpieczenia 
  

Umowa zawarta z Ergo Hestia obejmuje: 

• ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk  

• ubezpieczenie utraty zysku wskutek wszystkich ryzyk 

• ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych 

• ubezpieczenie sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego, danych i nośników danych  

• oraz zwiększonych kosztów działalności  

• ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń  

• cargo krajowe lądowe 

• OC z tytułu prowadzenia działalność i gospodarczej lub użytkowania mienia 
 

Umowa zawarta z AIG SA  

   D&O 
 

Umowa zawarta z Ergo Hestia 

   ubezpieczenie komunikacyjne floty samochodowej  

 
Umowy emitenta zawarte z osobami zarządzającymi 

 

W roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2013 roku do 30.09.2014 roku nie zawarto żadnych  

umowy  pomiędzy Emitentem a osobami zarządzającymi z Grupy Kapitałowej Emitenta, przewidujące 

rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej 
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przyczyny oraz nie wystąpiły umowy związane ich odwołaniem lub zwolnieniem następującym z 

powodu połączenia Emitenta przez przejęcie. 

 

Umowy emitenta i spółek z grupy kapitałowej emitenta dotyczące  zaciągniętych i wypowiedzianych 

pożyczek i kredytów 

 

• W dniu 7 października 2013 roku podpisany został z mBank (dawniej BRE Bank) Aneks do umowy 

kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym w PLN. Aneks podwyższa kwotę kredytu do 7.000.000 PLN. 

(RB 28/2013 z dnia 07.10.2013r.) Termin wymagalności spłaty podwyższonego kredytu ustalony został 

na dzień 12.09.2014 r. Wysokość oprocentowania równa jest zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 

O/N z notowania na 1 dzień roboczy przed datą postawienia środków do dyspozycji (i przed dniem 

aktualizacji stawki) powiększonej o marżę Banku.   

• W dniu 12 września 2014 roku podpisany został z mBank (dawniej BRE Bank) Aneks do umowy 

kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym w PLN. Aneks utrzymuje kwotę kredytu w wysokości 

7.000.000 PLN. Aneks przedłuża umowę kredytową na kolejny rok. (RB 28/2014 z dnia 12.09.2014r.). 

Termin wymagalności spłaty aneksowanego kredytu ustalony został na dzień 11.09.2015 r. Wysokość 

oprocentowania równa jest zmiennej stopie WIBOR dla kredytów międzybankowych O/N z notowania 

z dnia wykorzystania (aktualizacji stawki) powiększonej o marżę Banku.    

• W dniu 10 czerwca 2014 roku spółka zależna Kartpol Group zawarła z mBank (dawniej BRE Bank) 

Umowę zapłaty zobowiązań. Zabezpieczenie: bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę do 675.000 EUR (na 

dzień 30.09.2014 r.). Odsetki naliczane wg zmiennej stopy EURIBOR dla depozytów 1 miesięcznych 

powiększonej o marżę Banku. 

 
W roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2013 roku do 30.09.2014 roku nie zostały 

wypowiedziane Emitentowi ani żadnej ze spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta żadne umowy 

dotyczące kredytów lub pożyczek. 

 
Umowy emitenta dotyczące  udzielonych pożyczek 

 

W roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2013 roku do 30.09.2014 roku spółki Grupy 

Kapitałowej Suwary: 

• nie udzielały pożyczek jednostkom z grupy oraz spoza grupy kapitałowej emitenta 

• nie otrzymały pożyczek od jednostek z grupy kapitałowej emitenta 
 

Poręczenia i gwarancje 

 

• W związku z podpisaniem przez Suwary S.A. dniu 7 października 2013 roku z mBank (dawniej BRE 

Bank)  Aneksu do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym w PLN podwyższającego kwotę 

kredytu obrotowego do 7.000.000 PLN Zostały ustanowione dodatkowe zabezpieczenie 

podwyższonego kredytu: zastawy rejestrowe na środkach trwałych o łącznej wartości inwentarzowej 
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2.576.785,67 PLN (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć 

67/100) oraz hipoteka umowna łączna do kwoty 10.000.000,00 PLN (dziesięć milionów) na 

nieruchomościach  Spółki: 

� nieruchomości gruntowej stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych 404/1, 404/2, 

404/3 położonej w miejscowości Pabianice, gmina Pabianice, przy ulicy Ewangelickiej 3a, oraz 

nieruchomości budynkowej posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębna nieruchomość, 

dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział 

Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LD1P/00004575/6,  

� nieruchomości gruntowej stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych 402/1, 402/2, 

402/3, 402/4 położonej w miejscowości Pabianice, gmina Pabianice, przy ulicy Grota 

Roweckiego 1, oraz działki gruntu o numerach ewidencyjnych 405/7, 405/8 położonej w 

miejscowości Pabianice, gmina Pabianice, przy ulicy Grota Roweckiego 3 oraz nieruchomości 

budynkowej posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębna nieruchomość, dla których to 

nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LD1P/00005744/ (RB 28/2013 z dnia 

07.10.2013r.). 

• W związku z podpisaniem przez Suwary S.A. w dniu 12 września 2014 roku Aneksu do umowy  z mBank 

(dawniej BRE Bank) do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym w PLN zostały potwierdzone  

następujące zabezpieczenia kredytu:  weksel kaucyjny in blanco wraz z deklaracją wekslową, zastawy 

rejestrowe na środkach trwałych o łącznej wartości inwentarzowej 3.610.147,36 PLN oraz hipoteka 

umowna łączna do kwoty 10.000.000,00 PLN (dziesięć milionów) na nieruchomościach Spółki: 

� nieruchomości gruntowej stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych 404/1, 404/2, 

404/3 położonej w miejscowości Pabianice, KW nr LD1P/00004575/6,  

� nieruchomości gruntowej stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych 402/1, 402/2, 

402/3, 402/4 położonej w miejscowości Pabianice, KW nr LD1P/00005744/ (RB 28/2014 z dnia 

12.09.2014r.).  

