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WSTĘP DO SKRÓCONEGO PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 
 
Przedstawione w niniejszym sprawozdaniu dane finansowe składają się z: 
 

 Okres bieżący Okres porównawczy 
Sprawozdania z sytuacji finansowej. 31.03.2018 r.  30.09.2017 r. 

Sprawozdania z wyniku finansowego. 
6 miesięcy zakończonych 31.03.2018 r. 
3 miesięcy zakończonych 31.03.2018 r. 

6 miesięcy zakończonych 31.03.2017 r. 
3 miesięcy zakończonych 31.03.2017 r. 

Sprawozdania z całkowitych 
dochodów. 

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

6 miesięcy zakończonych 31.03.2017 r. 
3 miesięcy zakończonych 31.03.2017 r. 

Sprawozdania z przepływów 
pieniężnych. 

6 miesięcy zakończonych 31.03.2018 r. 6 miesięcy zakończonych 31.03.2017 r. 

Sprawozdania ze zmian w kapitale 
własnych. 

6 miesięcy zakończonych 31.03.2018 r. 6 miesięcy zakończonych 31.03.2017 r. 

 
 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

 
AKTYWA 31.03.2018 30.09.2017 

Aktywa trwałe   (niebadane) (badane) 

Wartość firmy 37 716  37 716 

Wartości niematerialne 9  13 

Rzeczowe aktywa trwałe 67 331  68 720 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13  50 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 353  1 769 

Aktywa trwałe 106 422  108 268  

Zapasy 20 530  16 879 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności 

42 071  33 526 

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego -    125 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 060  560 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 287  4 847 

Aktywa obrotowe 64 938  55 937  

Aktywa razem 171 370  164 205  

 

  



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa kapitałowa SUWARY 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2017 – 31.03.2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

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

 

 2 

 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (CD.) 

 

PASYWA 
 
  Kapitał własny   

31 marca 2018 
   (niebadane) 

30 września 2017 
     (badane) 
przekształcone 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej: 

  

Kapitał podstawowy 11 479 11 479 

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 
nominalnej 

5 718  5 718 

Pozostałe kapitały (4 393) (4 393) 

Zyski zatrzymane: 56 548  50 885 

- zysk (strata) z lat ubiegłych 50 855  43 228 

- zysk (strata) netto przypadający 
akcjonariuszom jednostki dominującej 

5 663  7 657 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

69 352  63 689  

Udziały niedające kontroli -    -    

Kapitał własny 69 352  63 689  

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 37 882  41 540 

Leasing finansowy 3 153  3 344 

Pochodne instrumenty finansowe 339  329 

Pozostałe zobowiązania - 500 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 406  4 318 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 
pracowniczych 

218  227 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 765  1 904 

Zobowiązania długoterminowe 47 763  52 162  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

28 953  22 354  

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 66  202 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 18 096  19 061 

Leasing finansowy 2 245  1 976 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 
pracowniczych 

3 040  2 730 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 1 310  1 424 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 545  607 

Zobowiązania krótkoterminowe 54 255  48 355  

Zobowiązania razem 102 018  100 516  

Pasywa razem 171 370  164 205  

 

W niniejszym skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym uwzględniono korektę dot. hiperinflacji ( w spółce 
dominującej SUWARY S.A. ) co wpłynęło  na strukturę kapitałów własnych Grupy Kapitałowej SUWARY -  szerszy 
opis znajduje się w punkcie 2.3 sprawozdania. 
Uwzględniona korekta dotyczy lat ubiegłych nieobjętych niniejszym skróconym półrocznym sprawozdaniem 
finansowym, dlatego skorygowany został najwcześniejszy okres prezentowany w sprawozdaniu finansowym tj. 
okres rozpoczynający się  01.10.2016r. 
 
W wyniku tych zmian pasywa bilansu zostały zaprezentowane w układzie pokazującym dane przekształcone na 
30.09.2017r.  
Powyższa korekta miała wpływ wyłącznie na pozycje: 
Kapitał podstawowy 
Wynik lat ubiegłych. 
Wartość kapitałów własnych nie uległa zmianie. 
  



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa kapitałowa SUWARY 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2017 – 31.03.2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

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

 

 3 

 

 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 

 
 
 
 
Działalność kontynuowana   

6 miesięcy 
zakończone   

31 marca 2018 
     (niebadane) 

6 miesięcy 
zakończone   

31 marca 2017 
    (niebadane) 

3 miesiące 
zakończone   

31 marca 2018 
   (niebadane i 

nieprzeglądane) 

3 miesiące 
zakończone   

31 marca 2017 
(niebadane i 

nieprzeglądane) 

Przychody ze sprzedaży 76 711  80 737  42 045  46 096  

Przychody ze sprzedaży produktów i usług 72 128  75 232  40 052  42 996  

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 4 583  5 505  1 993  3 100  

Koszt własny sprzedaży 60 677  69 003  33 007  39 298  

Koszt sprzedanych produktów i usług 56 656  63 915  31 313  36 299  

Koszt sprzedanych towarów i materiałów 4 021  5 088  1 694  2 999  

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 16 034  11 734  9 038  6 798  

Koszty sprzedaży 2 338  2 350  1 327  1 341  

Koszty ogólnego zarządu 6 467  6 724  3 321  3 584  

Pozostałe przychody operacyjne 1 421  1 436  527   794  

Pozostałe koszty operacyjne 564  405  28  147  

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

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 086  3 691  4 889  2 520  

Przychody finansowe 73  90  34 89) 

Koszty finansowe 1 540  2 074  880 1 426  

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

- - - - 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 619  1 707 4 043  1 183  

Podatek dochodowy 956  680  490  166  

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 5 663  1 027  3 553  1 017  

Działalność zaniechana     

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - - - 

Zysk (strata) netto 5 663  1 027  3 553  1 017  

Zysk (strata) netto przypadający:       

- akcjonariuszom podmiotu dominującego 5 663  1 027  3 553  1 017  

- podmiotom niekontrolującym - -  - 

 

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

 

6 miesięcy 
zakończone      

31 marca 2018 
     (niebadane) 

6 miesięcy 
zakończone      

31 marca 2017 
(niebadane)  

3 miesiące 
zakończone       

31 marca 2018 
   (niebadane i 

nieprzeglądane) 

3 miesiące 
zakończone      

31 marca 2017 
       (niebadane i 
nieprzeglądane) 

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

- podstawowy 1,23 0,22  0,77 0,22  

- rozwodniony 1,23 0,22  0,77 0,22  

z działalności kontynuowanej i zaniechanej       

- podstawowy 1,23 0,22  0,77  0,22  

- rozwodniony 1,23 0,22  0,77 0,22  

* zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom SUWARY S.A.  
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SKONSOLIDOWAN]E SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

 

6 miesięcy 
zakończone   

31 marca 2018 
     (niebadane) 

6 miesięcy 
zakończone   

31 marca 2017 
(niebadane)  

3 miesiące 
zakończone   

31 marca 2018 
   (niebadane) 

3 miesiące 
zakończone   

31 marca 2017 
    (niebadane) 

Zysk (strata) netto 5 663  1 027  3 553  1 017  

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu - - - - 

Całkowite dochody 5 663  1 027  3 553  1 017  

Całkowite dochody przypadające:     

- akcjonariuszom podmiotu dominującego 5 663  1 027  3 553  1 017  

- podmiotom niekontrolującym - - - - 
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6 miesięcy 
zakończone   

31 marca 2018 
     (niebadane) 

6 miesięcy 
zakończone   

31 marca 2017 
(niebadane)  

3 miesiące 
zakończone   

31 marca 2018 
   (niebadane i 

nieprzeglądane) 

3 miesiące 
zakończone   

31 marca 2017 
   (niebadane i 

nieprzeglądane) 

Zysk netto 5 663 1 027 3 553 1 017 

Podatek 956 680 490 166 

Koszty finansowe z tytułu odsetek 1 333 1 495 676 695 

Amortyzacja 4 320 4 917 2 072 2 369 

EBITDA 12 272 8 119 6 791 4 247 

Marża EBITDA 16,0% 10,1% 16,2% 9,2% 

EBITDA = zysk netto + podatek + koszty finansowe z tytułu odsetek + amortyzacja 

Marża EBITDA = EBITDA/Przychody ze sprzedaży 
 

 
 
Wybrane pozycje ze  Sprawozdania z sytuacji finansowej: 
 

 31.03.2018 30.09.2017 Zmiana Zmiana 

Zapasy 20 530  16 879  3 651  21,6% 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności 

42 071  33 526  8 545  25,5% 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 287  4 847  (3 560) -73,4% 

Finansowanie zewnętrze 61 377  65 922  (4 545) -6,9% 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

28 953  22 354  6 599  29,5% 

 
Wybrane pozycje z Sprawozdania z wyniku: 
 

 

od 01.01.2018 
do 31.03.2018 

od 01.01.2017 
do 31.03.2017 

Zmiana Zmiana 

Przychody ze sprzedaży 42 045  46 096  (4 051) -8,8% 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 9 038  6 798  2 240  33,0% 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 889  2 520  2 369  94,0% 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 043  1 183  2 860  241,8% 

Zysk (strata) netto 3 553  1 017  2 536  249,2% 

EBITDA 6 791 4 247 2 544  59,9% 

MARŻA EBITDA 16,2% 9,2%   

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

 

od 01.10.2017 
do 31.03.2018 

od 01.10.2016 
do 31.03.2017 

Zmiana Zmiana 

Przychody ze sprzedaży 76 711  80 738  (4 027) -5,0% 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 16 034  11 734  4 300  36,6% 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 086  3 691  4 395  119,1% 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 619  1 707  4 912  287,8% 

Zysk (strata) netto 5 663  1 027  4 636  451,3% 

EBITDA 12 272 8 119 4 153  51,2% 

MARŻA EBITDA 16,0% 10,1%   

EBITDA = zysk netto + podatek + koszty finansowe z tytułu odsetek + amortyzacja 
Marża EBITDA = EBITDA/Przychody ze sprzedaży 
 
Wzrost zysku netto jest efektem poprawy sprawności operacyjnej w obszarze produkcji, a także poprawy 
rentowności sprzedawanego asortymentu. Nie odnotowano żadnych zdarzeń jednorazowych czy też zdarzeń 
o nietypowym charakterze, które miałyby negatywny wpływ na wyniki na działalności operacyjnej Spółek Grupy 
Kapitałowej SUWARY. W pozostałych przychodach operacyjnych spółki SUWARY S.A. ujęto zdarzenie 
jednorazowe w postaci wyroku w sprawie PFRON (szerszy opis znajduje się w nocie 20 niniejszego sprawozdania) 
w wysokości 905 tys. zł. Zdarzenie to miało pozytywny wpływ na wynik na działalności operacyjnej spółki 
dominującej, a także całej Grupy Kapitałowej. 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

W niniejszym skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym uwzględniono korektę dot. hiperinflacji ( w spółce dominującej  SUWARY S.A. ) – szerszy opis znajduje się w 
punkcie 2.3 sprawozdania. Uwzględniona korekta dotyczy lat ubiegłych nieobjętych niniejszym skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym, dlatego skorygowany został 
najwcześniejszy okres prezentowany w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym tj. okres rozpoczynający się  01.10.2016r.  
 
