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WYBRANE DANE FINANSOWE 

 

W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli „Wybrane dane finansowe” na dzień 31 marca 
2019 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w tym dniu, tj. 1 EUR = 4,3013 PLN. 
Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych 
wykazane w tabeli „Wybrane dane finansowe” za I kwartał 2019 roku przeliczono przy użyciu kursu  
1 EUR = 4,2978 PLN (jest to średnia ze średnich kursów NBP z ostatnich dni 3 miesięcy 2019 roku). 

W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli „Wybrane dane finansowe” na dzień 31 grudnia 
2018 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w tym dniu, tj. 1 EUR = 4,3000 PLN. 
Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych 
wykazane w tabeli „Wybrane dane finansowe” za I kwartał 2018 roku przeliczono przy użyciu kursu  
1 EUR = 4,1784 PLN (jest to średnia ze średnich kursów NBP z ostatnich dni 3 miesięcy 2018 roku). 

  

  

okres                                       
od 01.01.2019              
do 31.03.2019

okres                                       
od 01.01.2018                  
do 31.03.2018

okres                                       
od 01.01.2019              
do 31.03.2019

okres                                       
od 01.01.2018                  
do 31.03.2018

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 19 543 22 028 4 547 5 272
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) 2 758 3 077 642 736
Zysk/strata ze sprzedaży 5 475 5 706 1 274 1 366
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 2 030 2 392 472 572
Zysk brutto 1 722 2 421 401 579
Zysk netto na działalności kontynuowanej 1 382 1 953 322 467
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (5 702) 650 (1 327) 156
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (12 863) (2 377) (2 993) (569)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 115 751 4 215 180
Przepływy pieniężne netto - razem (450) (976) (105) (234)
Liczba akcji  zwyklych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na 
akcję w sztukach

2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

Zysk na jedną akcję* 0,55 0,78 0,13 0,19
Liczba akcji  rozwodnionych dla celów wyl iczenia wskaźnika zysku 
rozwodnionego na akcję w sztukach.

2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

Rozwodniony zysk na jedna akcję* 0,55 0,78 0,13 0,19

2019-03-31 2018-12-31 2019-03-31 2018-12-31
Aktywa razem 163 107 155 092 37 920 36 068
Zobowiązania 46 501 39 868 10 811 9 272
Zobowiązania długoterminowe 7 845 7 571 1 824 1 761
Zobowiązania krótkoterminowe 38 656 32 297 8 987 7 511
Kapitał własny 116 606 115 224 27 109 26 796
Kapitał akcyjny 5 000 5 000 1 162 1 163
Liczba akcji 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję* 46,64 46,09 10,84 10,72

w tys. zł w tys.EUR

WYBRANE DANE FINANSOWE
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

za I kwartał zakończony 31 marca 2019 roku (w tysiącach złotych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTYWA 2019-03-31 2018-12-31 2018-03-31

Aktywa trwałe 121 088 120 497 76 329 
Rzeczowe aktywa trwałe 120 837 120 302 76 297 
Wartości niematerialne 250 194 31 
Pozostałe aktywa finansowe 1 1 1 

Aktywa obrotowe 42 019 34 595 46 184 
Zapasy 30 097 23 341 12 642 
Należności z tytułu dostaw, robót i usług 9 363 8 310 10 547 
Pozostałe należności  krótkoterminowe i  rozl iczenia międzyokresowe 2 168 2 105 6 820 
Należności z tytułu podatku dochodowego 88 0 270
Środki  pieniężne i ich ekwiwalenty 303 839 15 905 

Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 0 0 0

AKTYWA RAZEM 163 107 155 092 122 513 

PASYWA 2019-03-31 2018-12-31 2018-03-31

Kapitał własny 116 606 115 224 106 508 
Kapitał podstawowy 5 000 5 000 5 000 
Kapitały rezerwowe i zapasowe 62 694 62 694 50 772 
Kapitał rezerwowy z aktualizacji  wyceny (41) (41) (22)
Zyski/Straty z lat ubiegłych 47 571 36 883 48 805 
Zysk z roku bieżącego 1 382 10 688 1 953 