• W dniu 10 czerwca 2014 roku spółka zależna Kartpol Group zawarła z mBank Umowę zapłaty 

zobowiązań. Zabezpieczenie: bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę do 675.000 EUR (na dzień 

30.09.2014 r.).  

 
W roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2013 roku do 30.09.2014 roku nie zostały udzielone 

ani otrzymane przez Emitenta żadne poręczenia i gwarancje jednostkom powiązanym Emitenta. 

 
Transakcje z podmiotami powiązanymi 

 

Wszystkie transakcje Emitenta  z podmiotami powiązanymi zawierane były na warunkach rynkowych. 

   3.8     Istotne wydarzenia, które nastąpiły po zakończeniu roku obrotowego 
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• W dniu 01.12.2014 roku została dostarczona do Spółki znacząca umowa podpisana przez Orlen 

Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie 

przez Suwary S.A. opakowań z tworzyw sztucznych o pojemnościach do 5L, wraz z zakrętkami. 

Zgodnie z szacunkowo podanymi wielkościami zamówień, łączna wartość dwuletniej umowy 

przekroczy 9 mln PLN  (RB 32/2014 z dnia z dnia 01.12.2014r.). 

• W dniu 01.12.2014 roku została dostarczona do Spółki zależnej Suwary Tech Sp. z o.o. znacząca 

umowa podpisana przez Orlen Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Przedmiotem umowy jest 

wyprodukowanie i dostarczenie przez Suwary Tech Sp. z o.o. opakowań z tworzyw sztucznych o 

pojemnościach do 5L, wraz z zakrętkami. Zgodnie z szacunkowo podanymi wielkościami 

zamówień, łączna wartość dwuletniej umowy przekroczy 5,6 mln PLN  (RB 33/2014 z dnia z dnia 

01.12.2014r.). 

• W dniu 29.01.2015r. spółka dominująca podpisała umowę sprzedaży 2 udziałów Kartpol Group 

Sp. z o.o. Tym samym na dzień przekazania niniejszego raportu Suwary S.A. jest w posiadaniu 

100% udziałów Kartpol Group Sp. z o.o. (RB 1/2015 z dnia z dnia 26.01.2015r.). 

 

   3.9     Postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania    

               arbitrażowego lub organem administracji publicznej 

 

W okresie objętym niniejszym raportem:  

• nie toczyły się żadne postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub    

jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta 

• nie toczyły się żadne postępowania dotyczące dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań 

oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych 

Emitenta 

 

W okresie roku obrotowego 2013/2014 rozpoczęło się i nadal toczy się postępowanie na wniosek 

PFRON przeciwko spółce Suwary S.A. dotyczące terminów przekazywania środków pieniężnych na 

wydzielony rachunek bankowy ZFRON. W dniu 23 kwietnia 2014 roku Prezes Zarządu PFRON wydał 

decyzję ustalającą zobowiązanie Spółki na kwotę 720 tysięcy złotych. W maju 2014 roku Spółka złożyła 

odwołanie od decyzji do Ministra Pracy i Polityki Społecznej powołując się na nieprawidłową wykładnię 

przepisów. W dniu 22 maja 2014 roku Spółka otrzymała pismo informujące o przekazaniu całego 

materiału dowodowego do powtórnej analizy przez Ministerstwo. Na dzień podpisania niniejszego 

rocznego Sprawozdania Zarządu Spółka nie otrzymała dalszych decyzji w przedmiotowej sprawie. 

Spółka na dzień sporządzenia niniejszego rocznego Sprawozdania Zarządu nie utworzyła rezerwy na 

zobowiązanie. Zarząd Spółki uważa, że prawdopodobieństwo wypływu środków pieniężnych jest niskie. 

3.10     Zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego 
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Grupa Kapitałowa Suwary koncentruje się przede wszystkim na wprowadzaniu nowych technologii i 

ograniczaniu zużycia materiałów i energii. Grupa dąży do eliminacji zanieczyszczeń poprzez właściwą 

organizację pracy, odpowiedni dobór technik oraz metod produkcji.   

W ramach realizacji powyższych założeń w 2014 roku Spółka Dominująca wdrożyła projekt mający na 

celu   zminimalizowanie emisji hałasu do środowiska.  

Spółka Dominująca  posiada aktualne pozwolenia  na korzystania ze środowiska naturalnego w zakresie 

wytwarzania odpadów i  wprowadzania podczyszczonych ścieków opadowych do rzeki Pabianki.  

Grupa Kapitałowa Suwary prowadzi  segregację odpadów oraz wdraża działania mające na celu 

ograniczanie ich powstawania. Naddatki technologiczne są zawracane w zamkniętym procesie 

produkcyjnym, a  odpady powstałe w wyniku prowadzonej działalności są przekazywane 

wyspecjalizowanym jednostkom gospodarczym, posiadającym stosowne pozwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie gospodarowania odpadami.  

Grupa Kapitałowa Suwary w wymaganych terminach reguluje opłaty za gospodarcze korzystanie ze 

środowiska naturalnego. Osiągnięcie przez Spółkę Dominującą wymaganych poziomów odzysku i 

recyklingu dla opakowań wprowadzonych na rynek krajowy  jest realizowany przez wybrane  

Organizacje Odzysku, które w jej imieniu realizują ten obowiązek.   

Jednocześnie sukcesywnie prowadzona jest niezbędna dokumentacja związana z oddziaływaniem 

Zakładów produkcyjnych na środowisko (ewidencja, opłaty, sprawozdania) oraz współpraca z 

jednostkami działającymi na rzecz środowiska takimi jak: Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy, Urząd 

Miejski, Marszałek Województwa, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzki Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych. 

