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731-10-07-350 471121807
(NIP) (REGON)

Grant Thorton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k.

(podmiot uprawniony do badania)

         WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. w tys.  EUR

półrocze / 2015 półrocze / 2014 półrocze / 2015 półrocze / 2014

 Dane skonsolidowane 

   Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku   

 I. Przychody ze sprzedaży 47 648 45 935 11 393 10 984 

 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 091 2 160 261 516 

 III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 469 1 615 112 386 

 IV. Zysk (strata) netto (78) 1 065 (19) 255 

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

(78) 1 065 (19) 255 

 VI. Zysk* na akc ję (PLN) (0,02) 0,23 (0,00) 0,06 

 VII. Rozwodniony zysk* na akc ję (PLN) (0,02) 0,23 (0,00) 0,06 

   Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych   

 VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 456 1 898 1 544 454 

 IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 214) (13 759) (1 008) (3 290)

 X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (5 143) 9 075 (1 230) 2 170 

 XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (2 901) (2 786) (694) (666)

   Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej   

 XII. Aktywa 110 300 115 406 26 975 27 639 

 XIII. Zobowiązania długoterminowe 17 182 21 127 4 202 5 060 

 XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 36 688 37 771 8 972 9 046 

 XV. Kapitał własny 56 430 56 508 13 800 13 533 

 XVI. Kapitał własny przypadający akc jonariuszom jednostki dominującej 56 430 56 508 13 800 13 533 

 Dane jednostkowe 

  Sprawozdanie z wyniku  

 XVII. Przychody ze sprzedaży 29 267 28 114 6 998 6 723 

 XVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 150) 242 (275) 58 
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 XIX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 912 2 210 218 528 

 XX. Zysk (strata) netto 882 2 180 211 521 

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

882 2 180 211 521 

 XXII. Zysk* na akc ję (PLN) 0,19 0,47 0,05 0,11 

 XXIII. Rozwodniony zysk* na akc ję (PLN) 0,19 0,47 0,05 0,11 

  Sprawozdanie z przepływów pieniężnych  

 XXIV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 553 (492) 132 (118)

 XXV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 799 (11 459) 430 (2 740)

 XXVI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 487) 11 095 (595) 2 653 

 XXVII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (135) (856) (32) (205)

  Sprawozdanie z sytuacji finansowej  

 XXVIII. Aktywa 104 259 104 010 25 497 24 910 

 XXIX. Zobowiązania długoterminowe 15 302 19 307 3 742 4 624 

 XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 30 777 27 405 7 527 6 563 

 XXXI. Kapitał własny 58 180 57 298 14 228 13 722 

 XXXII. 
Kapitał własny przypadający akc jonariuszom jednostki 
dominującej

58 180 57 298 14 228 13 722 

W okresach objętych niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym/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:

31.03.2015  4,0890 PLN/EUR,

31.03.2014  4,1713 PLN/EUR
30.09.2014 4,1755 PLN/EUR

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

w danym okresie:

01.10.2014 - 31.03.2015  4,1824 PLN/EUR

01.10.2013 - 31.03.2014  4,1820 PLN/EUR

01.10.2013 - 30.09.2014 4,1789 PLN/EUR

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z sytuacji 

finansowej zostały zaprezentowane na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku 

obrotowego, czyli na 31.03.2015 r. i 30.09.2014 r.

* zysk netto przypadający akcjonariuszom SUWARY S.A.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio 
opisać .

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu 
(sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co 
należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za 
pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik Opis
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Suwary - raport psf i pssf.pdf

   Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego 
śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 
SUWARY oraz skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego SUWARY 
S.A.   

Sprawozdanie finansowe.pdf
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 
Kapitałowej SUWARY zawierające skrócone śródroczne sprawozdanie 
finansowe SUWARY S.A.  

Sprawozdanie Zarządu.pdf
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY za I 
półrocze roku obrotowego 2014/2015 wraz z oświadczeniami Zarządu.  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-05-29   Walter Kuskowski  Prezes Zarządu

2015-05-29   Adam Laskowski  Członek Zarządu
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Raport niezależnego biegłego  
rewidenta z przeglądu skróconego  
śródrocznego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego oraz 
skróconego śródrocznego  
sprawozdania finansowego 
sporządzonego za okres  
od 1 października 2014 roku  
do 31 marca 2015 roku 

Dla Akcjonariuszy Suwary Spółka Akcyjna 

1 Przeprowadziliśmy przegląd załączonego skróconego śródrocznego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Suwary 

Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 45/47 oraz załączonego 

skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki, na które składają się 

skonsolidowane i jednostkowe skrócone sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na 

dzień 31 marca 2015 roku, skonsolidowane i jednostkowe skrócone sprawozdania z wyniku, 

skonsolidowane i jednostkowe skrócone sprawozdania z wyniku i innych dochodów 

całkowitych, skonsolidowane i jednostkowe skrócone sprawozdania ze zmian w kapitale 

własnym, skonsolidowane i jednostkowe skrócone sprawozdania z przepływów pieniężnych za 

okres od 1 października 2014 roku do 31 marca 2015 roku oraz wybrane informacje 

objaśniające. 
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2 Za zgodność tego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz 

tego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego z Międzynarodowym Standardem 

Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa ogłoszonym w formie rozporządzeń 

Komisji Europejskiej i innymi obowiązującymi przepisami odpowiada Zarząd Spółki. Naszym 

zadaniem było dokonanie przeglądu tych sprawozdań. 

3 Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do: 

 przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2013 roku, poz. 330, z późniejszymi zmianami), 

 postanowień krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę 

Biegłych Rewidentów. 

Wskazane wyżej standardy nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia 

przeglądu w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, że sprawozdanie finansowe oraz 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawierają istotnych nieprawidłowości. 

Przeglądu dokonaliśmy głównie drogą analizy danych skróconego śródrocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skróconego śródrocznego sprawozdania 

finansowego, wglądu w księgi rachunkowe oraz wykorzystania informacji uzyskanych od 

Zarządu oraz personelu odpowiedzialnego za finanse i rachunkowość Grupy i Spółki. 

Zakres i metoda przeglądu sprawozdania finansowego istotnie różni się od badań leżących u 

podstaw opinii wyrażanej o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) 

rachunkowości rocznego sprawozdania finansowego oraz o jego rzetelności i jasności, dlatego 

nie możemy wydać takiej opinii o załączonym skróconym śródrocznym skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym oraz skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym. 

4 Dokonany przez nas przegląd nie wykazał niczego, co nie pozwoliłoby stwierdzić, że skrócone 

śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz skrócone śródroczne sprawozdanie 

finansowe zostało przygotowane, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z 

Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa 

ogłoszonym w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.  

5 Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości załączonych skróconego śródrocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skróconego śródrocznego sprawozdania 

finansowego zwracamy uwagę na następujące kwestie:  

 w nocie 18 dodatkowych informacji i objaśnień do skróconego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Zarząd Spółki Dominującej przedstawił stan toczącego się 

postępowania przeciwko Spółce Dominującej, zakres konsekwencji finansowych oraz 

uzasadnił brak utworzenia rezerwy na zobowiązanie. Zdaniem Zarządu Spółki Dominującej 

prawdopodobieństwo wypływu środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne jest 

niskie, ale pewności takiej nie ma, 
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 w nocie 2.4 dodatkowych informacji i objaśnień do skróconego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Zarząd Spółki Dominującej przedstawił wpływ korekty 

hiperinflacyjnej dotyczącej kapitałów własnych, przeprowadzonej zgodnie z wymogami 

MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji na strukturę kapitałów 

własnych i poinformował o przyczynach nie wprowadzenia tej korekty hiperinflacyjnej do 

załączonego sprawozdania finansowego. Powyższe przeliczenie ma wpływ na strukturę 

kapitału własnego, nie zmienia jednak jego wartości globalnie. 

 
 
 
Jan Letkiewicz 

Biegły Rewident nr 9530 
Kluczowy biegły rewident przeprowadzający przegląd w imieniu 
Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., 
Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych, numer ewidencyjny 3654 
 
 
 
Poznań, 29 maja 2015 roku. 
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WSTĘP DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 
Przedstawione w niniejszym sprawozdaniu dane finansowe prezentowane są dla okresów: 
- bieżącego: od 01.10.2014 r. do 31.03.2015 r. 
- porównywalnego: od 01.10.2013 r. do 31.03.2014 r. 
- poprzedniego pełnego okresu obrotowego: od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r. 
 
 
 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

AKTYWA 31.03.2015 31.03.2014 30.09.2014 

Aktywa trwałe         
Wartość firmy 8 780  8 780  8 780  

Wartości niematerialne 126  68  181  

Rzeczowe aktywa trwałe 61 176  60 262  60 562  

Nieruchomości inwestycyjne -   -   -   

Inwestycje w jednostkach zależnych -   -   -   

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych -   -   -   

Należności i pożyczki -   -   -   

Pochodne instrumenty finansowe -   -   -   

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe -   -   -   

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 35  44  28  

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 259  3 047  2 657  

Aktywa trwałe 72 376  72 201  72 208  

Aktywa obrotowe 
    

 
Zapasy 

11 282  11 725  13 454  

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności 24 036  25 847  24 929  

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 270  122  123  

Pożyczki -   -   -   

Pochodne instrumenty finansowe -   -   -   

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe -   -   -   

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 959  825  415  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 377  983  4 277  

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone  
do sprzedaży -   -   -   

Aktywa obrotowe 37 924  39 502  43 198  

Aktywa razem  110 300  111 703  115 406  
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (CD.) 

PASYWA 31.03.2015 31.03.2014 30.09.2014 

Kapitał własny        
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej:       

Kapitał podstawowy 9 230  9 230  9 230  

Akcje własne (-) -   -   -   

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

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

Zyski zatrzymane: 45 875  43 280  45 953  

- zysk (strata) z lat ubiegłych 45 953  42 215  42 215  

- zysk (strata) netto przypadający 
akcjonariuszom jednostki dominującej 

(78) 1 065  3 738  

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

56 430  53 835  56 508  

Udziały niedające kontroli -   -   -   

Kapitał własny 56 430  53 835  56 508  

Zobowi ązania 
   

Zobowi ązania długoterminowe    

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 10 205  16 233  13 810  

Leasing finansowy 262  102  44  

Pochodne instrumenty finansowe -   -   -   

Pozostałe zobowiązania -   -   -   

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 493  2 365  2 417  

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 
pracowniczych 216  226  216  

Pozostałe rezerwy długoterminowe -   -   -   

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 006  4 718  4 640  

Zobowiązania długoterminowe 17 182  23 644  21 127  

    

Zobowi ązania krótkoterminowe    

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 17 755  16 378  17 660  

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 16  70  80  

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 15 769  13 561  16 706  

Leasing finansowy 165  610  124  

Pochodne instrumenty finansowe -   -   -   

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 
pracowniczych 1 332  1 314  1 276  

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 345  310  572  

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 306  1 981  1 353  

Zobowiązania związane z aktywami trwałymi 
przeznaczonymi do sprzedaży -   -   -   

Zobowiązania krótkoterminowe 36 688  34 224  37 771  

Zobowiązania razem 53 870  57 868  58 898  

Pasywa razem  110 300  111 703  115 406  



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa kapitałowa SUWARY 

Okres obj ęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2014 – 31.03.2015 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

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

 od 01.10.2014 
do 31.03.2015 

od 01.10.2013 
do 31.03.2014 

od 01.10.2013 
do 30.09.2014 

Działalno ść kontynuowana         
Przychody ze spr zedaży 47 648  45 935  95 262  
Przychody ze sprzedaży produktów i usług 40 269 43 960  90 520  