ZOBOWIĄZANIA 46 501 39 868 16 005 
Zobowiązania długoterminowe 7 845 7 571 7 296 

Rezerwy 184 184 163
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 160 7 134 6 991 
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 54 76 142 
Długoterminowe pozostałe zobowiązania i  rozliczenia międzyokresowe 447 177 0

 Zobowiązania krótkoterminowe 38 656 32 297 8 709 
Rezerwy 343 291 119 
Krótkoterminowe kredyty bankowe i  pożyczki 19 259 4 485 0
Pozostałe zobowiązania finansowe 90 89 123 
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług 10 521 12 079 4 306 
Krótkoterminowe pozostałe zobowiązania i  rozl iczenia międzyokresowe 8 443 15 295 4 161 
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 0 58 -   

PASYWA RAZEM 163 107 155 092 122 513 
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SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW  

za I kwartał zakończony 31 marca 2019 roku (w tysiącach złotych) 

 

  

 WARIANT KALKULACYJNY  
01.01.2019 
31.03.2019

01.01.2018 
31.03.2018

 Działalność kontynuowana 

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 19 543 22 028
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 14 068 16 322
Zysk brutto ze sprzedaży 5 475 5 706

Koszty sprzedaży 848 818
Koszty ogólnego zarządu łącznie w tym: 2 381 2 453
     koszty ogólnego zarządu 2 850 2 576
     zwrot kosztów - dotacja (469) (123)
Pozostałe przychody 4 20
Pozostałe koszty 220 63

Zysk z działalności operacyjnej 2 030 2 392
Przychody finansowe 1 38
Koszty finansowe 309 9

Zysk brutto 1 722 2 421
Podatek dochodowy 340 468

Zysk netto z działalności kontynuowanej 1 382 1 953

Pozostałe dochody całkowite 0 0

Składniki, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty po 
spełnieniu określonych warunków

0 0

Zyski / Straty aktuarialne z tytułu wyceny świadczeń pracowniczych 0 0

Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w 
pozostałych dochodach całkowitych

0 0

Dochody całkowite razem 1 382 1 953

Zysk na 1 akcję:

Z działalności kontynuowanej
Podstawowy 0,55 0,78
Rozwodniony 0,55 0,78
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SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  

za I kwartał zakończony 31 marca 2019 roku (w tysiącach złotych) 

 

  

METODA POŚREDNIA
01.01.2019 
31.03.2019

01.01.2018 
31.03.2018

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk przed opodatkowaniem 1 722 2 421 

Korekty razem: (7 424) (1 771)

Amortyzacja 728 685 
Zyski / straty z tytułu różnic kursowych 86 2 
Koszty i  przychody z tytułu odsetek 42 9 
Zysk / strata z tytułu działalności inwestycyjnej 1 0
Zmiana stanu rezerw 53 (217)
Zmiana stanu zapasów (6 757) 1 171 
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw, robót i usług (1 054) (2 291)
Zmiana stanu pozostałych należności i  rozl iczeń międzyokresowych 12 (1 066)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług (1 558) (553)
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych 1 952 1 100 
Zapłacony / zwrócony podatek dochodowy (460) (552)
Inne korekty (469) (59)

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej (5 702) 650 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i  wartości  niematerialnych 0 48
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (12 863) (2 425)

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (12 863) (2 377)

Wpływ z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 15 957 0
Spłata kredytów i pożyczek (1 183) 0
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (22) 36 
Odsetki zapłacone oraz prowizje bankowe (42) (9)
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki 0 0
Inne wpływy-dotacja 3 405 724

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 18 115 751 

Przepływy pieniężne netto razem (450) (976)

Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na 
początek okresu

839 16 883 

Zyski/straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny środków pieniężnych, ekwiwalentów 
środków pieniężnych oraz kredytów w rachunku bieżącym

(86) (2)

Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na 
koniec okresu

303 15 905 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
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ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  

za I kwartał zakończony 31 marca 2019 (w tysiącach złotych) 

 

 

 