 3.11     Zagadnienia dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu emitenta 

 

Spółka Dominująca realizuje strategię zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności, która 

jest odzwierciedleniem zintegrowanego podejścia do działań podejmowanych w zakresie efektywności 

ekonomicznej, odpowiedzialności względem pracowników i środowiska oraz relacji z otoczeniem. 

Suwary S.A. przykłada dużą wagę do utrzymywania wysokich standardów etycznych w prowadzonej 

działalności gospodarczej oraz do rozwoju idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. 

Obszary społecznej odpowiedzialności Spółki: 

• odpowiedzialność społeczna  - Suwary S.A. jest Spółką zaangażowaną w udział w akcjach lokalnej 

społeczności. Emitent wspiera głównie inicjatywy związane z aktywacją sportowa młodzieży oraz 

inicjatywy związane z pomocą dla osób niepełnosprawnych. W miejscu pracy Spółka pracuje nad ciągłą 

poprawą satysfakcji pracowników, poprawą poziomu bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz 

inicjuje działania w zakresie rozwoju ich rozwoju 

• odpowiedzialność środowiskowa - Priorytetowym celem SUWARY S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej 

emitenta jest wydajne wykorzystywanie zasobów, ograniczanie emisji zanieczyszczeń i powstawania 

odpadów. Założenia te są realizowane poprzez ciągłe  usprawnienie procesów technologicznych 

mających na celu prowadzenie działalności w sposób przyjazny dla środowiska 
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• odpowiedzialność biznesowa - Działania Suwary S.A. oraz spółek zależnych realizowane są z myślą o 

skutecznym spełnianiu oczekiwań i potrzeb Klientów Spółki. Dotyczy to realizowanych nowych 

inwestycji oraz wszystkich działań kontynuowanych przez Spółkę. Suwary S.A. przywiązuje dużą wagę  

do jakości obsługi i satysfakcji Klientów. 

3.12   Informacja o zatrudnieniu 

 

W okresie sprawozdawczym (01.10.2013 – 30.09.2014) średnie zatrudnienie w Grupie Kapitałowej 

Suwary wyniosło 256,43 etatów (263 osoby), w tym pracownicy niepełnosprawni 64,89 etatu 

(65 osób). Pracownicy niepełnosprawni stanowili  25% ogółu etatów (25% wszystkich zatrudnionych 

osób). Na dzień 30 września 2014 roku Grupa zatrudniała 274 osoby. 

W poprzednim roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2012 – 30.09.2013, średnie zatrudnienie 

w Grupie wynosiło  254,39 etatów  (265 osób), w tym pracownicy niepełnosprawni  70,26 etatów 

(73 osoby). Pracownicy niepełnosprawni stanowili  27,5% ogółu etatów (27,5 % wszystkich 

zatrudnionych).  

 

Struktura zatrudnienia pracowników Grupy Kapitałowej Suwary z podziałem na rodzaj wykonywanej pracy 

 

  
Pracownicy 
umysłowi 

Pracownicy 
fizyczni Razem 

Zatrudnienie 
ogółem 61 213 274 

 

 

 

 

 

Struktura zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych wg. płci 

 

  Kobiety Mężczyźni Razem % Kobiet 

Zatrudnienie ogółem 55 219 274 20 

Stanowiska kierownicze 7 8 15  47 
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Struktura wykształcenia pracowników Suwary S.A. 

 

Wykształcenie Kobiety Mężczyźni Razem % 

Wyższe 18 25 43  16 

Policealne 2 6 8  3 

Średnie 24 65 89  32 

Zawodowe  8 103 111  41 

Podstawowe 3 20 23  8 

RAZEM 55 219 274 100 
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IV Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Suwary  

 

Grupa posiada wiele możliwości finansowania zamierzeń inwestycyjnych. Poczynając od pożyczek i 

kredytów, poprzez emisję obligacji do emisji akcji własnych (WZA wyraziło zgodę na docelowe 

podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Dominującej o 10% rocznie na przestrzeni 3 lat). 

Ocena wskaźnikowa Grupy pokazuje, iż posiada ona zdolność do realizacji każdej z wymienionych 

powyżej form finansowania inwestycji.  

 

4.1 Ocena możliwości finansowej realizacji zamierzeń inwestycyjnych w tym 

kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem 

możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności  

 

Grupa narażona jest na wiele ryzyk związanych z instrumentami finansowymi, a do głównych należą: 

• ryzyko   walutowe: 

transakcje handlowe w Grupie przeprowadzane są głownie w PLN oraz EUR. Udział obu walut w 

obrotach handlowych Grupy jest zbliżony. Ekspozycja Grupy na ryzyko walutowe wynika z 

zagranicznych transakcji sprzedaży oraz zakupu, które zawierane są przede wszystkim w EUR. Aby 

ograniczyć ryzyko z tego tytułu Spółki Grupy stosują naturalny hedging przy realizacji zakupów 

surowca. Spółki Grupy nie stosuje instrumentów pochodnych w swojej działalności. 

•  ryzyko  w zakresie stopy procentowej: 

w tym zakresie działalność Spółek Grupy koncentruje się na zminimalizowaniu wahań przepływów 

odsetkowych z tytułu aktywów oraz zobowiązań finansowych oprocentowanych zmienną stopą 

procentową. 

• ryzyko kredytowe:  

Zarządy Spółek w sposób ciągły monitorują zaległości klientów oraz wierzycieli w regulowaniu 

płatności, analizując ryzyko kredytowe indywidualnie lub w ramach poszczególnych klas aktywów 

określonych ze względu na ryzyko kredytowe (wynikające np. z branży, regionu lub struktury 

odbiorców). Ponadto w ramach zarządzania ryzykiem kredytowym Spółki dokonują transakcji z 

kontrahentami o potwierdzonej wiarygodności - duża część kontrahentów związana jest z Grupą od 

wielu lat.  