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 7 379  1 975  4 742  

Koszt własny sprzeda ży 40 660  37 642  76 721  
Koszt sprzedanych produktów i usług 34 000  35 808  72 469  

Koszt sprzedanych towarów i materiałów 6 660  1 834  4 252  

Zysk (strata) brutto ze sprzeda ży 6 988  8 293  18 541  

Koszty sprzedaży 1 859  1 829  3 925  

Koszty ogólnego zarządu 4 432  4 794  9 387  

Pozostałe przychody operacyjne 840  937  1 885  

Pozostałe koszty operacyjne 446  447  545  

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

Zysk (strata) z działalno ści operacyjnej  1 091  2 160  6 569  

Przychody finansowe 66  10  19  

Koszty finansowe 688  555  1 417  

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

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  469  1 615  5 171  

Podatek dochodowy 547  550  1 433  

Zysk (strata) netto z działalno ści kontynuowanej  (78) 1 065  3 738  

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

Zysk (strata) netto  (78) 1 065  3 738  

Zysk (strata) netto przypadaj ący:        
- akcjonariuszom podmiotu dominującego (78) 1 065  3 738  
- podmiotom niekontrolującym -   - -   

 

 

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

 od 01.10.2014 
do 31.03.2015 

od 01.10.2013 
do 31.03.2014 

od 01.10.2013 
do 30.09.2014 

z działalności kontynuowanej 
   

- podstawowy (0,02) 0,23 0,81 

- rozwodniony (0,02) 0,23 0,81 

z działalności kontynuowanej i zaniechanej    

- podstawowy (0,02) 0,23 0,81 

- rozwodniony (0,02) 0,23 0,81 
* zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom SUWARY S.A.  

 
 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa kapitałowa SUWARY 

Okres obj ęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2014 – 31.03.2015 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

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

 od 01.10.2014 
do 31.03.2015 

od 01.10.2013 
do 31.03.2014 

od 01.10.2013 
do 30.09.2014 

Zysk (strata) netto  (78) 1 065  3 738  

Inne całkowite dochody      

Pozycje nie przenoszone do wyniku finansowego  -    -   

Przeszacowanie środków trwałych      

      

 Pozycje przenoszone do wyniku finansow ego -    -   

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: -    -   

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

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego      

  -    -   

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków 
pieniężnych: -    -   

- 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 

- - -  

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu   -   -  

Całkowite dochody  (78) 1 065  3 738  

Całkowite dochody przypadaj ące:  -     -   
- akcjonariuszom podmiotu dominującego (78) 1 065  3 738  
- podmiotom niekontrolującym     

 
 

 od 01.10.2014 
do 31.03.2015 

od 01.10.2013 
do 31.03.2014 

od 01.10.2013 
do 30.09.2014 

EBITDA 4 564 5 408 13 152 

Marża EBITDA 9,58% 11,77%  13,81% 
EBITDA = zysk netto + podatek + koszty finansowe z tytułu odsetek + amortyzacja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa kapitałowa SUWARY 

Okres obj ęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2014 – 31.03.2015 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokr ągleń: wszystkie kwoty wyra żone są w tysi ącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁA SNYM 

 
 

 

Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 
Udziały 

niedające 
kontroli 

Kapitał 
własny razem Kapitał 

podstawowy 
Akcje 

własne (-) 

Kapitał ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich 
wart. nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane Razem 

Saldo na dzie ń 01.10.2014 roku 9 230    5 718  (4 393) 45 953  56 508    56 508  

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości           -     -   

Korekta błędu podstawowego           -     -   

Saldo po zmianach 9 230  -   5 718  (4 393) 45 953  56 508  -   56 508  
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.10.2014 d o 31.03.2015 roku 

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

akcjami)           -     -   

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

niekontrolującymi)       -     -     -   

Dywidendy           -     -   

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał           -     -   

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

Zysk netto za okres od 01.10.2014 roku do 31.03.2015 roku         (78) (78)   (78) 
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu za okres od 

01.10.2014 roku do 31.03.2015 roku           -     -   

Razem całkowite dochody -   -   -   -   (78) (78) -   (78) 
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż 

przeszacowanych środków trwałych)           -     -   

Saldo na dzie ń 31.03.2015 roku 9 230  -   5 718  (4 393) 45 875  56 430  -   56 430  

 

 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa kapitałowa SUWARY 

Okres obj ęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2014 – 31.03.2015 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokr ągleń: wszystkie kwoty wyra żone są w tysi ącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁA SNYM (CD.) 

 

 

Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 
Udziały 

niedające 
kontroli 

Kapitał 
własny razem 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 31.03.2014 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)         

Dywidendy         

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał         

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

Zysk netto za okres od 01.10.2013 roku do 31.03.2014 roku         1 065  1 065    1 065  
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu za okres od 

01.10.2013 roku do 31.03.2014 roku           -     -   

Razem całkowite dochody -   -   -   -   1 065  1 065  -   1 065  
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż 

przeszacowanych środków trwałych)           -     -   

Saldo na dzie ń 31.03.2014 roku 9 230  -   5 718  (4 393) 43 280  53 835  -   53 835  



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa kapitałowa SUWARY 

Okres obj ęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2014 – 31.03.2015 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokr ągleń: wszystkie kwoty wyra żone są w tysi ącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁA SNYM (CD.) 

 

 

Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 
Udziały 

niedające 
kontroli 

Kapitał 
własny razem 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)                  

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           -     -   

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  

 

 

 

 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa kapitałowa SUWARY 

Okres obj ęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2014 – 31.03.2015 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokr ągleń: wszystkie kwoty wyra żone są w tysi ącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENI ĘŻNYCH 

 od 01.10.2014 do 
31.03.2015 

od 01.10.2013 do 
31.03.2014 

od 01.10.2013 do 
30.09.2014 

Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści 
operacyjnej 

      

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  469  1 615  5 171  

Korekty:       
Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa 
trwałe 3 494  3 154  6 524  

Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości 
niematerialne 

58  22 81  

Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych -   -   -   

Zmiana wartości godziwej aktywów (zobowiązań) finans. 
wycenianych 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 (12) -   (18) 

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

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -   (17) -   

Koszty odsetek 622  472  1 160  

Przychody z odsetek i dywidend (12) (12)  (15) 

Koszt płatności w formie akcji (programy motywacyjne) -   -   -   

Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych -   -   -   

Inne korekty -   5  -   

Korekty razem 4 150  3 624  7 732  

Zmiana stanu zapasów 2 171  (336) (2 065) 

Zmiana stanu należności (4 793) (808)  (2 179) 

Zmiana stanu zobowiązań 5 749  (1 519) 1 687  

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (1 436) (1 216) (1 424) 

Zmiana stanu z tytułu umów budowlanych -   -   -   

Zmiany w kapitale obrotowym 1 691  (3 879) (3 981) 

Wpływy (wydatki) z rozliczenia instrumentów 
pochodnych 

-   -   -   

Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej -   -   -   

Zapłacony podatek dochodowy 146  538  465  

Środki pieni ężne netto z działalno ści operacyjnej  6 456  1 898  9 387  

 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa kapitałowa SUWARY 

Okres obj ęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2014 – 31.03.2015 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokr ągleń: wszystkie kwoty wyra żone są w tysi ącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENI ĘŻNYCH (CD.) 

 od 01.10.2014 do 
31.03.2015 

od 01.10.2013 do 
31.03.2014 

od 01.10.2013 do 
30.09.2014 

Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści 
inwestycyjnej 

     

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych -   (177) (5) 

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych -   -   -   

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (3 992) (13 592) (17 366) 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 293  -   -   

Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych -   -   -   

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych -   -   -   

Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych (537) - -   

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 -   -   -   

Otrzymane odsetki 22  10  16  

Otrzymane dywidendy -   - (1) 

Środki pieni ężne netto z działalno ści inwestycyjnej  (4 214) (13 759) (17 356) 

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 722  12 369  15 337  

Spłaty kredytów i pożyczek (5 177) (2 322) (4 568) 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (145) (355) (916) 

Odsetki zapłacone (543) (617) (1 376) 

Dywidendy wypłacone -   - -   

Środki pieni ężne netto z działalno ści finansowej  (5 143) 9 075  8 477  

Zmiana netto stanu środków pieni ężnych i ich  
ekwiwalentów (2 901) (2 786) 508  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek 
okresu 

4 278  3 769  3 769  

Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych -   -   -   

Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu  1 377  983  4 277  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa kapitałowa SUWARY 

Okres obj ęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2014 – 31.03.2015 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokr ągleń: wszystkie kwoty wyra żone są w tysi ącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SUWARY S.A.  

AKTYWA 31.03.2015 31.03.2014 30.09.2014 

Aktywa trwałe         
Wartość firmy -   -   -   

Wartości niematerialne 29  59  42  

Rzeczowe aktywa trwałe 21 622  24 814  23 283  

Nieruchomości inwestycyjne -   -     

Inwestycje w jednostkach zależnych 62 663  55 817  60 317   

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych -   -   -   

Należności i pożyczki -   -   -   

Pochodne instrumenty finansowe -   -   -   

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe -   -   -   

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 35  44  28  

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 291  301  281  

Aktywa trwałe 84 640  81 035  83 951  

Aktywa obrotowe 
    

Zapasy 6 622  7 471  7 824  

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności 12 059  13 059  11 629  

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 270  122  123  

Pożyczki -   -   -   

Pochodne instrumenty finansowe -   -   -   

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe -   -   -   

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 599  617  279  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 69  406  204  

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone  
do sprzedaży -   -   -   

Aktywa obrotowe 19 619  21 675  20 059  

Aktywa razem  104 259  102 710  104 010  

 

 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa kapitałowa SUWARY 

Okres obj ęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2014 – 31.03.2015 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokr ągleń: wszystkie kwoty wyra żone są w tysi ącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SUWARY S.A. (CD.) 