  

za okres 

01.01.2019 - 31.03.2019 Kapitał 
podstawowy

Kapitały 
rezerwowe i 

zapasowe

Kapitał 
rezerwowy z 

aktualizacji 
wyceny

Zyski z lat 
ubiegłych i roku 

bieżącego

Saldo na 01.01.2019 5 000 62 694 (41) 47 571 115 224
Dochody całkowite razem 0 0 0 1 382 1 382

Zyski/ straty aktuarialne 0 0 0 0 0
Podatek dochodowy od zysków / strat 
aktuarialnych

0 0 0 0 0

Zysk za rok obrotowy 0 0 0 1 382 1 382
Pozostałe zmiany w kapitale własnym 0 0 0 0,00 0,00

Podział kapitału rezerwowego i  zapasowego 
na wypłatę dywidendy

0 0 0 0,00 0,00

Podział zysku za rok 2018 0 0 0 0,00 0,00

Saldo na 31.03.2019 5 000 62 694 (41) 48 953 116 606

Kapitał własny

Kapitał własny 
ogółem

za okres

01.01.2018 - 31.12.2018
Kapitał 

podstawowy

Kapitały 
rezerwowe i 

zapasowe

Kapitał 
rezerwowy z 

aktualizacji 
wyceny

Zyski z lat 
ubiegłych i roku 

bieżącego

Saldo na dzień 01.01.2018 5 000 50 772 (22) 48 805 104 555
Dochody całkowite razem 0 0 (19) 10 688 10 669

Zyski / straty aktuarialne 0 0 (23) 0 (23)
Podatek dochodowy od zysków / strat 
aktuarialnych

0 0 4 0 4 

Zysk za rok obrotowy 0 0 0 10 688 10 688
Pozostałe zmiany w kapitale własnym 0 11 922 0 (11 922) 0

Podział kapitału rezerwowego na wypłatę 
dywidendy

0 0 0 0 0

Podział zysku za rok 2017 0 11 922 0 (11 922) 0

Saldo na 31.12.2018 5 000 62 694 (41) 47 571 115 224 

Kapitał własny

Kapitał własny 
ogółem

za okres

01.01.2018 - 31.03.2018
Kapitał 

podstawowy

Kapitały 
rezerwowe i 

zapasowe

Kapitał 
rezerwowy z 

aktualizacji 
wyceny

Zyski z lat 
ubiegłych i roku 

bieżącego

Saldo na dzień 01.01.2018 5 000 50 772 (22) 48 805 104 555
Dochody całkowite razem 0 0 0 1 953 1 953

Zyski / straty aktuarialne 0 0 0 0 0
Podatek dochodowy od zysków / strat 
aktuarialnych

0 0 0 0 0

Zysk za rok obrotowy 0 0 0 1 953 1 953
Pozostałe zmiany w kapitale własnym 0 0 0 0 0

Podział kapitału rezerwowego na wypłatę 
dywidendy

0 0 0 0

Podział zysku za rok 2017 0 0 0 0 0

Saldo na 31.03.2018 5 000 50 772 (22) 50 758 106 508 

Kapitał własny

Kapitał własny 
ogółem
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WYNIKI SEGMENTÓW  

za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku (w tysiącach złotych) 

 

za okres

Włókniny 
igłowane 

mechanicznie

Włókniny 
igłowane wodą 

(spunlace)
Najem Pozostałe

Przychody od klientów zewnętrznych 4 923 13 405 1 017 198 19 543 
Istotne pozycje przychodów i  kosztów, w tym: (5 189) (11 312) (720) (76) (17 297)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (4 270) (9 107) (615) 0 (13 992)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 (76) (76)
Koszty sprzedaży (196) (652) 0 0 (848)
Koszty ogólnego zarządu (723) (1 553) (105) 0 (2 381)
w tym:
koszty ogólnego zarządu (868) (1 855) (127) 0 (2 850)
zwrot kosztów - dotacja 145 302 22 0 469 
Przychody z tytułu transakcji  między segmentami 0
Zysk lub strata segmentu sprawozdawczego (266) 2 093 297 122 2 246 