• W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług, Spółki nie są narażone na ryzyko kredytowe w 

związku z pojedynczym znaczącym kontrahentem lub grupą kontrahentów o podobnych cechach. W 

oparciu o historycznie kształtujące się tendencje zalegania z płatnościami, zaległe należności nie objęte 

odpisem nie wykazują znacznego pogorszenia jakości - większość z nich mieści się w przedziale do 6 

miesięcy i nie zachodzą obawy co do ich ściągalności. 

• Ryzyko kredytowe środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, rynkowych papierów wartościowych oraz 

pochodnych instrumentów finansowych uznawane jest za nieistotne ze względu na wysoką 

wiarygodność podmiotów będących stroną transakcji, do których należą przede wszystkim banki. 
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• Ryzyko płynności: 

Grupa jest narażona na ryzyko utraty płynności tj. zdolności do terminowego regulowania zobowiązań 

finansowych. Spółki Grupy zarządzają ryzykiem płynności poprzez monitorowanie terminów płatności 

oraz zapotrzebowania na środki pieniężne w zakresie obsługi krótkoterminowych płatności (transakcje 

bieżące monitorowane w okresach tygodniowych) oraz długoterminowego zapotrzebowania na 

gotówkę na podstawie prognoz przepływów pieniężnych aktualizowanych w okresach miesięcznych. 

Zapotrzebowanie na gotówkę porównywane jest z dostępnymi źródłami pozyskania środków (w tym 

zwłaszcza poprzez ocenę zdolności pozyskania finansowania w postaci kredytów) oraz konfrontowane 

jest z inwestycjami wolnych środków. 

4.2      Ocena i jej uzasadnienie dotyczące zarządzania zasobami finansowymi, z 

uwzględnieniem zobowiązań, określenie ewentualnych zagrożeń i działań jakie 

emitent zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom 

 

Zarządy Spółek planując zamierzenia inwestycyjne opierają się przede wszystkim na  bieżącej sytuacji 

finansowej Spółek i Grupy oraz na prognozach krótko i średnio terminowych.  

Poniżej zestawienie podstawowych wskaźników pozwalających na szybką ocenę zdolności finansowej 

Grupy.  

 

wskaźniki  2009/2010   2010/2011   2011/2012   2012/2013   2013/2014  

wskaźnik płynności bieżący                 1,08                     1,64                    1,48                    1,33                    1,14     

dług do EBITDA                 1,43                     2,14                    1,41                    1,89                    2,33     

dług  do kapitałów własnych                 0,21                     0,41                    0,38                    0,39                    0,54     

dług do aktywów                 0,12                     0,22                    0,19                    0,20                    0,27     

 

Przedstawione w tabeli dane wskazują, iż na przestrzeni ostatnich 5 lat zadłużenie Grupy utrzymuje się 

na bezpiecznym poziomie. Przejściowe wzrosty zadłużenia w roku 2010/2011 oraz 2013/2014 związane 

są z realizacją znacznych inwestycji w Grupie.  

Pomimo znaczących inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach płynność finansowa Grupy nie jest 

zagrożona.  

Na uwagę zasługuje również fakt, iż pomimo ponad dwukrotnego wzrostu przychodów ze sprzedaży (w 

okresie 5 lat) oraz znacznym inwestycjom, wartość zobowiązań handlowych spółek Grupy utrzymuje się 

na zbliżonym poziomie z tendencja do spadku.   

 

4.3      Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych 

 

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy obejmujący okres 

od 1 października 2013 roku do 30 września 2014 roku badała firma Grant Thornton Frąckowiak Sp. z 
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o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E, wpisana na listę podmiotów 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3654. 

 
W dniu 30 kwietnia 2014 roku uchwałą nr 5/2014 Rada Nadzorcza emitenta dokonała wyboru firmy 

Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. jako podmiotu wyznaczonego do badania jednostkowego i 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 1 października 

2013 roku do 30 września 2014 roku oraz przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania 

półrocznego za okres od 1 października 2013 roku do 31 marca 2014 roku. 

 
Umowa na badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 

oraz przegląd jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania półrocznego zawarta została w dniu 30 

kwietnia 2014 roku. Wynagrodzenie dla Grant Thornton Frąckowiak wyniosło: 

• przegląd jednostkowego sprawozdania półrocznego – 14 500 PLN 

• przegląd skonsolidowanego sprawozdania półrocznego – 9 000 PLN  

• badanie jednostkowego sprawozdania za rok obrotowy – 28 500 PLN 

• badanie skonsolidowane grupy kapitałowej za rok obrotowy – 13 000 PLN 

• potwierdzenie prawidłowości sporządzonego pakietu konsolidacyjnego oraz przygotowanie 

dokumentów dla Audytora Grupy – 8 000 PLN 

 
Dla poprzedniego roku obrotowego obejmującego okres sprawozdawczy od 1 października 2012 roku 

do 30 września 2013 roku wynagrodzenie dla Grant Thornton Frąckowiak wyniosło: 

• przegląd jednostkowego sprawozdania półrocznego – 13 500,00 PLN 

• przegląd skonsolidowanego sprawozdania półrocznego – 8 000,00PLN 

• badanie jednostkowego sprawozdania za rok obrotowy – 27 500,00 PLN 

• badanie skonsolidowane grupy kapitałowej za rok obrotowy – 12 000,00 PLN 

• potwierdzenie prawidłowości sporządzonego pakietu konsolidacyjnego oraz przygotowanie 

dokumentów dla Audytora Grupy – 8 000,00PLN 

 
Spółka Grant Thornton Frąckowiak dokonywała przeglądu i badania sprawozdań finansowych oraz 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych SUWARY S.A. za lata 2001-2003 oraz 2007-2013. 

4.4      Identyfikacja oraz zarządzanie ryzykami istotnymi dla Grupy Kapitałowej 

Emitenta 

Zarządy Spółek prowadzą na bieżąco monitorowanie wszystkich czynników ryzyka związanych z 

prowadzonych działalnością.  