PASYWA 31.03.2015 31.03.2014 30.09.2014 

Kapitał własny         
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej: 

      

Kapitał podstawowy 9 230  9 230  9 230  

Akcje własne (-) -   -   -   

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

Pozostałe kapitały 1 905  1 905  1 905  

Zyski zatrzymane: 41 327  38 969  40 445  

- zysk (strata) z lat ubiegłych 40 445  36 789  36 789  

- zysk (strata) netto przypadający 
akcjonariuszom jednostki dominującej 

882  2 180  3 656  

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej 58 180  55 822  57 298  

Udziały niedające kontroli -   -   -   

Kapitał własny 58 180  55 822  57 298  

Zobowi ązania 
   

Zobowi ązania długoterminowe    

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 10 205  16 088  13 762  

Leasing finansowy 61  58  44  

Pochodne instrumenty finansowe -   -   -   

Pozostałe zobowiązania -   -   -   

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 215  1 171  1 173  

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 
pracowniczych 179  196  179  

Pozostałe rezerwy długoterminowe -   -   -   

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 642  4 718  4 149  

Zobowiązania długoterminowe 15 302  22 231  19 307  

     

Zobowi ązania krótkoterminowe    

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 12 628  10 506  10 736  

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego -   -   -   

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 16 001  11 926  14 530  

Leasing finansowy 48  27  28  

Pochodne instrumenty finansowe -   -   -   

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 
pracowniczych 986  1 033  937  

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 61  54  74  

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 053  1 111  1 100  

Zobowiązania związane z aktywami trwałymi 
przeznaczonymi do sprzedaży -   -   -   

Zobowiązania krótkoterminowe 30 777  24 657  27 405  

Zobowiązania razem 46 079  46 888  46 712  

Pasywa razem  104 259  102 710  104 010  



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa kapitałowa SUWARY 

Okres obj ęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2014 – 31.03.2015 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokr ągleń: wszystkie kwoty wyra żone są w tysi ącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 
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SPRAWOZDANIE Z WYNIKU SUWARY S.A. 

 od 01.10.2014 
do 31.03.2015 

od 01.10.2013 
do 31.03.2014 

od 01.10.2013 
do 30.09.2014 

Działalno ść kontynuowana        
Przychody ze sprzeda ży 29 267  28 114  58 615  
Przychody ze sprzedaży produktów i usług 22 608  26 954  51 655  

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 6 659  1 160  6 960  

Koszt własny sprzeda ży 25 660  22 996  47 448  

Koszt sprzedanych produktów i usług 19 476  21 915  40 846  

Koszt sprzedanych towarów i materiałów 6 184  1 081  6 602  

Zysk (strata) brutto ze sprzed aży 3 607  5 118  11 167  

Koszty sprzedaży 2 022  1 889  3 952  

Koszty ogólnego zarządu 2 923  3 372  6 257  

Pozostałe przychody operacyjne 611  748  1 566  

Pozostałe koszty operacyjne 423  363  458  

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

Zysk (strata) z działalno ści operacyjnej  (1 150) 242  2 066  

Przychody finansowe 2 588  2 530  3 213  

Koszty finansowe 526  562  1 426  

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

Zysk (strata ) przed opodatkowaniem  912  2 210  3 853  

Podatek dochodowy 30  30  197  

Zysk (strata) netto z działalno ści kontynuowanej  882  2 180  3 656  

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

Zysk (strata) netto  882  2 180  3 656  

Zysk (strata) netto przypadaj ący:        
- akcjonariuszom podmiotu dominującego 882  2 180  3 656  
- podmiotom niekontrolującym -   - -  

 

 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa kapitałowa SUWARY 

Okres obj ęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2014 – 31.03.2015 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokr ągleń: wszystkie kwoty wyra żone są w tysi ącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 
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SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW SUWARY S.A. 

 od 01.10.2014 
do 31.03.2015 

od 01.10.2013 
do 31.03.2014 

od 01.10.2013 
do 30.09.2014 

Zysk (strata) netto  882  2 180  3 656  

Inne całkowite dochody       

Pozycje nie przenoszone do wyniku finansowego  -   -   -   

Przeszacowanie środków trwałych       

       

 Pozycje przenoszone do wyniku fina nsowego  -   -   -   

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: -   -   -   

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

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego       

  -   -   -   

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków 
pieniężnych: -   -   -   

- 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    

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu -   -     

Całkowite dochody  882  2 180  3 656  

Całkowite dochody przypadaj ące:        
- akcjonariuszom podmiotu dominującego 882  2 180  3 656  
- podmiotom niekontrolującym -   -   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa kapitałowa SUWARY 

Okres obj ęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2014 – 31.03.2015 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokr ągleń: wszystkie kwoty wyra żone są w tysi ącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 
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SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SUWARY S.A . 

 

 

Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 
Udziały 

niedające 
kontroli 

Kapitał 
własny razem Kapitał 

podstawowy 
Akcje 

własne (-) 

Kapitał ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich 
wart. nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

Saldo na dzie ń 01.10.2014 roku  9 230  -   5 718  1 905  40 445  57 298  -   57 298  
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości           -     -   
Korekta błędu podstawowego           -     -   
Saldo po zmianach  9 230  -   5 718  1 905  40 445  57 298  -   57 298  

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.10.2014 d o 31.12.2014 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)         

Dywidendy         
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał         
Razem transakcje z właścicielami         
Zysk netto za okres od 01.10.2014 do 31.12.2014 roku         882 882  882 
Inne dochody całkowite po opodatkowaniu za okres od 
01.10.2014 do 31.12.2014 roku             

Razem całkowite dochody -   -   -   -   882 882  882 
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż 
przeszacowanych środków trwałych)             

Saldo na dzie ń 31.03.2015 roku  9 230  -   5 718  1 905  41 327 58 180  58 180 

 

 

 

 

 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa kapitałowa SUWARY 

Okres obj ęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2014 – 31.03.2015 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokr ągleń: wszystkie kwoty wyra żone są w tysi ącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 
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SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SUWARY S.A . (CD.) 

 

 

Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 
Udziały 

niedające 
kontroli 

Kapitał 
własny razem 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 1 905 36 789 53 642    53 642  
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości           -     -   
Korekta błędu podstawowego           -     -   
Saldo po zmianach  9 230  -   5 718  1 905  36 789  53 642  -   53 642  
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.10 do 31. 03.2014 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) 

          

Dywidendy           
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał           
Razem transakcje z właścicielami -   -         
Zysk netto za okres od 01.10.2013 do 31.03.2014 roku         2 180 2 180  2 180 
Inne dochody całkowite po opodatkowaniu za okres od 
01.10.2013 do 31.03.2014 roku             

Razem całkowite dochody -   -   -   -   2 180 2 180  2 180 
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż 
przeszacowanych środków trwałych)             

Saldo na dzie ń 31.03.2014 roku  
9 230  -   5 718  1 905  38 969 55 822  55 822 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa kapitałowa SUWARY 

Okres obj ęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2014 – 31.03.2015 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokr ągleń: wszystkie kwoty wyra żone są w tysi ącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 
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SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SUWARY S.A . (CD.) 

 

 

Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 
Udziały 

niedające 
kontroli 

Kapitał 
własny razem 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  1 905  36 789  53 642    53 642  

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości           -     -   

Korekta błędu podstawowego           -     -   

Saldo po zmianach 9 230  -   5 718  1 905  36 789  53 642  -   53 642  
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)           -     -   

Dywidendy           -     -   

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał           -     -   

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

Zysk netto za okres od 01.10.2013 roku do 30.09.2014 roku         3 656  3 656    3 656  
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu za okres od 

01.10.2013 roku do 30.09.2014 roku           -     -   

Razem całkowite dochody -   -   -   -   3 656  3 656  -   3 656  
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż 

przeszacowanych środków trwałych)           -     -   

Saldo na dzie ń 30.09.2014 roku 9 230  -   5 718  1 905  40 445  57 298  -   57 298  

 

 

 

 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa kapitałowa SUWARY 

Okres obj ęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2014 – 31.03.2015 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokr ągleń: wszystkie kwoty wyra żone są w tysi ącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 
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SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SUWARY S.A. 

 od 01.10.2014 do 
31.03.2015 

od 01.10.2013 do 
31.03.2014 

od 01.10.2013 do 
30.09.2014 

Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści 
operacyjnej      
Zysk (strata) przed opodatkowaniem  912  2 210  3 853 

Korekty:    

Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa 
trwałe 1 916  1 943  3 843  

Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości 
niematerialne 

14  18   45  

Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych -   -   -   

Zmiana wartości godziwej aktywów (zobowiązań) finans. 
wycenianych 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 -   -   (23) 

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

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -   -   -   

Koszty odsetek 524  535   1 211  

Przychody z odsetek i dywidend (2 537) (2 530) (3 210) 

Koszt płatności w formie akcji (programy motywacyjne) -   -   -   

Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych -   -   -   

Inne korekty -   -   -   

Korekty razem (83) (34) 1 866  

Zmiana stanu zapasów 1 202  (268) (621) 

Zmiana stanu należności 656  (2 319) (889) 

Zmiana stanu zobowiązań (1 386) 251 448  

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (894) (870) (1 229) 

Zmiana stanu z tytułu umów budowlanych -   -   -   

Zmiany w kapitale obrotowym (422) (3 206) (2 291) 

Wpływy (wydatki) z rozliczenia instrumentów 
pochodnych 

-   -   -   

Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej -   -   -   

Zapłacony podatek dochodowy 146  538  465  

Środki pieni ężne netto z działalno ści operacyjnej  553  (492) 3 893  

 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa kapitałowa SUWARY 

Okres obj ęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2014 – 31.03.2015 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

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

 

 18 

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SUWARY S.A. (CD.) 

 od 01.10.2014 do 
31.03.2015 

od 01.10.2013 do 
31.03.2014 

od 01.10.2013 do 
30.09.2014 

Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści 
inwestycyjnej 

   

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych -   -   -   

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych -   -   -   

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (256) (488) (845) 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych -   -   -   

Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych -   -   -   

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych -   -   -   

Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych 1 092  (13 500) (18 000) 

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 -   -   -   

Otrzymane odsetki 13  10  16  

Otrzymane dywidendy 950  2 519  3 194  

Środki pieni ężne netto z działalno ści inwestycyjnej  1 799  (11 459) (15 635) 

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 2 022  13 374  16 365  

Spłaty kredytów i pożyczek (4 040) (1 732) (4 444) 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 36  (13) (26) 

Odsetki zapłacone (505) (534) (1 211) 

Dywidendy wypłacone -   -   -   

Środki pieni ężne netto z działalno ści finansowej  (2 487) 11 095  10 684  

Zmiana netto stanu środków pieni ężnych i ich  
ekwiwalentów (135) (856) (1 058) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek 
okresu 204  1 262  1 262  

Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych -   -   -   

Środki pieni ężne i ich ekw iwalenty na koniec okresu  69  406  204  

 

 
 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa kapitałowa SUWARY 

Okres obj ęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2014 – 31.03.2015 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokr ągleń: wszystkie kwoty wyra żone są w tysi ącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJA ŚNIENIA DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO 
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1. Informacje ogólne 

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

Nazwa spółki zależnej Siedziba 
Udział Grupy w kapitale: 

31.03.2015 31.03.2014 30.09.2014 

Kartpol Group Sp. z o.o. Wołomin 100% 98,2% 98,2% 

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

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

 
Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez 
Zarząd Spółki dominującej dnia 29.05.2015 r. 
 

2. Podstawa sporz ądzenia oraz zasady rachunkowo ści 

2.1. Podstawa sporz ądzenia 

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmuje okres 6 
miesięcy zakończony 31.03.2015 roku oraz zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna 
sprawozdawczość finansowa.  
 
Dla pełniejszego zrozumienia sytuacji finansowej oraz majątkowej Grupy zamieszczono dane porównywalne za 
okres 12 m-cy roku obrotowego 2013/2014 od 01.10.2013 do 30.09.2014 roku, czyli dane za ostatni rok obrotowy 
kończący się w dniu 30 września 2014 roku oraz za okres pierwszego półrocza  roku obrotowego 2013/2014, od 
01.10.2013 do 31.03.2014 roku.. Dane porównywalne obejmują skonsolidowany bilans, skonsolidowane 
sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, skonsolidowany 
rachunek przepływów pieniężnych. 
 
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji, które 
ujawniane są w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Niniejsze 
skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe należy czytać łącznie ze skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013/2014. 
 
Walutą sprawozdawczą niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest 
złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).  
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Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień 
zatwierdzenia niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji 
nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki wchodzące w skład 
Grupy. 
 

2.2. Zasady rachunkowo ści 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z 
zasadami rachunkowości, które zostały zaprezentowane w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
Grupy za rok zakończony 30 września 2014 roku. 