 

 

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 dzień 01.10.2017 roku 11 479 - 5 718  (4 393) 50 855  63 689  -    63 689  

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

 Transakcje z właścicielami - - - - - - - - 

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

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu za okres od 
01.10.2017 roku do 31.03.2018 roku 

-  -  -  -  - - - - 

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

Saldo na dzień 31.03.2018 roku 11 479 -   5 718  (4 393) 56 548  69 352  -    69 352  

 
 

(przekształcone) 

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 dzień 01.10.2016 roku 9 230  -    5 718  (4 393) 45 477  56 032  -    56 032  

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

Saldo po zmianach 11 479 - 5 718  (4 393) 43 228  56 032  -    56 032  

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.10.2016 do 31.03.2017 roku 

 Transakcje z właścicielami -    -    -    -    -    -    -    -    

Zysk netto za okres od 01.10.2016 roku do 31.03.2017 roku -  -  -  -  1 027 1 027 - 1 027 

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu za okres od 
01.10.2016 roku do 31.03.2017 roku 

- - - - - - - - 

Razem całkowite dochody - - - - 1 027 1 027 - 1 027 

Saldo na dzień 31.03.2017 roku 11 479 -    5 718  (4 393) 44 255 57 059  -    57 059  



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa kapitałowa SUWARY 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2017 – 31.03.2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

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

 6 miesięcy 
zakończone          

31 marca 2018 
       (niebadane) 

6 miesięcy 
zakończone          

31 marca 2017 
(niebadane)  

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 619  1 707 

Korekty:   

Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa 
trwałe 

4 316  4 898 

Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości 
niematerialne 

4  19 

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

10  427 

(Zysk) strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów 
trwałych 

2  1 

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych - (1) 

Koszty odsetek 1 333  1 495 

Przychody z odsetek i dywidend (43) (17) 

Inne korekty 1 083  243 

Korekty razem 6 705  7 065 

Zmiana stanu zapasów (3 651) 3 

Zmiana stanu należności 24 304  (7 873) 

Zmiana stanu zobowiązań (28 746) 8 114 

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych 138  (520) 

Zmiana stanu z tytułu umów budowlanych -    - 

Zmiany w kapitale obrotowym (7 955) (276) 

Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej - - 

Zapłacony podatek dochodowy (65) (77) 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 304  8 419 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

  

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych - - 

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych - - 

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (1 025) (1 052) 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 2 5 

Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych (529) - 

Otrzymane odsetki 43  16 

Otrzymane dywidendy - - 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 509) (1 031) 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej 

 

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 2 325  40 171 

Spłaty kredytów i pożyczek (6 998) (42 898) 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (1 349) (939) 

Odsetki zapłacone (1 333) (671) 

Dywidendy wypłacone - - 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (7 355) (4 337) 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 

(3 560) 3 052 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek 
okresu 

4 847  2 371 

Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych - - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 1 287  5 423 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa kapitałowa SUWARY 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2017 – 31.03.2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

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

AKTYWA 31 marca 2018 
     (niebadane) 

30 września 2017 
      (badane) 

Aktywa trwałe   

Wartość firmy 28 936  28 936 

Wartości niematerialne 7  9 

Rzeczowe aktywa trwałe 28 348  28 803 

Inwestycje w jednostkach zależnych 50 455  55 955 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13  50 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 888  1 263 

Aktywa trwałe 108 647  115 016 

Aktywa obrotowe 

Zapasy 12 800  11 011 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności 

33 768  27 548  

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego -    125  

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 630  340  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 335  3 658  

Aktywa obrotowe 47 533  42 682  

Aktywa razem 156 180  157 698  

 

 

  



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa kapitałowa SUWARY 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2017 – 31.03.2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

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

PASYWA 31 marca 2018 
     (niebadane) 

30 września 2017 
      (badane)   
przekształcone Kapitał własny   

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej: 

  

Kapitał podstawowy 11 479  11 479 

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 
nominalnej 

5 718  5 718 

Pozostałe kapitały 1 905  1 905 

Zyski zatrzymane: 44 416  41 549 

- zysk (strata) z lat ubiegłych 41 549 38 234 

- zysk (strata) netto przypadający 
akcjonariuszom jednostki dominującej 

2 867  3 315 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

63 518  60 651 

Udziały niedające kontroli -  -  

Kapitał własny 63 518  60 651 

 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 36 452  44 722 

Leasing finansowy 1 764  1 012 

Pochodne instrumenty finansowe 339  329 

Pozostałe zobowiązania - 500 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 983  2 957 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 
pracowniczych 

150  150 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 765  1 904 

Zobowiązania długoterminowe 43 453  51 574 

  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

20 981  22 915 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 23 528  18 006 

Leasing finansowy 444   594 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 
pracowniczych 

2 499  2 189 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 1 242  1 186 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 515  582 

Zobowiązania krótkoterminowe 49 209  45 472 

Zobowiązania razem 92 662  97 047 

Pasywa razem 156 180  157 698 

 

W niniejszym skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym uwzględniono korektę dot. hiperinflacji, co 
wpłynęło  na strukturę kapitałów własnych SUWARY S.A. -  szerszy opis znajduje się w punkcie 2.3 sprawozdania. 
Uwzględniona korekta dotyczy lat ubiegłych nieobjętych niniejszym skróconym półrocznym sprawozdaniem 
finansowym, skorygowany został najwcześniejszy okres prezentowany w sprawozdaniu finansowym tj. okres 
rozpoczynający się  01.10.2016r.   
 
W wyniku tych zmian pasywa bilansu zostały zaprezentowane w układzie pokazującym dane przekształcone na 
30.09.2017r.  
Powyższa korekta miała wpływ wyłącznie na pozycje: 
Kapitał podstawowy 
Wynik lat ubiegłych. 
Wartość kapitałów własnych nie uległa zmianie. 
  



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa kapitałowa SUWARY 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2017 – 31.03.2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

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

 6 miesięcy 
zakończone   

31 marca 2018 
     (niebadane) 

6 miesięcy 
zakończone   

31 marca 2017 
(niebadane)  

3 miesiące 
zakończone   

31 marca 2018 
   (niebadane i 

nieprzeglądane) 

3 miesiące 
zakończone   

31 marca 2017 
    (niebadane i 
nieprzeglądane) Działalność kontynuowana   

Przychody ze sprzedaży 52 946  56 914  29 475  32 985  

Przychody ze sprzedaży produktów i usług 50 819  48 709  28 709  28 466  

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 2 127  8 205  766  4 519  

Koszt własny sprzedaży 42 511  50 368  23 151  28 965  

Koszt sprzedanych produktów i usług 40 741  42 508  22 560  24 576  

Koszt sprzedanych towarów i materiałów 1 770  7 860  591  4 389  

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10 435  6 546  6 324  4 020  

Koszty sprzedaży 2 302  2 615  1 287  1 404  

Koszty ogólnego zarządu 5 492  4 475  2 950  2 440  

Pozostałe przychody operacyjne 1 315  1 014  489 443  

Pozostałe koszty operacyjne 536  352  11 101  

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

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 420  118  2 565  519  

Przychody finansowe 1 164  2 733  968  2 562  

Koszty finansowe 1 336  1 943  698  1 088  

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

-        

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 248  908  2 835  1 994  

Podatek dochodowy 381  180  211  43  

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 2 867  729  2 624  1 951  

     

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - - - 

Zysk (strata) netto 2 867  729 2 624  1 951 

Zysk (strata) netto przypadający:     

- akcjonariuszom podmiotu dominującego 2 867  729 2 624  1 951 

- podmiotom niekontrolującym 
-    

- 
-    

- 

 

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW SUWARY S.A. 