Pozostałe przychody / koszty operacyjne 0 0 (218) 2 (216)
Zysk / strata z działalności operacyjnej segmentu (266) 2 093 79 124 2 030 

Amortyzacja 229 337 162 0 728 
EBITDA (37) 2 430 241 124 2 758 

Informacje dotyczące obszarów geograficznych Przychody Aktywa trwałe
Sprzedaż kra jowa 8 348 *
Sprzedaż zagraniczna 11 195 *

Sprzedaż wg krajów udział %

Polska 43%
USA 21%
Pozostałe 36%

Informacje dotyczące głównych klientów Udział w 
przychodach

Segment 
operacyjny

Kl ient 1 20%
Włókniny 

igłowa ne wodą 
(spunlace)

SEGMENTY OPERACYJNE

01.01.2019 - 31.03.2019
Działalność kontynuowana

Działalność 
ogółem

* Aktywa trwałe  wykorzystywane w dzia ła lności  operacyjnej jednostki  s łużą zarówno 
do wytworzenia  wyrobów sprzedawanych na rynek kra jowy i  zagraniczny.
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WYNIKI SEGMENTÓW  

za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku (w tysiącach złotych) 

 

Spółka monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji dotyczących 
alokacji zasobów, oceny skutków tej alokacji oraz wyników działalności. Podstawą oceny wyników 
działalności jest EBITDA (zdefiniowana, jako zysk na działalności operacyjnej powiększony 
o amortyzację). Finansowanie Spółki (łącznie z kosztami i przychodami finansowymi), aktywa 
i zobowiązania oraz podatek dochodowy są monitorowane na poziomie Spółki i nie ma miejsca ich 
alokacja do segmentów. 

 

 

za okres

Włókniny 
igłowane 

mechanicznie

Włókniny 
igłowane wodą 

(spunlace)
Najem Pozostałe

Przychody od kl ientów zewnętrznych 6 335 12 617 1 065 2 011 22 028 
Istotne pozycje przychodów i kosztów, w tym: (6 640) (10 264) (785) (1 904) (19 593)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (5 440) (8 298) (680) 0 (14 418)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 (1 904) (1 904)
Koszty sprzedaży (271) (547) 0 0 (818)
Koszty ogólnego zarządu (929) (1 419) (105) 0 (2 453)
w tym:
koszty ogólnego zarządu (975) (1 486) (115) 0 (2 576)
zwrot kosztów - dotacja 46 67 10 0 123 
Przychody z tytułu transakcji  między segmentami 0 0 0 0 0
Zysk lub strata segmentu sprawozdawczego (305) 2 353 280 107 2 435 

Pozostałe przychody / koszty operacyjne (49) 0 0 6 (43)

Zysk / strata z działalności operacyjnej segmentu (354) 2 353 280 113 2 392 

Amortyzacja 218 287 180 0 685 
EBITDA (136) 2 640 460 113 3 077 

Informacje dotyczące obszarów geograficznych Przychody Aktywa trwałe
Sprzedaż kra jowa 8 741 *
Sprzedaż zagraniczna 13 287 *

Sprzedaż wg krajów udział %

Polska 40%

USA 23%

Pozosta łe 37%

Informacje dotyczące głównych klientów Udział w 
przychodach

Segment 
operacyjny

Kl ient 1 23%
Włókniny 

igłowa ne wodą 
(spunlace)

SEGMENTY OPERACYJNE

01.01.2018 - 31.03.2018
Działalność kontynuowana

Działalność 
ogółem

* Aktywa trwałe  wykorzystywane w dzia ła lności  operacyjnej jednostki  s łużą zarówno 
do wytworzenia  wyrobów sprzedawanych na rynek kra jowy i  zagraniczny.



Skrócony raport kwartalny „NOVITA” S.A. za I kwartał 2019 roku 
  

9 
 

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania 

Sprawozdanie finansowe na dzień 31 marca 2019 roku zostało sporządzone zgodnie z MSSF przyjętymi 
przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz interpretacjami wydanymi przez 
Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej działający przy radzie, które 
zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. 