Zmiany standardów lub interpretacji obowiązujące i zastosowane przez Grupę od 1 października 2014 roku 

• 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). Dla większości standardowych grup kapitałowych nie oznacza to zmian w konsolidacji. 
Zmiany dotyczą głównie jednostek, dla których wg dotychczasowych regulacji obowiązek konsolidacji nie 
był jednoznaczny. Standard dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 lub 
później. 

• 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. Standard dotyczy okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2014 lub później. 

• nowy MSSF 12 „Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach” 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. Standard dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 lub 
później. 

• 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. Standard dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 lub 
później. 

• 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: 

o jednostka posiada tytuł prawny do dokonania kompensaty aktywów i zobowiązań oraz 
o zamierza rozliczyć aktywa finansowe i zobowiązania finansowe w kwocie netto lub 

równocześnie. 
Zmiana do MSR 32 wprowadza szczegółowe objaśnienie stosowania tych warunków. 
Standard dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 lub później. 

• 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. Standard dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 1 
stycznia 2014 lub później. 

• 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: 

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. 
Standard dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 lub później. 

• 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 odzyskiwalnej do aktywów i środków, które utraciły wartość. Standard 
dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 lub później. 
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• 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. Standard dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 lub później. 

Wyżej wymienione zmiany standardów oraz interpretacji, obowiązujące od 1 stycznia 2014 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 2014 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 9 „Instrumenty finansowe” Nowy standard dotyczący wyceny i ujmowania instrumentów 
finansowych, mający zastąpić obecny MSR 39. Zmiany wprowadzone przez standard w rachunkowości 
instrumentów finansowych obejmują przede wszystkim: 
o inne kategorie aktywów finansowych, od których uzależniona jest metoda wyceny aktywów; 

przydział aktywów do kategorii dokonywany jest w zależności od modelu biznesowego odnoszącego 
się do danego składnika aktywów, 

o nowe zasady rachunkowości zabezpieczeń odzwierciedlające w większym stopniu zarządzanie 
ryzykiem, 

o nowy model utraty wartości aktywów finansowych oparty na przewidywanych stratach i powodujący 
konieczność szybszego ujmowania kosztów w wyniku finansowym. 

Standard dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 lub później 
 

• Nowa KIMSF 21 „Opłaty” Nowa interpretacja wprowadza zasady określające moment ujęcia zobowiązań 
z tytułu opłat i podatków nakładanych przez organy państwowe w przypadkach innych niż podatek 
dochodowy uregulowany w MSR 12. Interpretacja jest uszczegółowieniem zasad nakreślonych przez 
MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”. Standard dotyczy okresów rocznych 
rozpoczynających się 17 czerwca 2014 lub później. 

• Zmiana w MSR 19 „Świadczenia pracownicze” Zmiany polegają na doprecyzowaniu zasad 
postępowania w przypadku, gdy pracownicy wnoszą wpłaty na pokrycie kosztów programu określonych 
świadczeń. Standard dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2015 lub później. 

• Zmiany w MSSF 2, MSSF 3, MSSF 8, MSR 16, MSR 24, MSR 38 Mniejsze poprawki do standardów, 
wprowadzane w ramach corocznych zmian do standardów (cykl 2010 – 2012): 
o MSSF 2: Rada doprecyzowała standard zmieniając lub wprowadzając nowe definicje następujących 

pojęć: warunek rynkowy, warunek świadczenia usług, warunek nabycia uprawnień, warunek 
związany z dokonaniami 

o MSSF 3: Rada doprecyzowała zasady wyceny zapłaty warunkowej po dniu przejęcia, aby były 
zgodne z innymi standardami (przede wszystkim z MSSF 9 / MSR 39 oraz MSR 37) Standard 
dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2014 lub później. 

o MSSF 8: Rada nałożyła na jednostki dokonujące łączenia segmentów operacyjnych wymóg 
dodatkowych ujawnień dotyczących tych połączonych segmentów i cech gospodarczych, ze 
względu na które dokonano łączenia 

o MSSF 8: standard po zmianie przewiduje, że wymóg ujawniania uzgodnienia sumy aktywów 
segmentów z aktywami wykazanymi w bilansie jest obowiązkowy tylko, gdy wartości aktywów są 
ujawniane w podziale na segmenty 

o MSR 16 i MSR 38: Rada wprowadziła korektę zasady kalkulowania kwoty brutto i skumulowanego 
umorzenia środka trwałego (wartości niematerialnej) w przypadku stosowania modelu wartości 
przeszacowanej 
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o MSR 24: Definicja podmiotu powiązanego została poszerzona o jednostki świadczące usługi 
kluczowego personelu kierowniczego. Dodano też odpowiednie ujawnienia 

Standard dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2014 lub później. 
• Zmiany w MSSF 3, MSSF 13, MSR 40 Mniejsze poprawki do standardów, wprowadzane w ramach 

corocznych zmian do standardów (cykl 2011 – 2013): 
o MSSF 3: doprecyzowano, że wykluczone ze standardu są transakcje tworzenia wspólnych ustaleń 

umownych (joint arrangements) w sprawozdaniach tych wspólnych ustaleń umownych 
o MSSF 13: Rada doprecyzowała zakres stosowania zwolnienia dotyczącego wyceny portfela 

aktywów i zobowiązań finansowych w kwocie netto 
o MSR 40: Rada doprecyzowała, że w przypadku nabycia nieruchomości inwestycyjnej należy 

również rozpatrzyć, czy jest to nabycie grupy aktywów czy połączenie przedsięwzięć zgodnie z 
zasadami określonymi w MSSF 3. 

Standard dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 22 grudnia 2014 lub później. 
• Nowy MSSF 14 „Regulatory Deferral Accounts” Nowy standard dotyczy wyłącznie podmiotów, które 

przechodzą na MSSF i prowadzą działalność w branżach, w których państwo reguluje stosowane ceny, 
takich jak dostarczanie gazu, elektryczności czy wody. Standard pozwala na kontynuowanie polityki 
rachunkowości dotyczącej ujmowania przychodów z takiej działalności stosowanej przed przejściem na 
MSSF zarówno w pierwszym sprawozdaniu sporządzonym wg MSSF, jak i później. Standard dotyczy 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 lub później. 

• Nowy MSSF 15 „Revenue from Contracts with Customers” Nowy standard zastąpi dotychczasowy MSR 
11 i MSR 18 zapewniając jeden spójny model ujmowania przychodów. Nowy 5-stopniowy model 
uzależniać będzie ujęcie przychodu od uzyskania przez klienta kontroli nad dobrem lub usługą. Ponadto 
standard wprowadza dodatkowe wymogi ujawniania informacji oraz wskazówki dotyczące kilku 
szczegółowych kwestii. Nowy standard może zmienić moment i kwoty ujmowanych przychodów w 
przedsiębiorstwach wielu branż. Standard dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 
2017 lub później. 

• zmiana MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” Zgodnie z poprawką jednostka nabywająca udziały we 
wspólnej działalności stanowiącej biznes (przedsięwzięcie) będzie musiała do ujęcia aktywów i 
zobowiązań wspólnej działalności zastosować zasady określone w MSSF 3, a więc m.in. wycenić 
aktywa i zobowiązania w wartości godziwej i ustalić wartość firmy. Standard dotyczy okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2016 lub później. 

• zmiana w MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” i MSR 38 „Aktywa niematerialne” Zgodnie z poprawką 
metoda amortyzacji środków trwałych oparta na osiąganych przychodach z wykorzystania składnika 
aktywów jest niedopuszczalna. W przypadku aktywów niematerialnych stosowanie takiej metody zostało 
ograniczone. Standard dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 lub później. 

• zmiana MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” i MSR 41 „Rolnictwo” Poprawka przewiduje, że rośliny 
produkcyjne (np. winorośle, drzewa owocowe) zostaną wyłączone z zakresu MSR 41 i włączone w 
zakres MSR 16 jako wytworzone we własnym zakresie środki trwałe. Dzięki tej zmianie nie będzie 
konieczne dokonywanie wyceny tych roślin w wartości godziwej na każdy dzień bilansowy, czego do tej 
pory wymagał MSR 41. Standard dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 lub 
później. 

• zmiana MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe” Zgodnie z wprowadzoną poprawką w 
sprawozdaniu jednostkowym udziały w jednostce zależnej, wspólnym przedsięwzięciu lub jednostce 
stowarzyszonej będą mogły być wyceniane również metodą praw własności. Do tej pory MSR 27 
przewidywał wyłącznie wycenę w cenie nabycia lub zgodnie z MSSF 9 / MSR 39. Standard dotyczy 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 lub później. 

• zmiana MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” i MSR 28 „Inwestycje w jednostkach 
stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” Obowiązujące do tej pory zasady regulujące 
rozliczenie utraty kontroli nad jednostką zależną przewidywały, że ujmuje się na ten moment zysk lub 
stratę. Z kolei zasady stosowania metody praw własności mówiły, że wynik transakcji z podmiotami 
wycenianymi metodą praw własności ujmuje się tylko do wysokości udziału pozostałych udziałowców 
tych podmiotów. W sytuacji, gdy jednostka dominująca sprzedaje lub wnosi aportem udziały w spółce 
zależnej do podmiotu wycenianego MPW w taki sposób, iż traci nad nią kontrolę, wyżej przytoczone 
regulacje byłyby ze sobą sprzeczne. Zmiana MSSF 10 i MSR 28 likwiduje tę kolizję następująco: 
o jeżeli jednostka, nad którą utracono kontrolę stanowi przedsiębiorstwo (biznes), wynik na transakcji 

ujmowany jest w całości, 
o jeżeli jednostka, nad którą utracono kontrolę nie stanowi przedsiębiorstwa, wynik ujmowany jest 

tylko do wysokości udziału innych inwestorów. 
• Zmiany MSSF 5, 7, MSR 19, 34 Mniejsze poprawki do standardów, wprowadzane w ramach corocznych 

zmian do standardów (cykl 2012 – 2014) Standard dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 1 
stycznia 2016 lub później. 

• zmiany MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 12 „Ujawnianie informacji na temat 
udziałów w innych jednostkach” i MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych 
przedsięwzięciach” Rada MSR dodała kolejne zwolnienia z wymogu konsolidacji lub stosowania metody 

• praw własności w przypadku jednostek inwestycyjnych: 
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o jeżeli spółka dominująca średniego szczebla jest zależna od jednostki inwestycyjnej, która wykazuje 
swoje inwestycje w wartości godziwej zgodnie z MSR 39 / MSSF 9, to taka spółka dominująca 
średniego szczebla może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 

o jeżeli inwestor jest zależny od jednostki inwestycyjnej, która wykazuje swoje inwestycje w wartości 
godziwej zgodnie z MSR 39 / MSSF 9, to taki inwestor może nie stosować metody praw własności 
do ujmowania swoich inwestycji w jednostki współkontrolowane lub stowarzyszone, 

o jednostka inwestycyjna jest obowiązana konsolidować jednostki zależne, które świadczą usługi 
pomocnicze; jeśli jednak taka jednostka zależna jest sama jednostką inwestycyjna, nie konsoliduje 
się jej. 

Standard dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 lub później. 
• zmiany MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” Rada MSR w ramach większego projektu, który 

ma doprowadzić do zwiększenia przejrzystości i uniknięcia nadmiernych ujawnień w sprawozdaniu 
finansowym, opublikowała szereg zmian do MSR 1. Zmiany obejmują następujące aspekty:  
o Rada zwraca uwagę na to, że umieszczenie w sprawozdaniu finansowym zbyt wielu nieistotnych 

informacji powoduje, że sprawozdanie finansowe staje się nieczytelne i jest sprzeczne z zasadą 
istotności, 

o wymagane przez standard pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowych dochodów oraz 
sprawozdania z sytuacji finansowej mogą być dezagregowane, 

o dodano wymogi dotyczące sum cząstkowych zamieszczanych w sprawozdaniu z wyniku i 
pozostałych całkowitych dochodów oraz w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, 

o kolejność not do sprawozdania finansowego zależy od decyzji spółki, jednak należy w tym zakresie 
zapewnić zrozumiałość i porównywalność. 