 

6 miesięcy 
zakończone   

31 marca 2018 
     (niebadane) 

6 miesięcy 
zakończone   

31 marca 2017 
(niebadane)  

3 miesiące 
zakończone   

31 marca 2018 
   (niebadane) 

3 miesiące 
zakończone   

31 marca 2017 
    (niebadane) 

Zysk (strata) netto 2 867  729 2 624  1 951 

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu - - - - 

Całkowite dochody 2 867  729 2 624  1 951 

Całkowite dochody przypadające:     

- akcjonariuszom podmiotu dominującego 2 867  729 2 624  1 951 

- podmiotom niekontrolującym -     - -    

 
  



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa kapitałowa SUWARY 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2017 – 31.03.2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

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

31 marca 2018 
     (niebadane) 

6 miesięcy 
zakończone   

31 marca 2017 
(niebadane)  

3 miesiące 
zakończone   

31 marca 2018 
   (niebadane i 

nieprzeglądane) 

3 miesiące 
zakończone   

31 marca 2017 
    (niebadane i 
nieprzeglądane) 

Zysk netto 2 867 729 2 624 1 951 

Podatek 381 180 211 43 

Koszty finansowe z tytułu odsetek 1 262 1 375 639 635 

Amortyzacja 2 344 2 725 1 087 1 369 

EBITDA 6 854 5 008 4 561 3 998 

Marża EBITDA 12,9% 8,8% 15,5% 12,1% 

EBITDA = zysk netto + podatek + koszty finansowe z tytułu odsetek + amortyzacja 

Marża EBITDA = EBITDA/Przychody ze sprzedaży 
 
Wybrane pozycje ze  Sprawozdania z sytuacji finansowej: 
 

 31.03.2018 30.09.2017 Zmiana Zmiana 

Zapasy 12 800  11 011  1 789  16,2% 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności 

33 768  27 548  6 220  22,6% 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 335  3 658  (3 323) -90,8% 
 

    

Finansowanie zewnętrze 62 188  64 334  (2 146) -3,3% 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

20 981  22 915  (1 934) -8,4% 

 
Wybrane pozycje z Sprawozdania z wyniku: 
 

 

od 01.01.2018 
do 31.03.2018 

od 01.01.2017 
do 31.03.2017 

Zmiana Zmiana 

Przychody ze sprzedaży 29 475  32 985  (3 510) -10,6% 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 324  4 020  2 304  57,3% 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 565  519  2 046  394,6% 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 835  1 994  841  42,2% 

Zysk (strata) netto 2 624  1 951  673  34,5% 

EBITDA 4 561 3 998 563  14,1% 

MARŻA EBITDA 15,5% 12,1%   
EBITDA = zysk netto + podatek + koszty finansowe z tytułu odsetek + amortyzacja 
Marża EBITDA = EBITDA/Przychody ze sprzedaży 
 

 

od 01.10.2017 
do 31.03.2018 

od 01.10.2016 
do 31.03.2017 

Zmiana Zmiana 

Przychody ze sprzedaży 52 946  56 914  (3 968) -7,0% 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10 435  6 546  3 889  59,4% 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 420  118  3 302  2803,2% 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 248  908  2 340  257,6% 

Zysk (strata) netto 2 867  729  2 138  293,4% 

EBITDA 6 854 5 008 1 846  36,8% 

MARŻA EBITDA 12,9% 8,8%   
EBITDA = zysk netto + podatek + koszty finansowe z tytułu odsetek + amortyzacja 
Marża EBITDA = EBITDA/Przychody ze sprzedaży 
 
Wzrost zysku netto jest efektem poprawy sprawności operacyjnej w obszarze produkcji, a także poprawy 
rentowności sprzedawanego asortymentu. 
 
 
 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa kapitałowa SUWARY 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2017 – 31.03.2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

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

W niniejszym skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym uwzględniono korektę dot. hiperinflacji  – szerszy opis znajduje się w punkcie 2.3 sprawozdania. Uwzględniona 
korekta dotyczy lat ubiegłych nieobjętych niniejszym skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym, skorygowany został najwcześniejszy okres prezentowany w 
sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym tj. okres rozpoczynający się  01.10.2016r.   
 

 

Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 

Kapitał 
podstawowy 

Akcje 
własne (-) 

Kapitał ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich 
wart. nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

Saldo na dzień 01.10.2017 roku 11 479 - 5 718 1 905 41 549 60 651  

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

Transakcje z właścicielami -  -  -  -  -  -  

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

Inne dochody całkowite po opodatkowaniu za okres od 
01.10.2017 do 31.03.2018 roku 

-  -  -  -  -  - 

Razem całkowite dochody -    -    -    -    2 867  2 867  

Saldo na dzień 31.03.2018 roku 11 479  -    5 718  1 905  44 416  63 518  

 

(przekształcone) 

Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 

Kapitał 
podstawowy 

Akcje 
własne (-) 

Kapitał ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich 
wart. nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

Saldo na dzień 01.10.2016 roku 9 230  -    5 718  1 905  40 483  57 336  

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

Saldo po zmianach 11 479 -    5 718  1 905  38 234 57 336 

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.10.2016 do 31.03.2017 roku 

Transakcje z właścicielami -    -    -    -    -    -    

Zysk netto za okres od 01.10.2016 do 31.03.2017 roku -    -    -    -    729  729  

Inne dochody całkowite po opodatkowaniu za okres od 
01.10.2016 o 31.03.2017 roku 

-    -    -    -    -    -    

Razem całkowite dochody -    -    -    -    729  729  

Saldo na dzień 31.03.2017 roku 11 479 -    5 718  1 905 38 963  58 065  

 

 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa kapitałowa SUWARY 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2017 – 31.03.2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

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

 6 miesięcy 
zakończone          

31 marca 2018 
 (niebadane) 

6 miesięcy 
zakończone          

31 marca 2017 
(niebadane)  

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 248  908 

Korekty:   

Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa 
trwałe 

2 342  2 707 

Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości 
niematerialne 

2  18 

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

 
10  427 

(Zysk) strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów 
trwałych 

2  1 

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych - - 

Koszty odsetek 1 262  1 375 

Przychody z odsetek i dywidend (1 143) (2 664) 

Inne korekty 1 085  305 

Korekty razem 3 560  2 169 

Zmiana stanu zapasów (1 789) 2 117 

Zmiana stanu należności (10 220) (12 980) 

Zmiana stanu zobowiązań (1 934) 11 649 

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych 403  (263) 

Zmiana stanu z tytułu umów budowlanych - - 

Zmiany w kapitale obrotowym (13 540) 523 

Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej - - 

Zapłacony podatek dochodowy - - 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (6 733) 3 600 

 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa kapitałowa SUWARY 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2017 – 31.03.2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

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

 6 miesięcy 
zakończone          

31 marca 2018 
 (niebadane) 

6 miesięcy 
zakończone          

31 marca 2017 
(niebadane)  

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych -    -    

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych -    -    

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (197) (652) 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 2  5 

Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych (529) - 

Wpływy związane ze zwrotem dopłaty do kapitału spółki 
zależnej 

8 000  - 

Otrzymane odsetki 43  16 

Otrzymane dywidendy 600  2 450 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 919  1 819 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej 

  

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 7 375  40 171 

Spłaty kredytów i pożyczek (10 123) (42 277) 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (499) (239) 

Odsetki zapłacone (1 262) (558) 

Dywidendy wypłacone - - 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (4 509) (2 903) 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 

(3 323) 2 516 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek 
okresu 

3 658  870 

Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych -    - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 335  3 387 
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SKRÓCONEGO PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1. Informacje ogólne 

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

Nazwa spółki 
zależnej 

Siedziba PKD KRS 
Udział Grupy w kapitale: 

31.03.2018 31.03.2017 30.09.2017 

Kartpol Group  
Sp. z o.o. 

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

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

Suwary Tech  
Sp. z o.o. 

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

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

Suwary Development 
 Sp. z o.o. 

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

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

 
Wszystkie wymienione powyżej  jednostki podlegają konsolidacji. 
 
Niniejsze skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez 
Zarząd Spółki dominującej dnia 28 czerwca 2018r. 
Podstawowe informacje o Spółce dominującej 

 
Nazwa:  Suwary Spółka Akcyjna 

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

Strona internetowa:  www.suwary.com.pl   

Numer telefonu i faksu: tel. +48 42 225 22 05; fax + 48 42 214 53 31 

  e-mail:                                    office@suwary.com.pl    

Strona internetowa:                        www.suwary.com.pl 

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

                                               Krajowego Rejestru Sądowego 

Numer KRS: 0000200472 

PKD:  2222 Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 

REGON:  471121807 

NIP:  731-10-07-350 

Klasyfikacja GPW:  Główny Rynek GPW; Makrosektor 300 Chemia i Surowce;  

 Sektor 350 Guma i tworzywa sztuczne; Subsektor tworzywa sztuczne 

Przedmiot działalności:  Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych i pozostałych wyrobów                                                             

                                              z tworzyw sztucznych 

http://www.suwary.com.pl/
mailto:office@suwary.com.pl
http://www.suwary.com.pl/
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Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki dominującej 

W okresie od 01 października  2017 roku do dnia publikacji tj. do 28 czerwca 2018 roku miały miejsce 
następujące  zmiany w składzie Zarządu Emitenta:  
 

 W dniu 14.12.2017r., podczas posiedzenia Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza powołała na 

stanowisko Wiceprezesa Zarządu Emitenta Pana Wojciecha Gielnika (RB 49/2017 z dnia 

14.12.2017r.). 

 

Na dzień 31.03.2018r.  tj. dzień kończący okres sprawozdawczy niniejszego raportu tj. za okres 01.10.2017 – 
31.03.2018r. w skład Zarządu Emitenta wchodzą  

 Walter T. Kuskowski  - Prezes Zarządu,  

 Wojciech Gielnik – Wiceprezes Zarządu, 

 Piotr Stachowicz – Członek Zarządu. 
 

Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji tj. na dzień 28.06.2018r. nie miały miejsca 
zmiany w składzie Zarządu. 

 

Na dzień 31.03.2018r.  tj. dzień kończący okres sprawozdawczy niniejszego raportu tj. za okres 01.10.2017 – 
31.03.2018r. w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą  

 Paweł Powada – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Raimondo Eggink – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Jeffrey Barclay – Członek Rady Nadzorczej, 

 Richard Babington – Członek Rady Nadzorczej, 

 Petre Manzelov – Członek Rady Nadzorczej. 

Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji tj. na dzień 28.06.2018r. nie miały miejsca 
zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 

 

Na dzień 31.03.2018r.  tj. dzień kończący okres sprawozdawczy niniejszego raportu tj. za okres 01.10.2017 – 
31.03.2018r. w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki dominującej wchodzą: 

 Raimondo Eggink – Przewodniczący Komitetu Audytu, 

 Paweł Powada – Członek Komitetu Audytu, 

 Jeffrey Barclay – Członek Komitetu Audytu, 
 

Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji tj. 28.06.2018r. nie miały miejsca zmiany w 
składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki dominującej. 