Sprawozdanie finansowe na dzień 31 marca 2019 roku powinno być czytane łącznie ze zbadanym 
sprawozdaniem finansowym na dzień 31 grudnia 2018 roku. 

Prezentacja sprawozdania oparta jest na MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” przy 
zastosowaniu tych samych zasad rachunkowości, które zostały opisane w sprawozdaniu finansowym 
sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku. 

2. Cykliczność, sezonowość działania 

Sprzedaż Spółki cechuje się sezonowością w następujących obszarach: 

o włókniny igłowane mechanicznie:  

Sprzedaż włóknin do sektora budowlanego uzależniona jest od warunków atmosferycznych 
pozwalających na prowadzenie prac remontowo-budowlanych. Sezon rozpoczyna się wczesną wiosną, 
a jego szczyt przypada na miesiące letnie. Jesienią następuje naturalny spadek popytu na tego typu 
artykuły. W okresach zimowych następuje dość znaczne ograniczenie sprzedaży. 

Zmiana struktury odbiorców i asortymentu sprawiły, iż nie występuje sezonowość sprzedaży włóknin 
obuwniczych. 

o włókniny igłowane wodą (spunlace): 

W sprzedaży tego typu asortymentu nie występuje sezonowość. 

3. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz istotne zobowiązania 
z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych 

W okresie sprawozdawczym Spółka nabyła środki trwałe na łączna kwotę 4.197 tys. zł oraz otrzymała 
zwrot ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2.936 tys. zł. W I kwartale 
2019 roku Spółka nie dokonała istotnych sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. 

4. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszenia istotnych postanowień umowy 
kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do 
końca okresu sprawozdawczego 

Spółka nie naruszyła istotnych postanowień umów kredytowych. 
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5. Zyski i straty z tytułu różnic kursowych 

Zyski i straty z tytułu różnic kursowych w I kwartale 2019 roku wyniosły: 
 dodatnie różnice kursowe 68 tys. zł, 
 ujemne różnice kursowe 335 tys. zł. 

Nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad różnicami dodatnimi w wysokości 267 tys. zł została 
wykazana w pozycji Koszty finansowe. 

6. Zmiany wartości szacunkowych 

 

 

7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do 
uzyskania i ich odwróceniu 

W okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku dokonano zawiązania odpisów 
aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania w wysokości 14 tys. zł. 
 

8. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które 
mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Spółki 

NOVITA S.A. posiada udziały o wartości nominalnej 500 zł w spółce Textilimpex Łódź. 

2019-03-31 2018-12-31 zmiana

Odpisy aktualizujące wartość aktywów: 1 594 1 577 17

    - środki trwałe 0 0 0

    - inwestycje długo- i krótkoterminowe 0 0 0

    - zapasy 538 524 14

    - należności długo- i  krótkoterminowe 1 056 1 053 3

Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego 839 443 396

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy 7 999 7 577 422

Rezerwy: 527 475 52

    - na świadczenia pracownicze i  tym podobne: 527 475 52

        - odprawy emerytalne i rentowe 200 200 0

        - urlopy 65 65 0

        - inne 262 210 52

2018-03-31 2017-12-31 zmiana

Odpisy aktualizujące wartość aktywów: 3 488 3 594 (106)

    - środki trwałe 0 0 0

    - inwestycje długo- i  krótkoterminowe 665 665 0

    - zapasy 568 677 (109)

    - należności długo- i krótkoterminowe 2 255 2 252 3

Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego 453 506 (53)

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy 7 444 7 454 (10)

Rezerwy: 282 499 (217)

    - na świadczenia pracownicze i tym podobne: 282 499 (217)

        - odprawy emerytalne i rentowe 175 175 0

        - urlopy 33 33 0

        - inne 74 291 (217)



Skrócony raport kwartalny „NOVITA” S.A. za I kwartał 2019 roku 
  

11 
 

W okresie objętym niniejszym raportem, Spółka nie emitowała instrumentów kapitałowych. Aktywa 
finansowe posiadane przez Spółkę to środki pieniężne i należności z tytułu dostaw i usług. Z uwagi na 
znaczny udział eksportu w przychodach ogółem oraz zakup surowców do produkcji i niektórych usług 
(transport, spedycja) opłacanych w walutach obcych, Spółka narażona jest na ryzyko wahań  
w kursach walut. Zmiany z tytułu różnic kursowych przy sprzedaży i zakupach, w dużym stopniu znoszą 
się wzajemnie, jednakże w okresie objętym niniejszym raportem nadwyżka ujemnych różnic 
kursowych nad różnicami dodatnimi ukształtowała się na poziomie 267 tys. zł. Nie zawierano transakcji 
zabezpieczających przychody. 