Standard dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 lub później. 
 

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

2.3. Niepewno ść szacunków 

Przy sporządzaniu niniejszego skróconego kwartalnego 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 szacunkach i założeniach, które są znaczące dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 
zostały zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2013/2014 rok obrotowy. W 
niniejszym skróconym śródrocznym  sprawozdaniu finansowym zaprezentowano zmiany szacunków w zakresie 
rezerw i odpisów aktualizujących. 
 
 
 

2.4. Działalno ść w warunkach hiperinflacji 

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.  
 
 
okre

s 
Kapitał na 

BO 
zwiększenia  zmniejszeni

a 
Kapitał na 

BZ 
Indeks 

cen 
Kapitał po 

inflacji 
różnica  

1995 0,00 4 196 0,00 4 196 1,28 5 362 1 166  
1996 4 196 0,00 0,00 4 196 1,20 6 429 2 233  

 
W wyniku przeszacowania wartość kapitałów byłaby większa o łączną kwotę 2 233 tys. PLN, o tą samą wielkość 
wynik finansowy lat ubiegłych powinien być niższy. Decyzją Zarządu powyższa korekta nie jest wprowadzana do 
bilansu.  
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2.5. Korekty bł ędów oraz zmiana zasad rachunkowo ści 

 
W okresie objętym niniejszym skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie 
dokonano korekt błędów, które miałyby wpływ na dane finansowe prezentowane za porównywalne okresy 
 
 

3. Znaczące zdarzenia i transakcje 

 
W okresie objętym niniejszym skróconym śródrocznym sprawozdaniem, od 01.10.2014 roku do 31.03.2015 roku 
wystąpiły następujące istotne zdarzenia, ze względu na ich wielkość i wywierany przez nie wpływ na aktywa, 
pasywa lub wynik finansowy: 
 
W dniu 26 stycznia 2015 roku, Spółka Dominująca - Suwary S.A., zakupiła kolejne 2 udziały Kartpol Group Sp. z 
o.o. (RB 1/2015 z dnia 26.01.2015). Od tego dnia Emitent jest w posiadaniu 110 udziałów tej spółki zależnej, 
które stanowią 100% kapitału zakładowego Kartpol Group Sp. z o.o.. 

 

4. Sezonowo ść działalno ści 

 
Działalność Grupy  nie cechuje się sezonowością. 
 
 
 

5. Zysk na akcj ę 

 
Podstawowy zysk na akcję liczony jest według formuły zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu 
dominującego podzielony przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w danym okresie. 
Przy kalkulacji rozwodnionego zysku na akcję uwzględniany jest rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje 
Spółki dominującej, wyemitowanych w ramach programów motywacyjnych realizowanych przez Grupę.  
 
Średnioważona liczba akcji w poszczególnych okresach przedstawia się następująco: 

� w okresie od 01.10.2014 roku do 31.03.2015 roku: 4 615 070 akcji 
� w okresie od 01.10.2013 roku do 31.03.2014 roku: 4 615 070 akcji 
� w okresie od 01.10.2013 roku do 30.09.2014 roku: 4 615 070 akcji 

 
Kalkulacja zysku na akcję została zaprezentowana poniżej: 

  
od 01.10.2014 
do 31.03.2015 

od 01.10.2013 do 
31.03.2014 

od 01.10.2013 do 
30.09.2014 

Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru       

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

Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje       

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

Działalno ść kontynuowana       

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (78) 1 065  3 738  

        

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) (0,02) 0,23  0,81  

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) (0,02) 0,23  0,81  

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 (78) 1 065  3 738  

        

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) (0,02) 0,23  0,81  

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) (0,02) 0,23  0,81  
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6. Segmenty operacyjne 

 
Przy wyodrębnianiu segmentów operacyjnych Zarząd kieruje się liniami produktowymi, które reprezentują główne 
usługi oraz wyroby dostarczane przez Grupę. Każdy z segmentów jest zarządzany odrębnie w ramach danej linii 
produktowej, z uwagi na specyfikę świadczonych usług / wytwarzanych wyrobów wymagających odmiennych 
technologii, zasobów oraz podejścia do realizacji. 
 
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Grupa Kapitałowa dzieli działalność na następujące segmenty 
operacyjne: 
1. Segment A – sprzedaż opakowań,  
2. Segment B -  sprzedaż kartuszy 
3. Segment C -  sprzedaż usług w zakresie zarządzania własnością intelektualną oraz badaniami i rozwojem. 
 
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 1.10.2014 roku do 31.03.2015 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. 
 
 
 
 
Przychody, wyniki oraz aktywa segmentów operacyjnych: 
 
  Segment A Segment B Segment C Ogółem 

 za okres od 01.10.2014 roku do 31.03.2015 roku        

Przychody od klientów zewnętrznych 29 949  17 699  -   47 648  

Przychody ze sprzedaży między segmentami 4 334  -   1 514  5 848  

Przychody ogółem 34 283  17 699  1 514  53 496  

Wynik operacyjny segmentu (1 033) 588  605  160  

Aktywa segmentu sprawozdawczego 138 076  28 340  22 669  189 085  

 za okres od 01.10.2013 do 31.03.2014 roku        

Przychody od klientów zewnętrznych 28 009  17 926  -   45 935  

Przychody ze sprzedaży między segmentami 105  3  1 794  1 902  

Przychody ogółem 28 114  17 929  1 794  47 837  

Wynik operacyjny segmentu (204) 391  878  1 065  

Aktywa segmentu sprawozdawczego 128 405  29 000  23 051  180 456  

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  

Aktywa segmentu operacyjnego 135 401  31 027  23 582  190 010  

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

  
od 01.10.2014 do 

31.03.2015 
od 01.10.2013 do 

31.03.2014 
od 01.10.2013 do 

30.09.2014 

Wynik operacyjny segmentów 160  1 065  3 962  
Korekty:     -   
….. -   -  -   
Pozostałe przychody nie przypisane do segmentów 840  937  1 885  
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Pozostałe koszty nie przypisane do segmentów (-) (446) (447) (545) 
Wyłączenie wyniku z transakcji pomiędzy segmentami 537  605 1 267  
Korekty razem 931  1 095  2 607  
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 091  2 160  6 569  
Przychody finansowe 66  10  19  
Koszty finansowe (-) (188) (555) (1 417) 
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych 
metodą praw własności (+/-) -   -   - 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  969  1 615  5 171 

 

7. Połączenia jednostek gospodarczych 

W okresie niniejszego skróconego śródrocznego sprawozdania skonsolidowanego nie wystąpiły połączenia, 
przejęcia ani sprzedaż przez Grupę Suwary. 
 
 

8. Warto ść firmy 

Nie występuje zmiana wartości firmy w okresie sprawozdawczym. 
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9. Warto ści niematerialne 

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

 Znaki 
towarowe 

Patenty 
i licencje 

Oprogramowanie 
komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 

Pozostałe 
wartości 

niematerialne 

Wartości 
niematerialne w 

trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.10.2014 roku do 31.03.2015 roku 
              

Wartość bilansowa netto na dzień 01.10.2014 roku -   -   181  -   -   -   181  

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

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) -   -   4  -   -   -   4  

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

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

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

Amortyzacja (-) -   -   (55) -   (4) -   (59) 

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

Odwrócenie odpisów aktualizujących -   -   -   -   -   -   -   

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

Wartość bilansowa netto na dzień 31.03.2015 roku -   -   130  -   (4) -   126  

 za okres od 01.10.2013 do 31.03.2014 roku 
              

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

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

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) -   -   47  -   -   -   47  

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

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

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

Amortyzacja (-) -   -   (18) -   (6) -   (24) 

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

Odwrócenie odpisów aktualizujących -   -   -   -   -   -   -   

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

Wartość bilansowa netto na dzień 31.03.2014 roku -   -   59  -   9  -   68  
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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  

 

10. Rzeczowe aktywa trwałe 

Poniższa tabela przedstawia nabycia i zbycia oraz odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych: 

 Grunty 
Budynki i   
budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Rzeczowe 
aktywa trwałe w 

trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.10.2014 roku do 31.03.2015 roku               
Wartość bilansowa netto na dzień 01.10.2014 roku 7 201  24 443  25 241  831  517  2 329  60 562  

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

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) -   42  738  197  56  3 733  4 766  

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

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) -   -   (280) -   -   (253) (533) 

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

Amortyzacja (-) -   (444) (2 862) (99) (67) -   (3 472) 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) -   -   -   -   -   (147) (147) 

Odwrócenie odpisów aktualizujących -   -   -   -   -   -   -   

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

Wartość bilansowa netto na dzień 31.03.2015 roku 7 201  24 041  22 837  929  506  5 662  61 176  

 za okres od 01.10.2013 do 31.03.2014 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 -   -   -   -   -  -  -  
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Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) -   33  477  225  6  14 039  14 780  

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

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) -   -   -   (5) -   (711) (716) 

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

Amortyzacja (-) -   (267) (2 803) (53) (31)  (3 154) 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) -   -   -   -   -   (62) (62) 

Odwrócenie odpisów aktualizujących -   -   -   -   -   -   -   

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

Wartość bilansowa netto na dzień 31.03.2014 roku 7 201  10 476  22 255  360  128  19 842  60 262  

 
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  
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11. Warto ść godziwa instrumentów finansowych 

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

Klasa instrumentu finansowego 

31.03.2015 31.03.2014 30.09.2014 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Aktywa:             

Pożyczki -   -   -   -   - - 
Należności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe 

24 536  24 536  25 847  25 847  24 929  24 929  

Pochodne instrumenty finansowe -   -   -   -   -   -   

Papiery dłużne -   -   -   -   -   -   

Akcje spółek notowanych -   -   -   -   -   -   

Udziały, akcje spółek nienotowanych* -   -   -   -   -   -   

Jednostki funduszy inwestycyjnych -   -   -   -   -   -   
Pozostałe klasy pozostałych aktywów 
finansowych 

-   -   -   -   -   -   

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 377  1 377  983  983  4 277  4 277  

Zobowi ązania: -   -   -   -   -   -   

Kredyty w rachunku kredytowym 17 216  17 216  22 834  22 834  21 391  21 391  

Kredyty w rachunku bieżącym 8 758  8 758  6 960  6 960  9 125  9 125  

Pożyczki -   -   -   -   -  -   

Dłużne papiery wartościowe -   -   -   -   -   -   

Leasing finansowy 226  226  712  712  168  168  

Pochodne instrumenty finansowe -   -   -   -   -   -   
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe 

18 255  18 255  16 378  16 378  17 660  17 660  

 
*Pozycja nie obejmuje udziałów i akcji wycenianych w cenie nabycia, ze względu na brak możliwości wiarygodnego określenia 
wartości godziwej 
 
 

12. Odpisy aktualizuj ące warto ść aktywów 

 
Odpisy aktualizujące wartość zapasów: 

  
od 01.10.2014 
do 31.03.2015 

od 01.10.2013 
do 31.03.2014 

od 01.10.2013 
do 30.09.2014 

Stan na początek okresu 210  276  276  
Odpisy ujęte jako koszt w okresie 53  11  41  
Odpisy odwrócone w okresie (-) -   (54) (52) 
Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia) -   -   (55) 
Stan na koniec okresu  263  233  210  

 
Odpisy aktualizujące wartość należności i pożyczek: 

  
od 01.10.2014 
do 31.03.2015 

od 01.10.2013 
do 31.03.2014 

od 01.10.2013 
do 30.09.2014 

Stan na początek okresu 298  341  341  
Odpisy ujęte jako koszt w okresie 85  31  40  
Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie (-) (18) (46) (70) 
Odpisy wykorzystane (-) -   (10) (13) 
Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia) -   -   -   
Stan na koniec okresu  365  316  298  
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13. Kapitał podstawowy 

W okresie od 1.10.2014 roku do 31.03.2015 roku w Spółce dominującej nie dokonano zmiany kapitału 
podstawowego z tytułu nowej emisji akcji ani splitu akcji.  
 