 

Struktura właścicielska kapitału podstawowego 

  Liczba akcji Liczba głosów Wartość nominalna akcji Udział w kapitale 

Stan na 31.03.2018         

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

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

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

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

 

* poprzez podmioty zależne Wentworth Tech Sp. z o.o., Amhil Europa Sp. z o.o. i Savtec Sp. z o.o. 
**Maria Rascheva i Sungai PE Holdings Ltd.  
 

 
Udziały ( akcje ) własne emitenta 

 
Suwary S.A. nie posiada akcji własnych. 
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Akcje i uprawnienia do nich w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących 
 

OSOBY NADZORUJĄCE I 
ZARZĄDZAJĄCE 

 
Liczba akcji 

% 
udziału 

w kapitale 
Liczba głosów 

% 
udziału w liczbie 

głosów 

Zmiana od 
ostatniego 

raportu 
kwartalnego zakładowym 

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

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

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

2. Podstawa sporządzenia  

2.1. Podstawa sporządzenia 

Niniejsze skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmuje okres 6 
miesięcy zakończony 31.03.2018 roku oraz zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość 
finansowa.  
 
Dla pełniejszego zrozumienia sytuacji finansowej oraz majątkowej Grupy zamieszczono dane porównywalne :za 
okres  
                              3 miesięcy zakończonych 31.03.2018r. 
                              6 miesięcy zakończonych 31.03.2017r. 
                              3 miesięcy zakończonych 31.03.2017r. 
                            12 miesięcy zakończonych 30.09.2017r. 
Dane porównywalne obejmują skonsolidowany bilans, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, 
skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych. 
 
Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji, które ujawniane 
są w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Niniejsze skrócone 
półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe należy czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016/2017. 
 
Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia 
niniejszego skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji nie istnieją 
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki wchodzące w skład Grupy. 
 
Walutą sprawozdawczą niniejszego skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest 
złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).  
 
Przy sporządzaniu niniejszego skróconego półrocznego 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 2016/2017 rok obrotowy.  

2.2. Zasady rachunkowości 

Niniejsze skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami 
rachunkowości, które zostały zaprezentowane w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za 
rok zakończony 30 września 2017 roku. Poniżej znajduję się lista Nowych lub znowelizowanych standardów i 
interpretacji, które obowiązują od 01.01.2019, które nie znalazły się w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym Grupy za rok zakończony 30 września 2017 roku. 

a) Zmiany do MSSF 9: Prawo wcześniejszej spłaty z negatywnym wynagrodzeniem 
 
Zmiana do MSSF 9 obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2019r. lub po 
tej dacie, z możliwością jej wcześniejszego zastosowania. Na skutek zmiany do MSSF 9, jednostki będą mogły 
wyceniać aktywa finansowe z tak zwanym prawem do wcześniejszej spłaty z negatywnym wynagrodzeniem 
według zamortyzowanego kosztu lub według wartości godziwej poprzez inne całkowite dochody, jeżeli 
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spełniony jest określony warunek - zamiast dokonywania wyceny według wartości godziwej przez wynik 
finansowy. 

 Zmiana obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających 1 stycznia 2019 roku lub później. Na chwilę  
sporządzenia niniejszego sprawozdania Grupa nie jest w stanie oszacować w sposób wiarygodny wpływ zmiany 
na sprawozdanie Grupy. 
Na dzień sporządzenia niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zmiana ta nie 
została jeszcze zatwierdzona przez Unię Europejską. 
 

b) Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” 

Zmiana obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie. 
Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” wyjaśniają, 
że w odniesieniu do długoterminowych udziałów w jednostce stowarzyszonej lub wspólnym przedsięwzięciu, 
do których nie stosuje się metody praw własności, spółki stosują MSSF 9. Dodatkowo, Rada opublikowała 
również przykład ilustrujący zastosowanie wymogów MSSF 9 i MSR 28 do długoterminowych udziałów w 
jednostce stowarzyszonej lub wspólnym przedsięwzięciu. 
 
Grupa  zastosuje powyższe zmiany od 1 stycznia 2019 r. 

 Zmiana nie będzie miała wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy, gdyż inwestycje o których mówi standard 
nie    występują w Grupie. 
 
Na dzień sporządzenia niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zmiana ta nie 
została jeszcze zatwierdzona przez Unię Europejską. 

 
c) Roczne zmiany do MSSF 2015 - 2017 

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała w grudniu 2017 r. “Roczne zmiany MSSF 
2015-2017”, które wprowadzają zmiany do 4 standardów: MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć”, MSSF 11 
„Wspólne ustalenia umowne”, MSR 12 „Podatek dochodowy” oraz MSR 23 „Koszty finansowania 
zewnętrznego”. Poprawki zawierają wyjaśnienia oraz doprecyzowują wytyczne standardów w zakresie 
ujmowania oraz wyceny.  
 
Grupa  zastosuje powyższe zmiany od 1 stycznia 2019r.  
 

Grupa analizuje wpływ tego standardu na Sprawozdanie Finansowe, na dzień sporządzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego Grupa nie jest w jest w stanie oszacować w sposób wiarygodny wpływ zmiany na 
sprawozdanie Grupy. 
 
Na dzień sporządzenia niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zmiana ta nie 
została jeszcze zatwierdzona przez Unię Europejską. 
 
d) MSR 19 „Świadczenia pracownicze” 

Zmiany do MSR 19 obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2019 r. lub po 
tej dacie. Poprawki do standardu określają wymogi związane z ujęciem księgowym modyfikacji, ograniczenia 
lub rozliczenia programu określonych świadczeń.  
 
Grupa  zastosuje powyższe zmiany od 1 stycznia 2019r.  
 

Grupa analizuje wpływ tego standardu na Sprawozdanie Finansowe, na dzień sporządzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego Grupa nie jest w jest w stanie oszacować w sposób wiarygodny wpływ zmiany na 
sprawozdanie Grupy. 
 
Na dzień sporządzenia niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zmiana ta nie 
została jeszcze zatwierdzona przez Unię Europejską. 
 
e) Zmiany w zakresie referencji do Założeń Koncepcyjnych w MSSF 
 
Zmiany w zakresie referencji do Założeń Koncepcyjnych w MSSF będą miały zastosowanie z dniem 1 stycznia 
2020 r.  
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W okresie objętym niniejszym skróconym półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie 
nastąpiły zmiany polityki rachunkowości. 

2.3.  Działalność 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 w warunkach hiperinflacji w następujący sposób.  
 
 

okres Kapitał na 
BO 

zwiększenia zmniejszenia Kapitał na 
BZ 

Indeks 
cen 

Kapitał po 
inflacji 

różnica 

1995 0,00 4 196 0,00 4 196 1,28 5 371 1 166  

1996 4 196 0,00 0,00 4 196 1,20 6 445 2 249  

 
W wyniku przeszacowania wartość kapitałów byłaby większa o łączną kwotę 2 249 tys. PLN, o tą samą wielkość 
wynik finansowy lat ubiegłych powinien być niższy. Decyzją Zarządu powyższa korekta została uwzględniona w  
niniejszym skróconym półrocznym sprawozdaniu finansowym. 
Korekta dotyczyła lat ubiegłych nieobjętych niniejszym skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym, 
dlatego skorygowany został najwcześniejszy okres prezentowany w sprawozdaniu finansowym tj. okres 
rozpoczynający się 01.10.2016r..  
 
W wyniku tych zmian pasywa bilansu zostały zaprezentowane w układzie pokazującym dane przekształcone na 
30.09.2017. Powyższa korekta miała wpływ wyłącznie na pozycje: 
Kapitał podstawowy 
Wynik lat ubiegłych. 
Wartość kapitałów własnych nie uległa zmianie 

3. Znaczące zdarzenia i transakcje 

W okresie objętym niniejszym skróconym półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki 
Grupy Kapitałowej  SUWARY miały miejsce następując znaczące zdarzenia:  
 
W dniu 09.11.2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SUWARY TECH Sp. z o.o. , spółki zależnej 
SUWARY S.A. podjęło uchwałę o częściowym zwrocie dopłaty do kapitału w kwocie 2 500 tys. zł. ( RB 45/2017 z 
dnia 09.11.2017r.). 
 
W dniu 28.11.2017 roku Spółka SUWARY S.A. otrzymała częściowy zwrot dopłaty do kapitału w kwocie 5 500 tys. 
zł od spółki zależnej SUWARY TECH Sp. z o.o. ( RB 47/2017 z dnia 28.11.2017r.), co było wypełnieniem uchwały 
z dnia 22.09.2017r. o częściowym zwrocie dopłaty do kapitału ( RB 42/2017 z dnia 22.09.2017r.). 
 
W dniu 22.01.2018 roku Spółka SUWARY S.A. otrzymała częściowy zwrot dopłaty do kapitału w kwocie 2 500 tys. 
zł od spółki zależnej SUWARY TECH Sp. z o.o. ( RB 2/2018 z dnia 22.01.2018r.), co było wypełnieniem uchwały z 
dnia 09.11.2018r. o częściowym zwrocie dopłaty do kapitału ( RB 45/2017 z dnia 09.11.2017r.). 
 
W dniu 07.02.2018 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SUWARY TECH Sp. z o.o., spółki zależnej 
SUWARY S.A. podjęło uchwałę o częściowym zwrocie dopłaty do kapitału w kwocie 1 500 tys. zł. ( RB 2/2018 z 
dnia 07.02.2018r.). 

W dniu 15.02.2018 roku Spółka SUWARY S.A. i Spółka Kartpol Group Sp. z o.o. podpisały aneksy do umów o 
kredyt w rachunku bieżącym, które przedłużają okres udostępnienia kredytów do 10 grudnia 2018r. ( RB 03/2018 
z dnia 15.02.2018r.). 