Sytuacja gospodarcza odbiorców i dostawców tak w kraju jak i za granicą oraz warunki prowadzenia 
działalności przez Spółkę, nie zmieniły się na tyle, aby miały wpływ na wartość godziwą aktywów 
finansowych i zobowiązań finansowych Spółki. 

9. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych 

W prezentowanym okresie Spółka nie dokonała emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych 
papierów wartościowych. 

10. Informacja o sprawach spornych i istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych 

Na dzień 31 marca 2019 roku Spółka nie była stroną postępowań przed sądem lub innym organem  
o zobowiązania lub wierzytelności o łącznej wartości co najmniej 10% kapitałów własnych jak również 
nie dokonywała istotnych rozliczeń z tytułu spraw sądowych.  

11. Informacja o zmianach w zobowiązaniach lub aktywach warunkowych po dacie ostatniego 
sprawozdania rocznego 

Po dniu 31 grudnia 2018 roku nie nastąpiły zmiany w zobowiązaniach lub aktywach warunkowych 
Spółki. 

12. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej 

Od dnia 3 sierpnia 2016 roku NOVITA S.A. stała się podmiotem zależnym względem spółki Tebesa Sp. 
z o.o., która poprzez nabycie większościowego pakietu akcji stała się głównym udziałowcem spółki 
NOVITA S.A. 

Tebesa Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od izraelskiej spółki Vaporjet Ltd. (posiadającej 100% 
udziałów w spółce Tebesa), której przedmiotem działalności jest produkcja włóknin. 

13. Skutki zmian w składzie jednostki w okresie śródrocznym 

W okresie pierwszego kwartału 2019 roku nie nastapiły zmiany w składzie jednostki. 

14. Zwięzły opis dokonań lub niepowodzeń emitenta, w okresie którego dotyczy raport wraz  
wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących grupy kapitałowej emitenta 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w pierwszym kwartale 2019 roku 
wyniosły 19 543 tys. zł i były niższe o 11,3% od przychodów z analogicznego okresu roku ubiegłego 
wynoszących 22 028 tys. zł. 
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Koszty działalności operacyjnej w pierwszym kwartale 2019 roku wyniosły 17 297 tys. zł i były niższe 
o 11,7% w porównaniu do kosztów w analogicznym okresie ubiegłego roku. 

Wartość EBITDA w pierwszym kwartale 2019 roku ukształtowała się na poziomie 2 758 tys. zł, 
stanowiącym 89,6% wartości EBITDA za analogiczny okres 2018 roku. 

Informacje o istotnych zdarzeniach i dokonaniach w okresie styczeń – marzec 2019 

Do dnia bilansowego nie miały miejsca zdarzenia mogące istotnie wpłynąć na sytuację finansową 
Spółki. 

15. Informacje o istotnych zdarzeniach, które nastąpiły po zakończeniu pierwszego kwartału 

 W dniu 9 kwietnia 2019 roku Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu rekomendacji Komitetu Audytu 
Spółki zawartej w Uchwale Nr 5 Rady Nadzorczej z dnia 9 kwietnia 2019 roku o dokonaniu wyboru 
firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego, dokonała 
wyboru firmy audytorskiej REVISION–RZESZÓW Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, 
do przeprowadzenia badań i przeglądu rocznego sprawozdania finansowego w roku 2019 i 2020. 