Kapitał podstawowy według stanu na dzień bilansowy: 

  31.03.2015 31.03.2014 30.09.2014 
Liczba akcji 4 615 070  4 615 070  4 615 070  
Wartość nominalna akcji (PLN)  2,00  2,00  2,00 
Kapitał podstawowy  9 230   9 230   9 230   

 
 
Akcje wyemitowane w prezentowanych okresach sprawozdawczych: 
 

 
Wartość 

nominalna 
serii / emisji 

Liczba akcji Cena emisyjna 
(PLN) 

Data rejestracji 
serii / emisji 

Kapitał podstawowy na dzień 01.10.2013 roku 9 230  4 615 070  X X 

……..         

……..         

Kapitał podstawowy na dzień 31.03.2014 roku 9 230  4 615 070  X X 

……..         

……..         

Kapitał podstawowy na dzień 30.09.2014 roku 9 230  4 615 070  X X 

……..         

……..         

Kapitał podstawowy na dzie ń 31.03.2015 roku 9 230  4 615 070  X X 

 
 

14. Programy płatno ści akcjami 

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

15. Dywidendy 

W okresie od 1.10.2014 roku do 31.03.2015 roku Spółka dominująca nie wypłaciła dywidendy akcjonariuszom. 
 
 

16. Emisja i wykup papierów dłu żnych 

W okresie od 1.10.2014 roku do 31.03.2015 roku Grupa nie dokonała emisji ani wykupu papierów dłużnych. 
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17. Rezerwy 

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

  

Rezerwy na 
długoterm. 
świadczenia 
pracownicze 

Pozostałe rezerwy, w tym na: 
koszty 

restruktury-
zacji 

sprawy 
sądowe 

straty z 
umów 

budowlanych 
inne razem 

 za okres od 01.10.2014 roku do 
31.03.2015 roku 

          
  

Stan na początek okresu 324  -   -   -   572  572  
Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w 

okresie 
-   -   -   -   29  29  

Rozwiązanie rezerw ujęte jako 
przychód w okresie (-) (108) -   -   -   (21) (21) 

Wykorzystanie rezerw (-) -   -   -   -   (235) (235) 
Zwiększenie przez połączenie 

jednostek gospodarczych -   -   -   -   -   -   

Pozostałe zmiany (różnice kursowe 
netto z przeliczenia) 

-   -   -   -   -   -   

Stan rezerw na dzień 31.03.2015 roku 216  -   -   -   345  345  
 za okres od 01.10.2013 do 

31.03.2014 roku 
          

  
Stan na początek okresu 369  -   -   -   496  496  
Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w 

okresie 
    63  63  

Rozwiązanie rezerw ujęte jako 
przychód w okresie (-)     -   -   

Wykorzystanie rezerw (-) (143)    (249) (249) 
Zwiększenie przez połączenie 

jednostek gospodarczych     -   -   

Pozostałe zmiany (różnice kursowe 
netto z przeliczenia) 

    -   -   

Stan rezerw na dzień 31.03.2014 roku 226     310  310  

 
za okres od 01.10.2013 roku do 

30.09.2014 roku 
            

Stan na początek okresu 369  -   -   -   496  496  
Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w 

okresie 7  -   -   -   449 449 

Rozwiązanie rezerw ujęte jako 
przychód w okresie (-) 

-   -   -   -   (2) (2) 

Wykorzystanie rezerw (-) (143) -   -   -   (371) (371) 
Zwiększenie przez połączenie 

jednostek gospodarczych -   -   -   -   -   -   

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

Stan rezerw na dzień 30.09.2014 roku 324  -   -   -   572  572  

 

18. Zobowi ązania warunkowe 

Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na koniec poszczególnych okresów (w tym dotyczących 
jednostek powiązanych) przedstawia się następująco: 
 

  31.03.2015 31.03.2014 30.09.2014 
Wobec jednostki dominuj ącej:       
Poręczenie spłaty zobowiązań 25 000 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 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   -   
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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   -   

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 4 959 4 711 5 105  

Pozostałe jednostki razem 4 959 4 711 5 105  

Zobowi ązania warunkowe razem 29 959 29 711 30 105  
 
Na dzień 31.03.2015 nadal  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. 
W dniu 27 lutego 2015 roku Spółka otrzymała decyzję z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  o przekazaniu 
sprawy do ponownego rozpatrzenia przez ZFRON. 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. 

19. Działalno ść zaniechana 

Nie  występuje. 
 
 

20. Transakcje z jednostkami 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 
• 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  
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• 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 

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

  
od 01.10.2014 
do 31.03.2015 

od 01.10.2013 
do 31.03.2014 

od 01.10.2013 
do 30.09.2014 

Świadczenia na rzecz personelu kierowniczego       
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 417  445  998  
Świadczenia z tyt. rozwiązania stosunku pracy -   -   -   
Płatności w formie akcji własnych -   -   -   
Pozostałe świadczenia -   -   -   
Razem 417  445  998  

 
Transakcje zawarte pomiędzy spółkami Grupy, które zostały wyeliminowane w procesie konsolidacji, 
prezentowane są w jednostkowych sprawozdaniach finansowych spółek. 
Poniżej zestawiono transakcje z jednostkami powiązanymi ujęte w skróconym sródrocznym skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym Grupy: 
 

  

Przychody z działalności operacyjnej Należności 
od 

01.10.2014 
do 

31.03.2015 

od 
01.10.2013 

do 
31.03.2014 

od 
01.10.2013 

do 
30.09.2014 

31.03.2015 31.03.2014 30.09.2014 

Sprzeda ż do:           
Jednostki dominującej -   -   -   -   -   -   
Jednostki zależnej -   -   -   -   -   -   
Jednostki stowarzyszonej -   -   -   -   -   -   
Wspólnego przedsięwzięcia -   -   -   -   -   -   
Kluczowego personelu kierowniczego -   -   -   -   -   -   
Pozostałych podmiotów powiązanych (4) 148  631  -   95  665  
Razem (4) 148  631  -   95  665  

 

  

Zakup (koszty, aktywa) Zobowiązania 
od 

01.10.2014 
do 

31.03.2015 

od 
01.10.2013 

do 
31.03.2014 

od 
01.10.2013 

do 
30.09.2014 

31.03.2015 31.03.2014 30.09.2014 

Zakup od:           
Jednostki dominującej -   -   -   -   -   -   
Jednostki zależnej (16) -   -   -   -   -   
Jednostki stowarzyszonej -   -   -   -   -   -   
Wspólnego przedsięwzięcia -   -   -   -   -   -   
Kluczowego personelu kierowniczego -   -   -   -   -   -   
Pozostałych podmiotów powiązanych 3 829  1 223  4 682  2 417  507  133  
Razem 3 813  1 223  4 682  2 417  507  133  

 
W okresie sprawozdawczym  niniejszego  skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego roku Spółka zależna Suwary Development Sp. z o.o. udzieliła spółce dominującej Suwary S.A. 
pożyczki w wysokości 1.300,00 tys. PLN na okres 12 m-cy.  
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21. Zdarzenia po dniu bilansowym 

Nie wystąpiły 
 
 
 

22. Inne znacz ące zmiany aktywów, zobowi ązań, przychodów i kosztów 

 
Poza wymienionymi w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym formami zabezpieczeń 
spłaty kredytów, umowy kredytowe nakładają na Grupę dodatkowe wymogi, jakie muszą być spełnione przez 
okres kredytowania w postaci określonego poziomu wskaźników finansowych. Na dzień 31.03.2015 roku poziom 
niektórych wskaźników ustalonych przez banki jest nieznacznie przekroczony. Pomimo tego nie istnieje 
zagrożenie wypowiedzenia umów kredytowych. 
 

23. Inne informacje wymagane przepisami (wybrane da ne finansowe przeliczone na euro) 

W okresach objętych niniejszym skróconym kwartalnym 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:  
 
31.03.2015 4,0890 PLN/EUR, 
31.03.2014 4,1713 PLN/EUR, 
30.09.2014  4,1755 PLN/EUR, 
 

� średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień 
każdego miesiąca w danym okresie:  
 
01.10.2014 - 31.03.2015 4,1824 PLN/EUR, 
01.10.2013 - 31.03.2014 4,1820 PLN/EUR, 
01.10.2013 - 30.09.2014 4,1789 PLN/EUR, 

 
Najwyższy i najniższy kurs obowiązujący w każdym okresie kształtował się narastająco:  

 
01.10.2014 - 31.03.2015 4,3335; 4,0886 PLN/EUR 
01.10.2013 - 31.03.2014 4,2375; 4,1450 PLN/EUR 
01.10.2013 - 30.09.2014 4,2375; 4,0998 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 
01.10.2014 

do 
31.03.2015 

od 
01.10.2013 

do 
31.03.2014 

od 
01.10.2013 

do 
30.09.2014 

od 
01.10.2014 

do 
31.03.2015 

od 
01.10.2013 

do 
31.03.2014 

od 
01.10.2013 

do 
30.09.2014 

tys. PLN  tys. EUR 
Skonsolidowane sprawozdanie z 

wyniku 
            

Przychody ze sprzedaży 47 648  45 935  95 262 11 393  10 984  22 796 
Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

1 091  2 160  6 569 261  516  1 572 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 469  1 615  5 171 112  386  1 237 
Zysk (strata) netto (78) 1 065  3 738 (19) 255  894 
Zysk (strata) netto przypadający 
akcjonariuszom podmiotu 
dominującego 

(78) 1 065  3 738 (19) 255  894 

Zysk na akcję (PLN; EUR) (0,02) 0,23  0,81 (0,00) 0,06  0,19 
Rozwodniony zysk na akcję 
(PLN; EUR) 

(0,02) 0,23  0,81 (0,00) 0,06  0,19 

Średni kurs PLN / EUR w okresie X X X 4,1824 4,1820  4,1789 

              
Skonsolidowane sprawozdanie z 

przepływów pieni ężnych             



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa kapitałowa SUWARY 

Okres obj ęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2014 – 31.03.2015 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

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

 

 36 

Środki pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 6 456  1 898  9 387  1 544  454  2 246  

Środki pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (4 214) (13 759) (17 356) (1 008) (3 290) (4 153) 

Środki pieniężne netto z działalności 
finansowej (5 143) 9 075  8 477  (1 230) 2 170  2 029  

Zmiana netto stanu środków 
pieniężnych i ich ekwiwalentów (2 901) (2 786) 508  (694) (666) 122  

Średni kurs PLN / EUR w okresie X X X 4,1824  4,1820  4,1789  

 
 
      

  31.03.2015 31.03.2014 30.09.2014 31.03.2015 31.03.2014 30.09.2014 

 tys. PLN  tys. EUR 
Skonsolidowane sprawozdanie z 

sytuacji finansowej 
            

Aktywa 110 300  111 703  115 406  26 975  26 779  27 639  
Zobowiązania długoterminowe 17 182  23 644  21 127  4 202  5 668  5 060  
Zobowiązania krótkoterminowe 36 688  34 224  37 771  8 972  8 205  9 046  
Kapitał własny 56 430  53 835  56 508  13 800  12 906  13 533  
Kapitał własny przypadający 
akcjonariuszom jednostki dominującej 56 430  53 835  56 508  13 800  12 906  13 533  

Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X X 4,0890 4,1713  4,1755 

 
 
 
 
 

24. Zatwierdzenie do publikacji 

 
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 6 miesięcy zakończony 
31.03.2015 roku (wraz z danymi porównawczymi) zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki 
dominującej w dniu 29.05.2015 roku. 
 