 
W dniu 28.03.2018 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ( RB 05/2018 z dnia 
28.03.2018r. ) , które podjęło uchwały o 

 rozpatrzeniu i zatwierdzeniu Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki dominującej za rok 
obrotowy 2016.2017, który rozpoczął się 01.10.2016 roku a zakończył się 30.09.2017 roku; 

 rozpatrzeniu i zatwierdzeniu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej 
SUWARY  za rok obrotowy 2016.2017, który rozpoczął się 01.10.2016 roku, a zakończył się 
30.09.2017 roku; 
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 rozpatrzeniu i zatwierdzeniu Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 
Kapitałowej SUWARY  za rok obrotowy 2016.2017, który rozpoczął się 01.10.2016 roku a zakończył 
się 30.09.2017 roku; 

 przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016.2017, który rozpoczął się 01.10.2016 
roku a zakończył się 30.09.2017 roku; 

 udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania  przez nich obowiązków; 

 udzieleniu członkom Rady Nadzorczej  absolutorium z wykonania  przez nich obowiązków; 

 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.2017, który rozpoczął się 01.10.2016 roku a 
zakończył się 30.09.2017 roku; 
Zgodnie z uchwałą nr 15 zysk netto Spółki SUWARY S.A. w kwocie  3 315 tys. zł za rok obrotowy 
2016.2017, który rozpoczął się 01.10.2016 roku, a zakończył się 30.09.2017 roku zostaje 
przeznaczony w całości na kapitał zapasowy; 

 wyrażeniu zgody na  nabycie nieruchomości  przez SUWARY S.A.  

 
W dniu 30.03.2018 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SUWARY TECH Sp. z o.o. , spółki zależnej 
SUWARY S.A. podjęło uchwałę o częściowym zwrocie dopłaty do kapitału w kwocie 4 000 tys. zł. ( RB 7/2018 z 
dnia 30.03.2018r.). 

4. Sezonowość działalności  

Działalność Grupy  nie cechuje się sezonowością. Podlega jednak wahaniom w związku ze zmiennością 
zapotrzebowania dla różnych segmentów klientów. Zmienność dotyczy poszczególnych Spółek, jednak 
sumarycznie na poziomie całej Grupy zmienności się uzupełniają.  
Jedyny okres kiedy wszystkie Spółki odczuwają zmniejszone przychody ze sprzedaży to grudzień każdego roku, 
głównie z powodu znacznego skrócenia okresu kiedy kontrahenci składają zlecenia produkcyjne. 

5. Zysk na akcję 

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

 w okresie od 01.10.2017 roku do 31.12.2017 roku: 4 615 070 akcji 
 w okresie od 01.10.2017 roku do 31.03.2018 roku: 4 615 070 akcji 
 w okresie od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku: 4 615 070 akcji 
 w okresie od 01.10.2016 roku do 31.03.2017 roku: 4 615 070 akcji 

 
Kalkulacja zysku na akcję została zaprezentowana poniżej: 
 

  

6 miesięcy 
zakończone    

31 marca 2018 
     (niebadane) 

6 miesięcy 
zakończone     

31 marca 2017 
(niebadane)  

3 miesiące 
zakończone      

31 marca 2018 
   (niebadane i 

nieprzeglądane) 

3 miesiące 
zakończone     

31 marca 2017 
      (niebadane i 
nieprzeglądane) 

Liczba akcji stosowana jako mianownik 
wzoru 

      

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

Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na 
akcje 

        

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 
zwykłych 

4 615 070  4 615 070  4 615 070  4 615 070  

Działalność kontynuowana       

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 5 663  1 027  3 553  1 017 

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 1,23  0,22 0,77  0,22 

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 1,23  0,22 0,77  0,22 

Działalność zaniechana       

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - - - 

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

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

Działalność kontynuowana i zaniechana        
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6 miesięcy 
zakończone    

31 marca 2018 
     (niebadane) 

6 miesięcy 
zakończone     

31 marca 2017 
(niebadane)  

3 miesiące 
zakończone      

31 marca 2018 
   (niebadane i 

nieprzeglądane) 

3 miesiące 
zakończone     

31 marca 2017 
      (niebadane i 
nieprzeglądane) 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 
i zaniechanej 

5 663  1 027  3 553  1 017 

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 1,23  0,22 0,77  0,22 

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 1,23  0,22 0,77 0,22 
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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 opakowań z tworzyw sztucznych -  kartuszy 
3. Segment C -  sprzedaż usług w zakresie zarządzania własnością intelektualną oraz badaniami i rozwojem. 
4. Segment D -  sprzedaż detali z tworzyw sztucznych wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym, 
       elektrotechnicznym, zabawkarskim, medycznym i opakowaniowym, sprzedaż form wtryskowych. 
 
Wyniki segmentów operacyjnych wynikają z wewnętrznych raportów weryfikowanych okresowo przez Zarząd 
Spółki dominującej (główny organ decyzyjny w Grupie Kapitałowej). Zarząd Spółki dominującej analizuje wyniki 
segmentów operacyjnych na poziomie zysku (straty) z działalności operacyjnej.  
 
W okresie od 01.10.2017 roku do 31.03.2018 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 Segment D Ogółem 

 za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2018r. 
 

        
 

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

Przychody ze sprzedaży między segmentami 31 - 1 490  -  1 521 

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

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

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

za okres 6 miesięcy zakończony  31 marca 2017r.      

Przychody od klientów zewnętrznych 34 200 21 969 - 24 568 80 737 

Przychody ze sprzedaży między segmentami 8 040 - 1 796  - 9 836 

Przychody ogółem 42 240 21 969 1 796 24 568 90 573  

Wynik operacyjny segmentu (1 272) 1 444 836 1 117 2 125  

Aktywa segmentu sprawozdawczego 70 845 33 209 23 350 61 974 189 378  

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

  

6 miesięcy 
zakończone        

31 marca 2018 
     (niebadane) 

6 miesięcy 
zakończone        

31 marca 2017 
(niebadane)  

Wynik operacyjny segmentów 6 698 2 125 

Korekty:   

    Wyłączenia  konsolidacyjne 569  746  

Pozostałe przychody nie przypisane do segmentów 1 421  1 436  

Pozostałe koszty nie przypisane do segmentów (-) (564) (405) 

Wyłączenie wyniku z transakcji pomiędzy segmentami (38) (210) 

Korekty razem 1 388  1 566 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 086  3 691  

Przychody finansowe 73  90  

Koszty finansowe (-) (1 540) (2 073) 

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

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 619  1 707 
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7. Połączenia jednostek gospodarczych 

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

8. Wartość firmy 

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

  
31 marca 2018 
     (niebadane) 

30 września2017 
    (badane) 

Wartość brutto 37 716 37 716 

Saldo na początek okresu 37 716 37 716 

Wartość brutto na koniec okresu 37 716 37 716 

Odpisy z tytułu utraty wartości  -  - 

Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu -    -    

Wartość firmy - wartość bilansowa na koniec 
okresu 

37 716    37 716    

 
Na dzień 30 września 2017 roku przeprowadzono testy na utratę wartości firmy które nie wykazały potrzeby 
dokonania odpisów aktualizujących wartość firmy. 
Dla potrzeb testu na utratę wartości firmy wartość firmy została zaalokowana do następujących segmentów: 

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

 segment D w odniesieniu do wartości firmy powstałej w wyniku nabycia ZCP Zakład w Bydgoszcz. 

 
Na dzień 31 marca 2018 roku nie przeprowadzono testu na utratę wartości firmy ponieważ w opinii Zarządu Spółki 
dominującej wyniki 6 miesięcy  roku obrotowego 2017/2018 nie wpłyną na długoterminowe prognozy marżowości 
działalności operacyjnej i jednocześnie Zarząd nie zidentyfikował żadnych przesłanek, które mogłyby wpłynąć 
negatywnie na wynik  takiego testu. Test zostanie przeprowadzony  nie później niż na zakończenie bieżącego roku 
obrotowego tj., na dzień 30.09.2018r. 
  
 

9. Wartości niematerialne 

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

 
Oprogramowanie 

komputerowe 
Razem 

 za okres od 01.10.2017 roku do 31.03.2018 roku 
    

Wartość bilansowa netto na dzień 01.10.2017 roku 13    13    

Amortyzacja (-) (4) (4) 

Wartość bilansowa netto na dzień 31.03.2018 roku 9 9 

 
 

 za okres od 01.10.2016 roku do 30.09.2017 roku 
    

Wartość bilansowa netto na dzień 01.10.2016 roku 40  40  

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 10  10  

Amortyzacja (-) (37) (37) 

Wartość bilansowa netto na dzień 30.09.2017 roku 13  13  
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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 01.10.2017 roku do 31.03.2018 roku               

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

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) -    886  936  435  (6) 2 680  4 931  

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) -    -    (78) -    -    - (78) 

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)      (1 841) (1 841) 

Amortyzacja (-) -    (715) (3 309) (197) (95) -    (4 316) 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) -    -    -    -    -    (85) (85) 

Odwrócenie odpisów aktualizujących - - - - - - - 

Wartość bilansowa netto na dzień 31.03.2018 roku 8 261  27 408  28 212  1 492  281  1 677  67 331  

 

 za okres od 01.10.2016 roku do 30.09.2017 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.10.2016 roku 8 261  28 379  33 780  1 266  502  338  72 526  

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) -    386  4 199  336  72  2 757  7 750  

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) -    -    (195) (5) -    -    (200) 

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.) -    -    -    -    -    (2 165) (2 165) 

Amortyzacja (-) -    (1 528) (7 306) (343) (192) -    (9 369) 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) -    -    -    -    -    (8) (8) 

Odwrócenie odpisów aktualizujących -    -    185  -    -    -    185  

Wartość bilansowa netto na dzień 30.09.2017 roku 8 261  27 237  30 663  1 254  382  922  68 720  

 
 