 Bezpośrednio analizę ryzyk oraz obszarów ich występowania prowadzą poszczególne komórki Spółek:  

• Pion Dyrektora Finansowego i Główny Księgowy - w zakresie ryzyk finansowych, kredytowych i 

płynności, 
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• Pion Dyrektora Handlowego – w zakresie ryzyk związanych z konkurencję, sytuacją rynkową Spółki oraz 

monitorowaniem należności i kontrahentów, 

• Pion Logistyki – w zakresie ryzyk związanych z cenami surowców oraz  monitorowaniem dostawców  
 

4.5 Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi przedstawionymi w 

raporcie, a wcześniej publikowaną prognozą 

 

Spółka nie publikowała prognoz na rok obrotowy  2013/2014. 

4.6  Opis wykorzystania wpływów z emisji papierów wartościowych 

 

W roku obrotowym 2013/2014 Spółka nie emitowała papierów wartościowych. 
 

4.7   Pozostałe informacje dotyczące sytuacji finansowej emitenta  

 

Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących w roku obrotowym 2013/2014 

 

Osoby Nadzorujące Emitenta: 

 

Członek Rady 
Nadzorczej 

Wysokość 
wynagrodzenia w tys. 

PLN 

Thaddeus Kuskowski 30 000 

Marcin Raszka 36 000 

Paweł Powada 44 400 

Jeffrey Barclay 30 000 

Richard Babington 30 000 

 

Osoby Zarządzające Emitenta: 

 

Członek Zarządu 
Wysokość wynagrodzenia 

w PLN 

Walter T. Kuskowski  369 000* 

Adam Laskowski 108 000 

                                                                           * Kwota brutto za usługę  zarządzania dla firmy Savtec Sp. z o.o. 

 

Osoby zarządzające emitenta pełniące funkcje we władzach jednostek 

podporządkowanych:                              

 

Członek Zarządu 
Wysokość wynagrodzenia 

w PLN 

Walter T. Kuskowski  547 000 * 

                                                                         *Kwota brutto za usługę dla zarządzania dla firmy Savtec Sp. z o.o. 
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Kontrola programów akcji pracowniczych 

 

W spółce nie istnieją programy akcji pracowniczych. 

 

Liczba i wartość nominalna akcji Emitenta 

 

Kapitał zakładowy emitenta na dzień 30.09.2014 r. 

Kapitał zakładowy Suwary S.A. wynosi 9 230 140 zł i dzieli się na 4 615 070 akcji, w tym: 

 

Seria 
akcji 

Liczba akcji Liczba głosów 

A 2 097 760 2 097 760 

B 2 097 760 2 097 760 

C 419 550 419 550 

 

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 2zł. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Żadna z 

akcji nie posiada specjalnych uprawnień kontrolnych. 

Nie istnieją żadne, znane Zarządowi, ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu z akcji 

Emitenta oraz przenoszenia prawa własności. 

 

 

 
OSOBY 
NADZORUJĄCE I 
ZARZĄDZAJĄCE 

Liczba akcji % 
udziału w kapitale 

Liczba głosów %  
udziału w liczbie 

głosów 

Zmiana od 
ostatniego 

raportu 
kwartalnego 

zakładowym 

Walter T. Kuskowski* 2 828 007 61,28% 2 828 007 61,28% b.z. 
Osoba Nadzorująca** 12 780 0,28% 12 780 0,28% b.z. 

  * przez podmioty zależne (Wentworth Tech Sp. z o.o., Savtec Sp. z o.o.) 

  **osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych 
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V. Oświadczenia 

 

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 

 

Zgodnie z §29 ust. 5 Regulaminu GPW oraz uchwałą 1013/2007 i 1014/2007 Zarządu GPW z dnia 11 
grudnia 2007 roku Zarząd Suwary S.A. przekazuje raport dotyczący zasad stosowania ładu 
korporacyjnego w  roku 2013/2014.  
 

5.1      Określenie stosowanego zbioru zasad 

 

Zarząd wskazuje, że podlega zasadom ładu korporacyjnego określonym Załącznikiem do Uchwały Nr 
19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek 
Notowanych na GPW”. Tekst zbioru zasad obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku jest publicznie 
dostępny pod adresem: 
 
http://www.corp-gov.gpw.pl/publications.asp 

 

Dokument dzieli się na cztery części:  

I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych, 

II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych,  

III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych, 

IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy 

 

     5.2     Zasady, od których emitent odstąpił 

 

I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych 

 

5. Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń 

powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów 

nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów 

nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 

grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek 

notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. 

(2009/385/WE). 

 
Spółka deklaruje, że aktualnie powyższa zasada nie jest stosowana. Spółka nie ma wpływu na politykę 

wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Polityka wynagrodzeń członków 

organów nadzorujących zależna jest od decyzji Walnego Zgromadzenia. Polityka wynagrodzeń 

członków zarządu zależna jest od decyzji Członków Rady Nadzorczej. 
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9. GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony 

udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając 

w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.  

 

Spółka deklaruje, że aktualnie powyższa zasada nie jest stosowana. Spółka nie ma wpływu na 

zapewnienie zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji Zarządu i Rady 

Nadzorczej. Wyboru Członków Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie. Wybór  Członków 

Zarządu zależny jest od decyzji Członków Rady Nadzorczej. 

 

II. Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych 

 
1.5 w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie - udostępnione 

spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami 

zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym 

rozeznaniem  

 
Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowością akcjonariuszy uprawnionych do udziału w 

walnym zgromadzeniu do dobrowolnego przyjęcia zobowiązania do przekazywania spółce informacji o 

swoich zamiarach w zakresie zgłaszania kandydatów do składu rady nadzorczej spółki przed odbyciem 

zgromadzenia. 