Podpisy wszystkich Członków Zarządu 
 
Data Imię i Nazwisko Funkcja Podpis 

29.05.2015 Walter Kuskowski Prezes Zarządu 

 

29.05.2015 Adam Laskowski Członek Zarządu 

 

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

29.05.2015 Wioletta Kubicz-
Kwiatkowska Główny Księgowy 

 

 



 

  

 

 

Półroczne sprawozdanie z działalności 

grupy kapitałowej emitenta 

obejmujące okres od 01.10.2014 do 31.03.2015 
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1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY 
 

1.1  Podstawowe informacje o Emitencie. 

 

Nazwa:  Suwary Spółka Akcyjna 
Siedziba:  Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 
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. Rynek podstawowy 5 plus 
Przedmiot działalności:  Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest  
                                            produkcja opakowań z tworzyw sztucznych  

 
1.2 Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Emitenta. 

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

 
Nazwa  Podstawowe dane o podmiocie zależnym Udział podmiotu 

dominującego 

 
 

 

Kartpol Group Sp. z o.o. 

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

Numer KRS: 0000080388 

100% 

 

Suwary Tech Sp. z o.o. 

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

Numer KRS: 0000369347 

100% 

 

 

Suwary Development Sp. z o.o. 

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

Numer KRS: 0000363298 

100% 

 

Wszystkie wymienione powyżej  jednostki podlegają konsolidacji. 

Grupa Kapitałowa Suwary wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Wentworth. Wentworth Group 
jest międzynarodową grupą firm z siedzibą w Stoney Creek w Kanadzie. Grupa produkuje 
szeroką gamę opakowań z tworzyw sztucznych i form wykorzystywanych do produkcji 
opakowań. Formy do produkcji opakowań wytwarzane przez Wentworth to formy  
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rozdmuchowe we wszystkich rozmiarach, dostosowane do wszystkich technologii i wszystkich 
rodzajów maszyn. Produkowane przez Wentworth pojemniki z tworzyw sztucznych są używane  
do napojów, żywności, kosmetyków, środków medycznych i chemicznych oraz produktów 
gospodarstwa domowego. Wśród klientów Grupy są największe międzynarodowe koncerny w 
przemyśle opakowań.  
Wentworth posiada 13 zakładów produkcyjnych: 7 w Polsce, 4 w Kanadzie i 1 w USA. Grupa 
utrzymuje również, ośrodki sprzedaży, serwisu i zaopatrzenia w Wielkiej Brytanii, Argentynie i 
Chinach.  

Wentworth dostarcza swoje produkty do ponad 70 krajów na całym świecie, a przychody spółki 
w 2013 roku przekroczyły 500 mln zł. Grupa działa w Polsce od 1998 r. 

 
 1.3  Zasady sporządzania skonsolidowanego raportu półrocznego 

 

Półroczne Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Suwary za pierwsze półrocze roku 

obrotowego 2014/2015 obejmujące okres od 01.10.2014 roku do 31.03.2015 roku,  zostało 

sporządzone na podstawie 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 (Dz. U. Nr 33 poz.259 oraz Dz. U. 2012 nr 

0 poz. 397). 

 

Zasady sporządzenia półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Grupy Kapitałowej za pierwsze półrocze roku obrotowego 2014/2015 obejmujące okres od 

01.10.2014 roku do 31.03.2015 roku,   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 półrocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta zaprezentowano dane 

porównywalne, dotyczące analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego obejmującego 

okres  od 01.10.2013 roku do 31.03.2014 roku, które podlegały badaniu przez biegłego 

rewidenta. 

Na całość skonsolidowanego raportu półrocznego składają się:  
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1. Półroczne skonsolidowane sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej wraz z 

oświadczeniami zarządu dotyczącymi:  

- półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i półrocznego 

skróconego sprawozdania finansowego,  

- podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów.  

2. Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe.  

3. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.  

4. Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu 

półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i półrocznego 

skróconego sprawozdania finansowego. 

 

1.4   Zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta 

 

W dniu 26 stycznia 2015 roku, Spółka Dominująca - Suwary S.A., zakupiła kolejne 2 udziały 

Kartpol Group Sp. z o.o. (RB 1/2015 z dnia 26.01.2015). Od tego dnia Emitent jest w posiadaniu 

110 udziałów tej spółki zależnej, które stanowią 100% kapitału zakładowego Kartpol Group. 

W I półroczu roku obrotowego 2013/2014 obejmującego okres od 01.10.2014r. do 31.03.2015r. 

nie nastąpiły inne istotne zmiany w strukturze Emitenta i w strukturze Grupy Kapitałowej 

Emitenta. 

1.5  Akcjonariat 

 

Kapitał zakładowy  

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.  
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Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji Suwary S.A. na dzień przekazania raportu 

kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 (13.02.2015r.) oraz na dzień 

przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 

2014/2015 (29.05.2015r.)  

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. 

 

  

 

Udziały (akcje) własne emitenta 

 

Suwary S.A. nie posiada akcji własnych. 
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Akcje będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących 

 

OSOBY 

NADZORUJĄCE  

Liczba akcji % udziału w 

kapitale 

zakładowym 

Liczba głosów % udziału w 

liczbie 

głosów 

zmiana od 

ostatniego 

raportu 

kwartalnego 

Walter T. Kuskowski*     2 828 007    61,28%     2 828 007 61,28% b.z. 
* przez podmioty zależne (Wentworth Tech Sp. z o.o., Amhil Europa Sp. z o.o., Savtec Sp. z o.o.) 

 

1.6  Zarząd i Rada Nadzorcza Emitenta 

 

Zmiany w Zarządzie Suwary S.A. od początku roku obrotowego 2014/2015  do dnia złożenia 

niniejszego sprawozdania  

Od dnia 1 października 2014 roku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia kończącego kadencję 
(9 marca 2015 roku) Zarząd Suwary S.A. działał w składzie: 

Walter Tymon Kuskowski   Prezes Zarządu 
Adam Laskowski  Członek Zarządu 

W dniu 27 maja 2015 roku Rada Nadzorcza wybrała Zarząd w niezmienionym składzie na 

kolejną kadencję. 

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania za I półrocze roku obrotowego 2014/2015 w skład 

Zarządu Emitenta wchodzą: 

Walter Tymon Kuskowski   Prezes Zarządu 
Adam Laskowski  Członek Zarządu 

Zmiany w Radzie Nadzorczej Suwary S.A. od początku roku obrotowego 2014/2015  do dnia 

złożenia niniejszego sprawozdania  

Od 1 października 2014 roku do 9 marca 2015 roku Rada Nadzorcza Suwary S.A. działała w 
składzie: 

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 
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Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 9 marca 2015 roku, został 

odwołany z Rady Nadzorczej, na własną prośbę, Pan Thaddeus Kuskowski. W miejsce 

ustępującego Członka Rady Nadzorczej, wybrany został Pan Raimondo Eggink. 

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania za I półrocze roku obrotowego 2014/2015 w skład 

Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: 

Paweł Powada Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Marcin Raszka Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
Jeffrey Barclay  Członek Rady Nadzorczej 
Richard Babington  Członek Rady Nadzorczej 
Raimondo Eggink Członek Rady Nadzorczej 

 

Zmiany w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Suwary S.A. od początku roku obrotowego 

2014/2015  do dnia złożenia niniejszego sprawozdania 

Od 1 października 2014 roku do 5 maja 2015 roku Komitet Audytu przy Radzie Nadzorczej 
Suwary S.A. działał w składzie: 

Jeffrey Barclay – Przewodniczący Komitetu Audytu 

Marcin Raszka – Członek Komitetu Audytu 

Paweł Powada – Członek Komitetu Audytu 

 

W dniu 5 maja 2015 roku Rada Nadzorcza Emitenta wybrała ze swojego grona Komitet Audytu 

w nowym składzie: 

 

Jeffrey Barclay – Przewodniczący Komitetu Audytu 

Raimondo Eggink – Członek Komitetu Audytu 

Richard Babington – Członek Komitetu Audytu 
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2. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA ORAZ WYNIKI FINANSOWE 

GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY 
 

2.1  Informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej i wyniku 

finansowego Spółek Grupy Kapitałowej Emitenta i ich zmian oraz informacje, które 

są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań emitenta 

 

Istotne umowy 

 

Od dnia 21 listopada 2014 roku obowiązują i są realizowane dwie istotne umowy podpisane 
przez Spółkę Dominującą oraz Spółkę Zależną Suwary Tech Sp. z o.o. z Orlen Oil Sp. z o.o. (RB 
32/2014 i 33/2014 z dnia 01.12.2014r.). Przedmiotem umów jest wyprodukowanie oraz 
dostarczenie opakowań z tworzyw sztucznych o pojemności do 5L wraz z nakrętkami. Łączna 
wartość obu umów podpisanych na okres dwóch lat wynosi 14,6 mln. PLN. 
 
Sprzedaż Grupy Kapitałowej Suwary 

 
W I półroczu roku 2014/2015 wartość skonsolidowanych przychodów Grupy Suwary 

wyniosła 47 648 tys. zł i była wyższa o blisko 4 % w porównaniu z przychodami pierwszych 6 
miesięcy poprzedniego roku obrotowego. Należy zauważyć, że Grupa realizuje systematyczny 
wzrost przychodów na przestrzeni ostatnich lat.  
Zestawienie danych za 6 miesięcy okresów porównywalnych (01.10-31.03) dla ostatnich 5 lat 
przedstawia wykres poniżej. 
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Zysk brutto na sprzedaży Grupy w I półroczu roku 2014/2015 osiągnął poziom 6 988 tys. 
zł i był niższy od wyniku uzyskanego w porównywalnym okresie roku poprzedniego o ponad 
15%. Ujemna korekta wyników na działalności podstawowej odcisnęła również piętno na 
skonsolidowanym wyniku netto Grupy, który w I półroczu 2014/2015 roku obrotowego był 
ujemny i wyniósł – 78 tys. zł. 

Wartość EBITDA osiągnęła poziom 4 564 tys. zł i była niższa o 844 tys. zł od 
odpowiedniego wyniku uzyskanego w pierwszych 6 miesiącach poprzedniego roku ale 
utrzymywała się w wartościach granicznych wyznaczonych przez wyniki lat poprzednich. 

 
Zestawienie wyników za 6 miesięcy okresów porównywalnych (01.10-31.03) dla ostatnich 5 lat 
przedstawia wykres poniżej. 
 