 W okresie objętym niniejszym skróconym raportem półrocznym  nie miały miejsca istotne transakcję  nabycia i sprzedaży  rzeczowych aktywów trwałych,  nie powstały również 
istotne zobowiązania z tytułu  zakupu rzeczowych aktywów trwałych.
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11. Wartość godziwa instrumentów finansowych 

 

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

Klasa instrumentu finansowego 31 marca 2018                       
(niebadane) 

30 września 2017 
(badane) 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Aktywa:       

Należności z tytułu dostaw i usług 
oraz  pozostałe 

42 071 42 071  33 526  33 526  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 287  1 287  4 847  4 847  

Zobowiązania:     

Kredyty w rachunku kredytowym 22 167 22 167  26 052  26 052  

Kredyty w rachunku bieżącym 9 248 9 248  7 258  7 258  

Pożyczki 24 563 24 563  27 291  27 291  

Dłużne papiery wartościowe -    -    -    -    

Leasing finansowy 5 398  5 399  5 320  5 320 

Pochodne instrumenty finansowe 339  339  329  329  

Zobowiązania z tytułu dostaw i 
usług oraz pozostałe 

28 953  28 953 22 354  22 354  

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

 
Wartość godziwa definiowana jest jako kwota, za jaką na warunkach rynkowych dany składnik aktywów mógłby 
zostać wymieniony, a zobowiązanie wykonane, pomiędzy dobrze poinformowanymi, zainteresowanymi 
i niepowiązanymi stronami. W przypadku instrumentów finansowych, dla których istnieje aktywny rynek, ich wartość 
godziwą ustala się na podstawie parametrów pochodzących z aktywnego rynku (ceny sprzedaży i zakupu). 
W przypadku instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek, wartość godziwa ustalana jest 
na podstawie technik wyceny, przy czym jako dane wejściowe modelu w maksymalnym stopniu wykorzystywane 
są zmienne pochodzące z aktywnych rynków (kursy walutowe, stopy procentowe itd.).  
 
Grupa Kapitałowa nie dokonywała wyceny wartości godziwej należności oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług – 
ich wartość bilansowa uznawana jest przez Grupę za rozsądne przybliżenie wartości godziwej. 
 
Grupa Kapitałowa nie dokonała przekwalifikowania składników aktywów finansowych, które spowodowałoby 
zmianę zasad wyceny tych aktywów pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia lub metodą zamortyzowanego 
kosztu. 
 
W okresie 6 miesięcy zakończonym 31 marca 2018 roku oraz 31 marca 2017 roku w Grupie Kapitałowej SUWARY  
nie wystąpiły zdarzenia dotyczące niespłacenia zobowiązań finansowych z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu, 
czy programów emisji obligacji ani naruszenia istotnych postanowień tych umów mającego wpływ na sprawozdanie 
finansowe Grupy. 
 
W okresie 6 miesięcy zakończonym 31 marca 2018 roku: 
 
Spółka dominująca  SUWARY S.A. dokonała spłaty: 

- kredytu długoterminowego WAR/3060/16/315/CB zaciągniętego w BGŻ BNP PARIBAS S.A. w kwocie 
2 288 tys. zł 
- kredytu długoterminowego WAR/3060/16/316/CB zaciągniętego w BGŻ BNP PARIBAS S.A. w kwocie 
1 627 tys. zł 
- wynikającej z umowy pożyczki z Wentworth TECH Sp. z o.o. w kwocie 2 359 tys. zł. 
 

Spółka SUWARY TECH sp. z o.o. dokonała spłaty 
           - pożyczki zaciągniętej w mLeasing Sp. z o.o. w kwocie 370 tys. zł 
 
W okresie objętym niniejszym skróconym sprawozdaniem finansowym Grupa Kapitałowa SUWARY wykazywała 
pełną zdolność do wywiązywania się  z zaciągniętych zobowiązań wobec innych podmiotów. 
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12. Odpisy aktualizujące wartość aktywów 

 
Odpisy aktualizujące wartość zapasów: 

  

6 miesięcy 
zakończone        

31 marca 2018 
     (niebadane) 

6 miesięcy 
zakończone        

31 marca 2017 
     (niebadane) 

3 miesiące 
zakończone            

31 marca 2018 
   (niebadane i 

nieprzeglądane) 

3 miesiące 
zakończone            

31 marca 2017 
   (niebadane i 

nieprzeglądane) 

Stan na początek okresu 772  389  1 458  389  

Odpisy ujęte jako koszt w okresie 686  20  -    20  

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

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

Stan na koniec okresu 1 176  409  1 176  409  

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

  

6 miesięcy 
zakończone        

31 marca 2018 
     (niebadane) 

6 miesięcy 
zakończone        

31 marca 2017 
     (niebadane) 

3 miesiące 
zakończone            

31 marca 2018 
   (niebadane i 

nieprzeglądane) 

3 miesiące 
zakończone            

31 marca 2017 
   (niebadane i 

nieprzeglądane) 

Stan na początek okresu 458  481  396  537  

Odpisy ujęte jako koszt w okresie 2  56  1  -    

Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie (-) (70) (32) (7) (32) 

Stan na koniec okresu 390 505  390  505  

 

13. Kapitał podstawowy 

W okresie od 01 października 2017 roku do 31 marca 2018 roku w Spółce dominującej nie wystąpiły zmiany kapitału 
podstawowego z tytułu nowej emisji akcji ani splitu akcji.  
 
Kapitał podstawowy według stanu na dzień bilansowy: 

  31 marca 2018 30 września 2017 

Liczba akcji 4 615 070  4 615 070  

Wartość nominalna akcji (PLN)  2,00  2,00 

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

Kapitał podstawowy (PLN) wynikający z korekty dotyczącej 
hiperinflacji 

2 248 798,72 2 248 798,72 

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

 
Korektę dot. hiperinflacji uwzględniono w niniejszym sprawozdaniu, szerszy opis znajduje się w punkcie 2.3 
niniejszego sprawozdania, 
 
Akcje wyemitowane w prezentowanych okresach sprawozdawczych: 
 

 
Wartość 

nominalna 
serii / emisji 

Liczba akcji 
Cena emisyjna 

(PLN) 
Data rejestracji 

serii / emisji 

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

Kapitał podstawowy na dzień 30 września 2017r. 9 230 140  4 615 070  X X 
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14. Programy płatności akcjami 

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

15. Dywidendy 

W okresie od 01 października 2017 roku do 31 marca 2018 roku Spółka dominująca nie wypłaciła dywidendy 
akcjonariuszom. 
 

16. Emisja i wykup papierów dłużnych 

W okresie od  01 października 2017 roku do 31 marca 2018 roku Grupa nie dokonała emisji ani wykupu papierów 
dłużnych. 
 

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 01.10.2017 roku do 
31.03.2018 roku 

          
  

Stan na początek okresu 227 - - - 1 424 1 424 

Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w 
okresie 

-    -    -    -    188  188  

Rozwiązanie rezerw ujęte jako 
przychód w okresie (-) 

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

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

Stan rezerw na dzień 31.03.2018 roku 218 -    -    -    1 310  1 310  

 
 

za okres od 01.10.2016 do 
30.09.2017 roku 

          
  

Stan na początek okresu 200 - - - 1 332 1 332 

Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w 
okresie 

27 - - - 339  339  

Rozwiązanie rezerw ujęte jako 
przychód w okresie (-) 

- - - - (230)    (230)    

Stan rezerw na dzień 30.09.2017 roku 227 - - - 1 424 1 424 

Pozostałe rezerwy zawiera m.in rezerwę : 

  na reklamacje  w kwocie 210 tys. zł na 31.03.2018r, 

  rezerwę zawiązane w związku ze zwrotem dofinansowania do PFRON w związku z utratą statusu 
Zakładu Pracy Chronione w kwocie 1 030 tys. zł na 31.03.2018r. 

18. Zobowiązania warunkowe i zobowiązania zabezpieczone na majątku Grupy 

 
Grupa nie posiada zobowiązań warunkowych. 
Na dzień 31 marca 2018 roku zobowiązania zabezpieczone na majątku Grupy Kapitałowej SUWARY  wynikały z 
umów z firmami leasingowymi, umowy zakupu udziałów w KARTPOL GROUP Sp. z o.o. oraz umów Kredytowych 
z Bankiem BGŻ BNP PARIBAS S.A. 

Na dzień 31 marca 2018 roku wartość bilansowa zobowiązań zabezpieczonych wekslami wynosi 37 813 tys. zł. 
W związku  z zaciągniętymi kredytami w Banku BGŻ BNP PARIBAS S.A. ustanowiono hipoteki umowne których 
wartość  wynosi 182 250 tys. zł. 
W ramach zaciągniętych kredytów w Banku BGŻ BNP PARIBAS S.A. ustanowiono również cesję wierzytelności 
ubezpieczenia majątku Spółek Grupy Kapitałowej Suwary na rzecz BGŻ BNP PARIBAS S.A., która wynosi łącznie             
51 000 tys. zł. 
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19. Działalność zaniechana 

Nie  występuje 

20. Postępowania przed sądem, organem administracji publicznej, arbitraż 

 
     W okresie objętym niniejszym raportem:  

 nie toczyły się żadne postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub    

jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta 

 nie toczyły się żadne postępowania dotyczące dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań 

oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów 

własnych Emitenta 

 
 W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym uprawomocnił się wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie który uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezesa 
PFRON z dnia 30 lipca 2015 dotyczącą określenia wysokości zobowiązań Suwary S.A. z tytułu wpłat na 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres sierpnia 2013 roku w związku 
z niedotrzymaniem terminu do przekazania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w wysokości 720 tys. PLN. 
Spółka oczekuje na zwrot w/w kwoty wraz z odsetkami od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 
Zasądzona kwota została uwzględniona w wyniku za okres objęty niniejszym skróconym sprawozdaniem 
w kwocie 905 tys. zł. 

21. Transakcje z jednostkami powiązanymi 

 
Informacja o jednostkach powiązanych 
 

Suwary Spółka Akcyjna tworzy grupę kapitałową z następującymi jednostkami:  

 Kartpol Group Sp. z o.o. 