Przed WZA przeprowadzonym w roku obrotowym 2013/2014 żaden z uprawnionych akcjonariuszy nie 

zgłosił do Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki propozycji kandydatury na członka Rady Nadzorczej. 

 
1.9a zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo 
 

Aktualnie Spółka nie udostępnia na korporacyjnej stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego 

zgromadzenia w formie audio lub wideo. Zarząd Spółki nie wyklucza udostępnienia takiej informacji w 

przyszłości.  

 
 III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych 
 

Zarząd nie stwierdził odstępstw od stosowania zasad. 
 
IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy 
 

10. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:  

1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,  

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać 

się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.  
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Spółka deklaruje, że aktualnie powyższa zasada nie jest stosowana. Zasady transmisji obrad walnego 

zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach 

której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w 

miejscu innym niż miejsce obrad nie zostały ujęte w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z 

§23 p. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla 

swej ważności uchwały Zgromadzenia. Spółka nie wyklucza, że w przyszłości będzie stosowała 

powyższą zasadę w przypadku podjęcia stosownej uchwały przez Akcjonariuszy podczas Walnego 

Zgromadzenia, począwszy od kolejnego Zgromadzenia. 

5.3      Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta               

            systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem 

 
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność 

funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych. 

Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych 

Spółki sprawuje Główny Księgowy. Jednocześnie jest on odpowiedzialny za organizację prac związanych 

z przygotowaniem sprawozdań finansowych, na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i 

regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej.  

Co miesiąc, po zamknięciu ksiąg, Członkowie Zarządu Spółki otrzymują raporty z informacją zarządczą 

przedstawiające kluczowe dane finansowe, które następnie analizowane są przez Zarząd. Dane te są 

przekazywane na bieżąco do wszystkich członków Rady Nadzorczej i omawiane na posiedzeniu Rady 

Nadzorczej.  

Zarząd otrzymuje od Dyrektora Finansowego informacje finansowe, w szczególności dotyczące kosztów 

i innych istotnych danych finansowych mających wpływ na wyniki Spółki. 

Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z 

systemu księgowo - finansowego, w którym rejestrowane są transakcje zgodnie z polityką rachunkową 

Spółki opartą na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Sporządzone sprawozdanie 

finansowe jest przekazywane Zarządowi do ostatecznej weryfikacji. Roczne i półroczne sprawozdania 

finansowe podlegają niezależnemu badaniu i przeglądowi przez biegłego rewidenta. Wyniki badania 

przekazywane są Zarządowi i Radzie Nadzorczej, a opinia i raport z badania sprawozdania rocznego – 

także Walnemu Zgromadzeniu. 

 5.4 Informacje o akcjach i akcjonariacie 

 

Liczba i wartość nominalna akcji Emitenta 

 

Kapitał zakładowy emitenta na dzień 30.09.2014 r. 

Kapitał zakładowy Suwary S.A. wynosi 9 230 140 zł i dzieli się na 4 615 070 akcji, w tym: 
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Seria 
akcji 

Liczba akcji Liczba głosów 

A 2 097 760 2 097 760 

B 2 097 760 2 097 760 

C 419 550 419 550 

 

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 2zł. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Żadna z 

akcji nie posiada specjalnych uprawnień kontrolnych. 

Nie istnieją żadne, znane Zarządowi, ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu z akcji 

Emitenta oraz przenoszenia prawa własności. 

 

Akcje będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących emitenta na dzień 30.01.2015 roku 

OSOBY 
NADZORUJĄCE I 
ZARZĄDZAJĄCE 

Liczba akcji % 
udziału w kapitale 

Liczba głosów %  
udziału w liczbie 

głosów 

Zmiana od 
ostatniego 

raportu 
kwartalnego 

zakładowym 

Walter T. Kuskowski* 2 828 007 61,28% 2 828 007 61,28% b.z. 
Osoba Nadzorująca** 12 780 0,28% 12 780 0,28% b.z. 

  * przez podmioty zależne (Wentworth Tech Sp. z o.o., Savtec Sp. z o.o.) 

  **osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych 

     
 

Akcjonariat na dzień 30.01.2015 roku    

     

Akcjonariusze Ilość akcji 
Akcjonariat wg 

liczby akcji 
Liczba głosów 

Akcjonariat wg 
liczby głosów 

Walter T. Kuskowski* 2 828 007 61,28% 2 828 007 61,28% 

Porozumienie** 967 816 20,97% 967 816 20,97% 

Inni akcjonariusze 819 247 17,75% 819 247 17,75% 

OGÓŁEM 4 615 070 100,00% 4 615 070 100,00% 

* poprzez podmioty zależne Wentworth Tech Sp. z o.o., Amhil Europa Sp. z o.o. i Savtec Sp. z o.o. 

**Maria Rascheva i Sungai PE Holdings Ltd.  
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      Udział emitenta w spółkach z Grupy Kapitałowej Suwary na koniec roku obrotowego  
 

 Osoby zarządzające i nadzorujące emitenta nie posiadają bezpośrednio udziałów w jednostkach z     

Grupy Kapitałowej Suwary. 

5.5 Władze Suwary S.A. 

 

Zarząd 

 

W skład Zarządu Spółki na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji tj. 30.01.2015 r. 

wchodzą:  

� Walter T. Kuskowski  - Prezes Zarządu  

� Adam Laskowski – Członek Zarządu 

W okresie od 01 października  2013 roku do dnia 30.09.2014 roku nie miały miejsca  zmiany w składzie 

Zarządu Spółki. 

Działanie Zarządu regulują przepisy prawa, Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu Suwary S.A.  

Zgodnie z Regulaminem Zarządu  Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz 

wypełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przy ścisłym 

przestrzeganiu przepisów prawa oraz Statutu Spółki, uchwał i regulaminów powziętych zgodnie ze 

Statutem przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie. 