 
 
 
Szczegółowe porównanie skonsolidowanych wyników Grupy Suwary dla danych na koniec 
marca 2015 i 2014 oraz na koniec roku obrotowego (30.09.2014) przedstawia poniższa tabela: 
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od 01.10.2014 

do 31.03.2015 

od 01.10.2013 

do 31.03.2014 

od 01.10.2013 

do 30.09.2014 

Działalność kontynuowana         

Przychody ze sprzedaży 47 648  45 935  95 262  

Przychody ze sprzedaży produktów i usług 40 269 43 960  90 520  

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 7 379  1 975  4 742  

Koszt własny sprzedaży 40 660  37 642  76 721  

Koszt sprzedanych produktów i usług 34 000  35 808  72 469  

Koszt sprzedanych towarów i materiałów 6 660  1 834  4 252  

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 988  8 293  18 541  

Koszty sprzedaży 1 859  1 829  3 925  

Koszty ogólnego zarządu 4 432  4 794  9 387  

Pozostałe przychody operacyjne 840  937  1 885  

Pozostałe koszty operacyjne 446  447  545  

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

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 091  2 160  6 569  

Przychody finansowe 66  10  19  

Koszty finansowe 688  555  1 417  

Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych 

metodą praw własności (+/-) 
-   -   -   

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 469  1 615  5 171  

Podatek dochodowy 547  550  1 433  

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (78) 1 065  3 738  

Działalność zaniechana       

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej -   -   -   

Zysk (strata) netto (78) 1 065  3 738  

Zysk (strata) netto przypadający:       

- akcjonariuszom podmiotu dominującego (78) 1 065  3 738  

- podmiotom niekontrolującym -   - -   

 

EBITDA 4 564 5 408 13 152 

Marża EBITDA 9,58% 11,77%  13,81% 

EBITDA = zysk netto + podatek + koszty finansowe z tytułu odsetek + amortyzacja 
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Na wynik Grupy w I półroczy roku obrotowego miały największy wpływ takie czynniki jak: 

� Warunki pogodowe – sucha i łagodna zima znacząco wpłynęła na obniżenie 

zapotrzebowania rynku na kanistry 1L i 5L pod płyny do spryskiwaczy, które stanowią 

główny filar przychodów w okresie zimowym; 

� Kryzys rosyjsko-ukraiński – część klientów Suwary S.A.  straciła znaczące wolumeny 

sprzedaży swoich produktów na tych rynkach. Główne produkty dotychczas 

eksportowane za wschodnią granicę to wysokomarżowe opakowania o dużych 

pojemnościach. Sytuacja polityczna na Ukrainie w sposób bezpośredni wpłynęła na 

wyniki Kartpol Group. Z uwagi na niższe zamówienia w początkowym okresie I półrocza 

związane z konfliktem za wschodnią granicą, spółka zależna nie mogła w pełni 

wykorzystać niskich cen surowców z powodu zmniejszonych zamówień.   

 

Zaopatrzenie surowcowe Grupy Kapitałowej Suwary 

 

Początek I połowy roku obrotowego 2014/2015 był końcem okresu stabilizacji cenowej w 

zakupach  polietylenów, głównego surowca zużywanego przez spółki Grupy Kapitałowej 

Suwary. 

 

Już w styczniu 2015 roku, wskutek znaczącej przeceny ropy naftowej, doszło też do obniżenia 

cen wszystkich surowców petrochemicznych.  Producenci polimerów byli zmuszeni obniżyć  

ceny na swoje produkty. Ich reakcją obronną na zaistniałą sytuację było ograniczenie sprzedaży 

surowców. Spowodowało to gwałtowny wzrost cen surowca. 

 

 
                                                            Źródło: Plastech 
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Inwestycje 

 

W I półroczu roku obrotowego 2014/2015 w zakładach Suwary S.A. oraz Suwary Tech sp. z o.o. 

został wprowadzony autonomiczny system utrzymania ruchu na maszynach produkcyjnych. 

Tym samym rozpoczęto proces wdrażania prewencyjnego systemu utrzymania ruchu dla 

maszyn produkcyjnych oraz systemów  wspomagających. Na początku oznacza to możliwość 

zwiększenia postojów maszyn oraz przesunięcia w realizacji zaplanowanej produkcji. Jednak w 

dalszym okresie czasu wprowadzony nowy system pozwoli na lepsze dostosowanie pracy 

utrzymania ruchu do potrzeb produkcyjnych zakładów, a tym samym do potrzeb klientów. 

Nadal kontynuowane jest wdrażanie systemu LEAN we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej 

Suwary. 

W celu wydajniejszego przerabiania odpadów technologicznych otrzymywanych w procesie 

produkcyjnym, Spółka Dominująca zwiększyła inwestycje o zakup nowego szybkiego  młyna.  

Spółka zależna Kartpol Group, z uwagi na kontynuację znaczącego rozwoju sprzedaży na rynki 

zachodnie różnego rodzaju aplikatorów, uruchomiła w jeszcze przed publikacją niniejszego 

raportu nową, w pełni elektryczną maszynę wtryskową.  

Natomiast Suwary Tech, zgodnie z założonym planem rozwoju, aktualnie uruchamia dwie nowe 

linie produkcyjne do opakowań do 5L, w tym jedną z przeznaczeniem do specjalistycznych 

produktów o właściwościach barierowych. 

 

Badania i rozwój 

Nadal kontynuowane są rozpoczęte prace nad opakowaniami wielowarstwowymi w zakresie 

technologii ich wytwarzania, zarówno dla wyrobów barierowych jak i dla wyrobów 

niebarierowych. 

W dziedzinie automatyzacji procesów, uruchomione zostały w cyklu produkcyjnym dwa 

nowoczesne urządzenia (cięcia wyprasek oraz montażu  zaworów). 

 

Rozwój rynków  

Rynki, na których operują Spółki Grupy kapitałowej Suwary, mimo obecnych zawirowań, są 

rynkami rozwojowymi, zarówno w kraju jak i za granicą. Również kondycja branży tworzyw 

sztucznych jest coraz lepsza, a wielkość produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych rośnie. 
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2.2  Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej 

publikowanych prognoz 

 
Zarząd Suwary S.A. nie publikował prognoz finansowych na rok obrotowy 2014/2015.  
 

2.3 Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi 

 
Wszystkie transakcje zawarte przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami 

powiązanymi zawarte były na warunkach rynkowych. 

 

2.4  Informacja o zaciągniętych bądź udzielonych kredytach, pożyczkach, 

poręczeniach i gwarancjach. 

 

W I półroczu roku obrotowego 2013/2014 obejmującego okres od 01.10.2014r. do 31.03.2015r.  

zostały udzielone przez jednostkę zależną od Emitenta, Kartpol Group Sp. z o.o. weksle in 

blanco do trzech umów leasingu. Łączna wartość wszystkich nowych poręczeń nie stanowi co 

najmniej równowartość 10% kapitałów własnych emitenta łącznie z istniejącymi gwarancjami i 

poręczeniami.   

 

2.5 Postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania 

arbitrażowego lub organem administracji publicznej  

 
Wartość wszystkich postępowań poszczególnych Spółek Grupy Kapitałowej Suwary toczących 

się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem 

administracji publicznej nie przekracza 10% kapitałów własnych Spółki Suwary S. A. 

 

2.6 Opis podstawowych zagrożeń i ryzyka związanego z pozostałymi miesiącami 

roku obrotowego 

 
Ryzyko zmian cen surowców 

 

Zakupy znaczącej części surowców niezbędnych do produkcji realizowanej przez Grupę Suwary 

stanowią tworzywa sztuczne. Wzrost cen tworzyw wpływa w pierwszym okresie na osiągane 

marże. Zarządy Spółek z Grupy Kapitałowej Suwary starają się aby ceny produktów 

odzwierciedlały koszty zakupionych surowców poprzez stosowane formuły cenowe lub bieżące 

negocjacje z kontrahentami. 
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Ryzyko związane z uzależnieniem się od głównych dostawców 

 

Rynek tworzyw sztucznych jest zdominowany przez kilka podmiotów realizujących dostawy dla 
producentów z branży. Z jednej strony taka sytuacja powoduje, że ceny surowca są 
porównywalne u wszystkich dostawców, z drugiej pozwala na łatwe przejście od jednego 
dostawcy do drugiego bez istotnych  reperkusji dla spółek z grupy.  
Stosowana w coraz szerszym zakresie konsolidacja zamówień spółek powiązanych powoduje 
natomiast wzrost wpływu Grupy na ceny nabywanego surowca. 

Ryzyko związane z podwyższeniem stóp procentowych 

 

Spółki z Grupy Kapitałowej Suwary, z powodu rozpoczętych inwestycji, aktualnie posiadają 

zaciągnięte kredyty bankowe.  W związku z tym są narażone na ryzyko wzrostu bazowych stóp 

procentowych. Jednak sytuacja makroekonomiczna w Europie oraz w Polsce wskazuje na 

długotrwały trend do obniżania stóp procentowych, tym samym obniża koszt obsługi zadłużenia 

zarówno krótko jak i długoterminowego. 

 

2.7 Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w 

perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 

 

Czynniki zewnętrzne 

 

W  okresie najbliższego kwartału znaczący wpływ na wyniki osiągane przez Grupę Kapitałową 

Suwary będą mieć dwa główne czynniki: 

 

� Podwyższenie kursu Euro powodujące wzrost cen surowców do produkcji wyrobów z 

tworzyw sztucznych; 

� Zmienne ceny tworzyw sztucznych mocno uzależnione od niskiej podaży monomerów 
oraz skłonności producentów do tworzenia zapasów w trudnym okresie. 

 

Czynniki wewnętrzne 

 

Grupa Kapitałowa Suwary zamierza w nadchodzącym kwartale zminimalizować negatywny 
wpływ czynników zewnętrznych na osiągany wynik, poprzez: 
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� Wprowadzenie na rynek nowych opakowań barierowych  o pojemności 5L; 

� Uruchomienie kolejnych dwóch linii produkcyjnych w zakładzie produkcyjnym spółki 
zależnej Suwary Tech; 

� Uruchomienie nowej, w pełni elektrycznej linii wtryskowej w Kartpol Group. 

� Wykorzystanie niesprzyjającego okresu na prewencję aktualnie zainstalowanych mocy 
linii produkcyjnych w celu ich najlepszego przygotowania na najbliższy sezon zimowy. 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Suwary 

za I półrocze roku obrotowego 2014/2015 

obejmujące okres od 01.10.2014 do 31.03.2015 

przedkłada Zarząd Suwary S.A. działający w składzie: 

 

 

 

 

 

…………………………………….. ……………………………….. 
Walter Tymon Kuskowski        Adam Laskowski 

     Prezes  Zarządu        Członek Zarządu 
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3. OŚWIADCZENIA 
 
 

3.1 Oświadczenie Zarządu 

 
Zarząd Spółki SUWARY S.A. oświadcza, że zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą półroczne 
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 SUWARY S.A. jak i jej wynik finansowy oraz oświadcza, że niniejsze 
półroczne 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 

 
 
 
 
3.2 Oświadczenie Zarządu o wyborze podmiotu uprawnionego do badania 

Sprawozdań finansowych 

 
 
Zarząd Spółki SUWARY S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do przeglądu i badania 
sprawozdań finansowych dokonujący przeglądu niniejszego półrocznego sprawozdania 
finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli 
rewidenci dokonujący przeglądu spełnili warunki do wydania bezstronnego i niezależnego 
raportu z badania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
 
 
Walter Tymon Kuskowski        Adam Laskowski 

     Prezes  Zarządu        Członek Zarządu 

 
Pabianice, 29.05.2015 r. 