 Suwary Tech Sp. z o.o. 

 Suwary Development Sp. z o.o. 

Grupa Kapitałowa Suwary wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Wentworth. Wentworth Group jest 
międzynarodową grupą firm z siedzibą w Brantford w Kanadzie. Grupa produkuje szeroką gamę opakowań 
z tworzyw sztucznych i form wykorzystywanych do produkcji opakowań. Formy wytwarzane przez Wentworth 
to formy rozdmuchowe i wtryskowe we wszystkich rozmiarach, dostosowane  do wszystkich 
technologii i wszystkich rodzajów maszyn. Produkowane przez Wentworth pojemniki z tworzyw sztucznych są 
używane do napojów, żywności, kosmetyków, środków medycznych i chemicznych oraz produktów 
gospodarstwa domowego. Wśród klientów Grupy znajdują się największe międzynarodowe koncerny 
w przemyśle opakowań i sprzedaży żywności.  
W skład Grupy Kapitałowej Wentworth wchodzi 15 zakładów produkcyjnych,  w tym 7 w Polsce,  5 w Kanadzie 
i 1 w USA związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych oraz jeden zakład w Polsce prowadzący produkcję 
form dla przetwórstwa tworzyw sztucznych. Grupa utrzymuje również, ośrodki sprzedaży, serwisu i zaopatrzenia 
w Wielkiej Brytanii, Argentynie i Chinach oraz 3 narzędziownie. 
 
Grupa Wentworth dostarcza swoje produkty do ponad 70 krajów na całym świecie, a przychody 
Grupy Wentworth w roku fiskalnym 2017 roku osiągnęły ponad 670 mln zł. Grupa działa w Polsce od 1998 r. 
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Podmioty powiązane obejmują kluczowy personel kierowniczy, oraz pozostałe podmioty powiązane, kontrolowane 
przez właścicieli Spółki dominującej. 
 
 
Jednostki powiązane ze Spółką to: 
 

 Amhil Enterprises, Ontario, Kanada 

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

 Kaj Sp. z o.o., Działdowo 

 Kartpol Group Sp. z o.o., Wołomin 

 MCORP Technologies - Division of Wentworth Tech Inc., Ontario, Kanada 

 Savtec  Sp. z o.o., Warszawa 

 Savteco International, Brantford, Kanada 

 Stone Straw Limited, Ontario, Kanada 

 Suwary Development Sp. z o.o., Pabianice 

 Suwary Tech Sp. z o.o., Pabianice 

 Wentworth Tech Inc., Ontario, Kanada 

 Wentworth Technologies Company Limited, Brantford, Kanada 

 Wentworth Mold LTD, Ontario, Kanada, L8E 5P1  

 Wentworth  Mould LTD, Mansfield Woodhouse, Wielka Brytania 

 Wentworth Europa Sp. z o.o. Kartoszyno, Krokowa 

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

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

 Wentworth Development Sp. z o. o. 

 1543775 Ontario Inc., Brantford, Ontario, Kanada 

 2180903 Ontario Inc., Ontario, Kanada 

 Wentworth Invest S.A., Poniatowa 

 Yamada Wentworth Tech Sp. z o.o. , Łódź  

 Yamada Wentworth Development Sp. z o. o., Łódź 

 Polifolia Sp. z o.o. , Poniatowa 

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

 

  

6 miesięcy 
zakończone        

31 marca 2018 
     (niebadane 

6 miesięcy 
zakończone        

31 marca 2017 
     (niebadane 

Świadczenia na rzecz personelu kierowniczego    

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 582  455 

Świadczenia z tyt. rozwiązania stosunku pracy - - 

Płatności w formie akcji własnych - - 

Pozostałe świadczenia 40 99 

Razem 622 554 

 
Grupa Kapitałowa nie udzieliła kluczowemu personelowi kierowniczemu żadnych pożyczek w okresie objętym 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.  

 
W Grupie występuje również wynagradzanie personelu kierowniczego Prezesa Zarządu Waltera T. Kuskowskiego 
na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług zarządzania i doradztwa z dnia 08 lutego 2011 roku 
zawartej z firmą Savtec Sp. z o.o., a Spółką dominującą SUWARY S.A.. 
W okresie niniejszego sprawozdania finansowego wypłacono kwotę brutto (z podatkiem od towarów i usług) 
49,2 tys.  PLN. 
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Transakcje zawarte pomiędzy spółkami Grupy, które zostały wyeliminowane w procesie konsolidacji, prezentowane 
są w jednostkowych sprawozdaniach finansowych Spółek. 
W okresie objętym niniejszym skróconym sprawozdaniem wszystkie transakcje, które miały miejsce pomiędzy 
podmiotami zależnymi były zawarte na warunkach rynkowych. 
 
Poniżej zestawiono transakcje z jednostkami powiązanymi ujęte w skróconym półrocznym skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym Grupy: 
 

 
6 miesięcy 

zakończone        
31 marca 2018 

6 miesięcy 
zakończone        

31 marca 2017 

3 miesiące 
zakończone            

31 marca 2018 

3 miesiące 
zakończone            

31 marca 2017 

      (niebadane)      (niebadane)    (niebadane)    (niebadane) 

Sprzedaż do:         

Pozostałych podmiotów powiązanych     

Wentworth Mold LTD 1 453  2 874  526  1 403  

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

Razem 1 455  2 874  526  1 403  

 
 

 31.03.2018 30.09.2017 

    (niebadane)      (badane) 

Należność od     

Pozostałych podmiotów powiązanych 853  635  

Wentworth Mold LTD 853  635  

Razem 853  635  

 

 
6 miesięcy 

zakończone        
31 marca 2018 

6 miesięcy 
zakończone        

31 marca 2017 

3 miesiące 
zakończone            

31 marca 2018 

3 miesiące 
zakończone            

31 marca 2017 

       (niebadane)      (niebadane)    (niebadane)    (niebadane) 

Zakup od:         

Pozostałych podmiotów powiązanych     

KAJ Sp. z o.o. 132  16  28  13  

Wentworth TECH Sp. z o.o. 539  63  535 27  

Wentworth DEVELOPMENT 
 Sp. z o.o. 

66  -    15  -    

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

Savtec Sp. z o.o. 268  334  129 141  

Razem 1 145  413 847 181  

 

 31.03.2018 30.09.2017 

 
   (niebadane)      (badane) 

Zobowiązania wobec     

Pozostałych podmiotów powiązanych   

KAJ Sp. z o.o. 4  - 

Wentworth TECH Sp. z o.o. 559  82 

Wentworth DEVELOPMENT Sp. z o.o. 6  - 

Savtec Sp. z o.o. 10    - 

Razem 580  82  

 
 
 W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem półrocznym obroty między spółkami Grupy Kapitałowej SUWARY 
wyniosły 4 905 tys. zł, wzajemne należności i zobowiązania na dzień 31 marca 2018r. wyniosły 1 227 tys. zł. 
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31 marca 2018    30 września 2017 

(niebadane) (badane) 

Otrzymane w 
okresie 

Skumulowane 
saldo 

Otrzymane 
w okresie 

Skumulowane 
saldo 

Pożyczki otrzymane od:       

Pozostałych podmiotów powiązanych     

Wentworth TECH Sp. z o.o. - 22 367 -    24 276    

AMHIL Sp. z o.o. - - 800    -    

Razem - 22 367 800 24 276 

 
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem półrocznym Spółka Suwary S A. dokonała częściowej spłaty 
pożyczki wobec Wentworth Tech Sp. z o.o. w kwocie  2 359 tys. zł. 
 

22. Zdarzenia po dniu bilansowym 

W dniu 18.04.2018 roku Spółka SUWARY S.A. otrzymała częściowy zwrot dopłaty do kapitału w kwocie               
1 500 tys. zł od spółki zależnej SUWAR TECH Sp. z o.o. ( RB 02/2018 z dnia 22.01.2018r). 

W dniu 25.04.2018 roku Rada Nadzorcza Spółki SUWARY S.A. podjęła uchwałę o wyborze firmy 
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do badania  jednostkowego i skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017/2018  obejmujący okres od 01.10.2017 roku do 30.09.2018 roku, 
oraz za rok obrotowy 2018/2019 obejmujący okres od 01.10.2018 roku do 30.09.2019 roku, wraz z przeglądami 
półrocznymi. (RB 09/2018  z dnia 25.04.2018r.). 

W dniu 26.04.2018 roku Spółka SUWARY S.A. zawarła z ING LEASE (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, umowa sprzedaży, nieruchomości położonych 
w Bydgoszczy, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste 
BY1B/00069284/2, BY1B/00067366/7, BY1B/00103471/1, za łączną cenę nie wyższą niż 5.500 zł (pięć tysięcy 
pięćset złotych). Umowa jest następstwem skorzystania z prawa opcji zakupu nieruchomości wynikającej z umowy 
leasingu. ( RB 10/2018 z dnia 26.04.2018r.). 

W dniu 21.05.2018 roku Zarząd Spółki SUWARY S.A jednostronnie podpisał z Orlen Oil Sp. z o.o. z siedzibą 
w Krakowie („Odbiorca”), istotną umowę. Umowa została przesłana drugiej stronie w celu podpisania. Przedmiotem 
umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie opakowań z tworzywa HDPE o pojemnościach do 5L, wraz 
z zakrętkami. Umowa obejmuje okres 3 letni do 2021 roku. Zgodnie z szacunkowymi wielkościami zamówień, 
łączna wartość trzyletniej  umowy  przekroczy 7 mln PLN ( RB 11/2018 z dnia 21.05.2018 roku ). 

W dniu 07.06.2018 roku Spółka otrzymała istotną umowę podpisaną przez Orlen Oil Sp. z o.o. z siedzibą w 
Krakowie o której informował RB 11/2018 w dniu 21.05.2018 roku. ( RB 12/2018 z dnia 07.06.2018 roku ). 