Przez prowadzenie spraw Spółki rozumie się podejmowanie decyzji w sprawach wchodzących 

w zakres kompetencji Zarządu do bieżącego administrowania i zarządzania Spółką. 

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki, niezastrzeżone do kompetencji Walnego 

Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. 

Podjęcie uchwały Zarządu wymagane jest w następujących sprawach: 

• przyjęcia projektu planu rocznego (budżetu) i wieloletniego działania Spółki, 

• przyjęcia rocznego sprawozdania Zarządu, bilansu Spółki oraz rachunku zysków i strat 

za rok ubiegły, 

• wykorzystania funduszy celowych Spółki, 

• ustalenia Regulaminu Zarządu, 

• wydawania zarządzeń 

• wniosków i projektów kierowanych do Walnego Zgromadzenia po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, a 

dotyczących w szczególności: 

� zmiany Statutu Spółki, 

� połączenia, rozwiązania i likwidacji Spółki, 

� wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości lub środków trwałych za cenę przewyższającą 

1/5 kapitału zakładowego. 
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� wyrażenia zgody na nabycie akcji lub udziałów innych spółek albo zorganizowanej części innego 

przedsiębiorstwa. 

Ponadto uchwałą Zarządu podejmowane są inne decyzje istotne dla Spółki, w szczególności dotyczące: 

• likwidacji, zbywania i przeszacowania wartości składników majątkowych oraz aktualizacji należności, 

• powołania osób na stanowiska dyrektorów w przedsiębiorstwie Spółki, 

• zatwierdzania cenników, polityki w zakresie cen i upustów, 

• podejmowania inwestycji – poza planem rocznym inwestycji. 

 
Wyboru oraz odwołania Członków Zarządu dokonuje uchwałą Rada Nadzorcza Spółki. Zgodnie ze 

Statutem Spółki wszystkie umowy z członkami Zarządu, w tym umowy o pracę lub o podobnym 

charakterze, określające wynagrodzenie, zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza reprezentowana 

przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego upoważnionego członka Rady Nadzorczej. 

 

Rada Nadzorcza 

 

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji tj. 

30.01.2015 r. wchodzą: 

 
� Paweł Powada – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

�  Marcin Raszka – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

� Thaddeus Kuskowski – Członek Rady Nadzorczej 

� Jeffrey Barclay – Członek Rady Nadzorczej 

� Richard Babington – Członek Rady Nadzorczej 
 

W okresie od 01 października  2013 roku do dnia 30.09.2014 roku nie miały miejsca  zmiany w składzie 

Rady Nadzorczej Spółki.    

 

Rada działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności kodeksu spółek handlowych, postanowień 

Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki.  

Zgodnie z Regulaminem Członkowie Rady są obowiązani do: 

• uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Spółki i posiedzeniach Rady, 

• wykonywania czynności nadzorczych stosownie do uchwały Rady, 

• kierowania się dobrem Spółki, 

• podejmowania działań zapewniających im regularne i wyczerpujące informacje o istotnych sprawach 

Spółki, w tym ryzyku związanym z działalnością i podejmowanymi decyzjami oraz sposobach 

zarządzania ryzykiem, 

• poinformowania pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów i powstrzymania się od 

zabierania głosu w dyskusji oraz głosu w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów, 
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• informowania Spółki o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka Rady z 

określonym akcjonariuszem Spółki, zarówno przed dokonywaniem wyboru członków Rady, jak i w 

trakcie kadencji, 

• niezwłocznego informowania Spółki o nabyciu bądź zbyciu przez siebie akcji Spółki lub akcji spółki 

powiązanej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, h) zachowania w tajemnicy przebiegu 

posiedzeń Rady, chyba że Rada postanowi inaczej oraz przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa i 

zapewnienia braku dostępu osób trzecich do dokumentów Spółki oraz materiałów informacyjnych 

niezależnie od ich postaci, 

• ograniczenia składania rezygnacji w trakcie kadencji do przypadków niezbędnych, ze świadomością 

skutków rezygnacji, zwłaszcza powodujących uniemożliwienie działania Rady lub opóźnienia podjęcia 

przez nią uchwały istotnej dla Spółki. 

 

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad jej działalnością. 

Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: 

• delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie 

zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie 

może działać, 

• wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie akcji, udziałów i obligacji innych podmiotów gospodarczych, jak 

również na inną formę jakiegokolwiek udziału Spółki w innych podmiotach, o ile wartość transakcji 

jednorazowo lub w serii powiązanych transakcji przekracza 10 % (dziesięć procent) kapitałów własnych 

Spółki, 

• wyrażenie zgody na sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% wartości aktywów netto 

Spółki, w transakcji pojedynczej w danym roku obrotowym, z wyłączeniem tych transakcji, które 

stanowią zapasy zbywalne w ramach normalnej działalności, 

• uchwalanie rocznego budżetu Spółki na podstawie projektu dostarczonego przez Zarząd, 

• wyrażanie opinii w sprawie podziału i przeznaczenia czystego zysku, względnie o sposobie pokrycia 

straty, 

• określanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie oraz zawieszanie w czynnościach 

członków Zarządu, 

• ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu i prokurentów, wypłacanego przez Spółkę z dowolnego 

tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, 

• wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członka Zarządu lub prokurenta; 

• zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 

• wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie i przegląd sprawozdania finansowego Spółki, 

• przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki, w formie uchwały, jednolitego tekstu statutu Spółki, 

• z zastrzeżeniem §20 ust. 4 litera b. Statutu, wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umów 

z podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi 

i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, 
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• wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków dotyczących 

pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji w wysokości przewyższającej równowartość 

1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych, nie przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie i 

wykraczających poza zwykły zarząd przedsiębiorstwem Spółki, 

• wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek o okresie spłaty ponad jeden rok nie przewidzianych 

w zatwierdzonym rocznym budżecie, innych niż kredyty kupieckie zaciągane przez Spółkę w ramach 

zwykłego zarządu przedsiębiorstwem Spółki, 

• wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę nie przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie: 

poręczeń, gwarancji lub obciążeń majątku Spółki, jeżeli dotyczą pojedynczej transakcji lub serii 

powiązanych transakcji w wysokości przewyższającej równowartość 1.000.000,00 (słownie: jeden 

milion) złotych, 

• wyrażanie zgody na zatrudnianie doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki w 

charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli roczne łączne nie przewidziane w 

zatwierdzonym rocznym budżecie koszty zaangażowania takich osób miałyby przekroczyć równowartość 

300.000 (słownie: trzysta tysięcy) złotych, 

• wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, 

• inne sprawy przekazane do kompetencji przez Kodeks Spółek Handlowych lub Statut. 

Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji. W miejsce 

ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może 

dokooptować członka Rady Nadzorczej. Członków dokooptowanych nie może być więcej niż dwóch. 

Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawieni do zatwierdzenia na najbliższym Walnym 

Zgromadzeniu. Odwołanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. 

W organizacji Komitetu Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej emitenta nie nastąpiły żadne 

zmiany osobowe w roku obrotowym 2013/2014. W  Komitecie Audytu pracuje nadal trzech  Członków 

Rady Nadzorczej: Pan Jeff Barclay - Przewodniczącym Komitetu, Pan Paweł Powada oraz Pan Marcin 

Raszka. 

5.6    Opis zasad zmiany Statutu Suwary S.A.    

 

Zmiana Statutu Suwary S.A. należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i może być 

uchwalona bezwzględną większością głosów. W przypadku zamiaru zmiany Statutu, w ogłoszeniu o 

zwołaniu Walnego Zgromadzenia powołuje się dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również 

treść projektowanych zmian. W uchwale zmieniającej Statut, Walne Zgromadzenia może upoważnić 

Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.  

Zmiana Statutu staje się skuteczną z chwilą wpisu zmian do KRS. Obowiązek zgłoszenia zmian Statutu do 

KRS  spoczywa na Zarządzie Spółki. Zgodnie z par 430 KSH, Zarząd zobowiązany jest zgłosić zmianę 

Statutu w ciągu 3 miesięcy od powzięcia odpowiedniej uchwały przez Walne Zgromadzenie, a zgodnie z 

art. 22 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zdarzenia 
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uzasadniającego dokonanie wpisu. Zmiana dokonana w Statucie obowiązuje z chwilą zarejestrowania jej 

przez sąd.  

 

5.7   Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia  Suwary S.A. 

 

Walne Zgromadzenie działa zgodnie ze Statutem Spółki oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

Zgodnie z §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą 

wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki, zastrzeżone do jego właściwości zgodnie z przepisami 

KSH oraz Statutu Spółki. 

Zgodnie ze Statutem Suwary S.A., do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw 

przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki, należy: 

• wyznaczanie dni dywidendy oraz terminu jej wypłaty, 

• nabywanie, zbywanie oraz umarzanie akcji własnych, także przez osobę trzecią w imieniu Spółki. 

Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy Spółki w drodze przeniesienia środków z 

kapitału zapasowego lub emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych 

akcji. 

Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile 

przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu nie ustanawiają zasad surowszych. 

Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawiane Radzie 

Nadzorczej celem wydania przez nią opinii. Na wniosek Rady Nadzorczej Zarząd ma obowiązek 

uzupełnić porządek obrad o sprawy wskazane przez Radę Nadzorczą na piśmie złożonym Zarządowi 

najpóźniej miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. 

5.8   Opis praw akcjonariuszy i sposób ich wykonania  

 

Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Suwary S.A. w Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć 

i wykonywać prawo głosu: 

• Akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych 

• Przedstawiciele Akcjonariuszy, którzy udokumentują prawo do działania w imieniu Akcjonariuszy w 

sposób należyty.  

Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze lub ich Pełnomocnicy obradują zgodnie z ustalonym 

porządkiem obrad. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba 

że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu 

dotyczącego powzięcia uchwały. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz 

wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku 

obrad. Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że 
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przepisy szczególne stanowią inaczej. Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością 

dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. 

Zarząd zwołuje Zgromadzenie w miejscu i czasie dogodnym jak najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy. 

Akcjonariuszom Emitenta przysługują ponadto inne  prawa zagwarantowane przez Ustawodawcę nie 

wymienione w dokumentach Spółki, które nie są z nimi w sprzeczności. 

 

Wszystkie aktualne dokumenty Spółki dostępne są na stronie internetowej Spółki www.suwary.com.pl 
w zakładce Relacje Inwestorskie 

 
 
 

……………………………………………. ……………………………………………… 
Walter  Tymon Kuskowski Adam Laskowski 
Prezes Zarządu Członek Zarządu 
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5.9   Oświadczenie Zarządu 

 
 
 
                Zarząd spółki Grupy Kapitałowej Suwary oświadcza, że zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą 
roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi 
zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację 
majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Suwary jak i jej wynik finansowy oraz oświadcza, że roczne 
sprawozdanie zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis 
podstawowych zagrożeń i ryzyka. 
 
 
 
……………………………………………. ……………………………………………… 
Walter  Tymon Kuskowski Adam Laskowski 
Prezes Zarządu Członek Zarządu 
 

 
 

5.10   Oświadczenie Zarządu o wyborze podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych 

 
 
Zarząd spółki Grupy Kapitałowej Suwary oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z 
przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący przeglądu spełnili warunki do 
wydania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi. 
 
 
 
 
……………………………………………. ……………………………………………… 
Walter  Tymon Kuskowski Adam Laskowski 
Prezes Zarządu Suwary S.A. Członek Zarządu Suwary S.A. 

 
 
 
Pabianice, 30.01.2015 r. 