W dniu 21.06.2018 roku Spółka SUWARY S.A. otrzymała częściowy zwrot dopłaty do kapitału w kwocie               
4 000 tys. zł od spółki zależnej SUWAR TECH Sp. z o.o. ( RB 13/2018 z dnia 22.01.2018r).  

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

Nie wystąpiły. 

24. Podstawowe zagrożenia i ryzyka 

Na podmioty Grupy Kapitałowej Suwary wpływ ma wiele czynników, zarówno ekonomicznych i gospodarczych 
takich jak kursy walut, ceny surowców, koniunktura czy dekoniunktura gospodarcza, jak i pozaekonomicznych 
np. pogoda w danym okresie. Czynniki te można podzielić na dwie grupy:  

 czynniki o charakterze długookresowym  

 czynniki o charakterze krótkookresowym 
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Ryzyko zmian cen surowców 
 
Udział surowca w kosztach produkcji Grupy Suwary waha się od 50% do 70%. Z tego względu istotne 
jest ograniczenie ich wpływu na bieżące wyniki finansowe.  
W ujęciu krótkookresowym, działania operacyjne koncentrują się na: 

 Dokonywaniu zakupów w okresie spadków cen surowca i niskiego kursu waluty 

 Stosowaniu w umowach sprzedaży zapisów pozwalających na zmianę cen w zależności od cen surowca 

 Stosowaniu długich terminów płatności za surowce  

 Wdrażaniu technologii pozwalających na zmniejszenie zużycia surowca na jednostkowy wyrób 

 Poszukiwaniu innych niż tradycyjne źródeł pozyskania surowca  

 
W ujęciu długookresowym, działania obejmują: 

 Grupowe zakupy surowców  

 Wzrost eksportu 

 Pozyskanie nowych odbiorców  

 Poszerzenie oferty produktowej 

 Wprowadzenie do produkcji wyrobów o wyższej marży 

 Modernizowanie technologii  

 Inwestycje w nowoczesny park maszynowy 

Ryzyko konkurencji 
 
Rynek producentów opakowań z tworzyw sztucznych stopniowo powiększa się i ewoluuje. Aby utrzymać się 

na rynku, nowo powstające podmioty często stosują zaniżone ceny. Chcąc ograniczyć ryzyko walki cenowej 

w określonych pojemnościach opakowań, Spółki Grupy nieustannie wdrażają nowe, innowacyjne produkty oraz 

nieustannie poszukują również nowych rynków zbytu i pozyskują nowych odbiorców.  

Produkty oferowane przez Spółki Grupy od wielu lat wytwarzane są przy zachowaniu najwyższej jakości, 

co dodatkowo wzmacnia przewagę konkurencyjną Grupy.  

Duże znaczenie dla konkurencyjności spółek ma także nowoczesna i ciągle modernizowana baza produkcyjna, 

która pozwala na wysoką elastyczność produkcji oraz wdrażanie innowacji technologicznych. 

Ryzyko związane z uzależnieniem się od głównych dostawców 
 

Rynek tworzyw sztucznych jest zdominowany przez kilka podmiotów realizujących dostawy dla producentów 

z branży. Z tego powodu z  jednej strony ceny surowca są porównywalne u wszystkich producentów tworzyw, 

a z drugiej strony ułatwiona jest zmiana dostawcy. Możliwość konsolidacji zamówień spółek Grupy Kapitałowej 

Suwary powoduje wzrost wpływu Grupy na ceny nabywanego tworzywa. 

Ryzyko związane z podwyższeniem stóp procentowych 
 

Spółki z Grupy Kapitałowej Suwary posiadają zaciągnięte kredyty bankowe w tym kredyty długoterminowe.  

Z tego powodu narażone są na ryzyko potencjalnego wzrostu bazowych stóp procentowych.  

Aby zminimalizować ryzyko związane ze zmiennością stóp procentowych Spółka dominująca zawarła Umowę 

Ramową  z bankiem BGŻ BNP PARIBAS S.A. w ramach której zostały zawarte dwie transakcji zabezpieczające 

poziom stopy procentowej dla kredytów długoterminowych. 

25. Wyniki finansowe a wcześniej publikowane prognozy 

Spółka dominująca nie publikowała prognoz. 

26. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej. 

W kolejnym kwartale istotny wpływ na kształtowanie się wyników Grupy Kapitałowej Emitenta będą mieć głównie 
następujące czynniki zewnętrzne. 
 

 czynniki wpływające na kształtowanie się kosztów produkcji:  

- ceny surowców  
- kursy walut 

 czynniki wpływające na kształtowanie się rynków zbytu: 

       - sytuacja geopolityczna 
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27. Inne informacje wymagane przepisami ( wybrane dane finansowe przeliczone na euro) 

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

 kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:  
 

  31.03.2018           31.03.2017 30.09.2017 

Średni kurs PLN / EUR na dzień 4,2085 4,2198 4,3091 

 
 średni *  oraz najwyższy i najniższy kurs w danym okresie :  

 

  

6 miesięcy 
zakończone       

31 marca 2018 

6 miesięcy 
zakończone    

31 marca 2017 

3 miesięcy 
zakończone     

31 marca 2018 

3 miesięcy 
zakończone    

31 marca 2017 

Średni* kurs PLN / EUR w okresie 4,1936 4,3427 4,1784 4,2891 

minimalny kurs PLN / EUR w okresie 4,1423 4,2198 4,1423 4,2198 

maksymalny kurs PLN / EUR w okresie 4,3137 4,5035 4,2416 4,4157 

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

 

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

  

6 miesięcy 
zakończone   

31 marca 2018 

6 miesięcy 
zakończone   

31 marca 2017 

3 miesiące 
zakończone   

31 marca 2018 

3 miesiące 
zakończone   

31 marca 2017 

   (niebadane)    (niebadane)    (niebadane)    (niebadane) 

tys. PLN 

Rachunek zysków i strat         

Przychody ze sprzedaży 76 711  80 737  42 045  46 096  

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 086  3 691  4 889  2 519  

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 619  1 707  4 043  1 181  

Zysk (strata) netto 5 663  1 027  3 553  1 017  

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom 
podmiotu dominującego 

5 663  1 027  3 553  1 017  

Zysk na akcję (zł) 1,23  0,22  0,77  0,22  

Rozwodniony zysk na akcję (zł) 1,23  0,22  0,77  0,22  

 
 

  

6 miesięcy 
zakończone   

31 marca 2018 

6 miesięcy 
zakończone   

31 marca 2017 

3 miesiące 
zakończone   

31 marca 2018 

3 miesięcy 
zakończone   

31 marca 2017 

   (niebadane)    (niebadane)    (niebadane)    (niebadane) 

tys. EUR 

Rachunek zysków i strat         

Przychody ze sprzedaży 18 292  18 592  10 062  10 747  

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 928  850  1 170  587  

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 578  393  968  275  

Zysk (strata) netto 1 350  237  850  237  

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom 
podmiotu dominującego 

1 350  237  850  237  

Zysk na akcję (EUR) 0,29 0,05 0,18 0,05 

Rozwodniony zysk na akcję (EUR) 0,29 0,05 0,18 0,05 

Średni kurs PLN / EUR w okresie 4,1936 4,3427 4,1784 4,2891 

 
  



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa kapitałowa SUWARY 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2017 – 31.03.2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

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

 

 
 

34 

 
 

  

31.03.2018 31.03.2017 31.03.2018 31.03.2017 

(niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) 

tys. PLN tys. EUR 

Rachunek przepływów pieniężnych         

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 304  8 419  1 265  1 939  

Środki pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

(1 509) (1 031) (360) (237) 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (7 355) (4 337) (1 754) (999) 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 

(3 559) 3 052  (849) 703  

Średni kurs PLN / EUR w okresie X X 4,1936 4,3427  

 
 

  

31.03.2018 30.09.2017 31.03.2018 30.09.2017 

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

tys. PLN tys. EUR 

Bilans         

Aktywa 171 370  164 205  40 720  38 107  

Zobowiązania długoterminowe 47 763  52 162  11 349  12 105  

Zobowiązania krótkoterminowe 54 256  48 355  12 892  11 221  

Kapitał własny 69 352  63 689  16 479  14 780  

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom 
jednostki dominującej 

69 352  63 689  16 479  14 780  

Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X 4,2085  4,3091  
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28. Oświadczenie Zarządu 

Zarząd Spółki SUWARY S.A., że wedle swojej najlepszej wiedzy, półroczne skrócone skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SUWARY oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe 
SUWARY S.A.  za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2018 roku i dane porównywalne, sporządzone zostały 
zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny 
i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej SUWARY oraz Spółki SUWARY 
S.A. 
 
Ponadto Zarząd SUWARY S.A.  oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, 
dokonujący przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej SUWARY oraz półrocznego skróconego sprawozdania finansowego SUWARY S.A.  za okres 
6 miesięcy zakończony 31 marca 2018 roku, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten 
oraz biegli rewidenci dokonujący tego przeglądu, spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego 
raportu z przeglądu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 

29. Zatwierdzenie do publikacji 

 
Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 6 miesięcy zakończony 
31.03.2018 roku wraz z danymi  porównawczymi tj. za okres 6 miesięcy zakończony 31.03.2017 roku i danymi 
za rok obrotowy 2016/2017 tj. za okres 01.10.2016 – 30.09.2017 zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd 
Spółki dominującej w dniu 28.06.2018 roku. 
 
Podpisy wszystkich Członków Zarządu 
 

Data Imię i Nazwisko Funkcja Podpis 

28.06.2018 Walter T.  Kuskowski Prezes Zarządu 

 

28.06.2018 Wojciech Gielnik Wiceprezes Zarządu 

 

28.06.2018 Piotr Stachowicz Członek Zarządu 

 

 
 
Podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego 
 

Data Imię i Nazwisko Funkcja Podpis 

28.06.2018 Tomasz Kowalewski Główny Księgowy 

 

 