 W dniu 26 kwietnia 2019 roku Zarząd, oceniając obecną sytuację finansową Spółki oraz mając na 
uwadze konieczność zabezpieczenia finansowania dla realizowanej inwestycji w nową linię do 
produkcji włóknin poinformował, że podjął uchwałę w przedmiocie przedstawienia Radzie 
Nadzorczej Spółki oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku w sprawie 
przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018 w całości na kapitał zapasowy. Powyższy 
wniosek zostanie oceniony przez Radę Nadzorczą zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek 
handlowych. 

 W dniu 13 maja 2019 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę dotyczącą pozytywnej oceny wniosku 
Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018 poprzez przekazanie go w całości 
na kapitał zapasowy. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018 
podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. 

16. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego 
wyniki w kolejnym kwartale 

W ocenie emitenta nie występują istotne czynniki mające istotny wpływ na wyniki emitenta 
w perspektywie co najmniej jednego kwartału. 

17. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz 
wyników na rok 2019, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym  
w stosunku do wyników prognozowanych 

„NOVITA” S.A. nie publikowała prognozy swoich wyników na rok 2019. 

18. Informacja o transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę zależną z podmiotami 
powiązanymi 

Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych. 

Poniższa tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi w okresie 
3 miesięcy zakończonym 31 marca 2019 oraz 31 marca 2018 roku: 
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19. Informacja o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę zależną poręczeń lub gwarancji 

W okresie pierwszego kwartału 2019 roku Spółka nie udzielała gwarancji lub poręczeń. 

20. Informacja dotycząca wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy 

W okresie pierwszego kwartału 2019 roku nie nastąpiła wypłata dywidendy. 

21. Akcjonariat 

Skład akcjonariatu „NOVITA” S.A. na dzień przekazania raportu za I kwartał 2019 roku, według 
informacji posiadanych przez Spółkę, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub 
pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
Emitenta: 

 

W okresie od dnia 12 kwietnia 2019 roku, to jest od dnia przekazania poprzedniego raportu (raport 
roczny za 2018 rok) do dnia publikacji niniejszego raportu skład akcjonariatu „NOVITA” S.A. nie uległ 
zmianie. 

22. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na 
dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania  
w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego odrębnie dla każdej z osób 

Na dzień 30 maja 2019 roku, według informacji posiadanych przez Spółkę na podstawie otrzymanych 
od akcjonariuszy zawiadomień przekazanych w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1382), oraz art. 160 ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) i na 

TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI* za okres

Strony transakcji Sprzedaż Należności* Zakupy Zobowiązania*

TEBESA Sp. z o.o. 2 1 0 0
Vaporjet 0 0 32 11

TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI* za okres
Strony transakcji Sprzedaż Należności* Zakupy Zobowiązania*

TEBESA Sp. z o.o. 2 2 0 0
Vaporjet 0 0 11 0

01.01.2019 - 31.03.2019

* Kwoty wykazane zosta ły w wartoś ci  brutto na dzień 31.03.2019

01.01.2018 - 31.03.2018

* Kwoty wykazane zosta ły w wartoś ci  brutto na dzień 31.03.2018

Akcjonariusz Ilość akcji
Udział w kapitale 

zakładowym
Ilość głosów

Udział w ogólnej liczbie 
głosów na WZA

Vaporjet Ltd. (poprzez podmiot zależny
Tebesa Sp. z o.o.)

1 582 911 63,32% 1 582 911 63,32%

Janusz Piczak (bezpośrednio oraz poprzez 
Finveco Sp. z o.o. i inne podmioty zależne)

672 500 26,90% 672 500 26,90%

Pozostal i 244 589 9,78% 244 589 9,78%

Razem 2 500 000 100,00% 2 500 000 100,00%

Akcjonariat NOVITA S.A. na dzień 30.05.2019
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podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania 
i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad 
sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do informacji poufnych, a także art. 19 
ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 
w sprawie nadużyć na rynku osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta posiadały następujące akcje 
Emitenta: 

 

Pan Janusz Piczak jest członkiem Rady Nadzorczej „NOVITA” S.A. 

W okresie od dnia 12 kwietnia 2019 roku, to jest od dnia przekazania poprzedniego raportu (raport 
roczny za 2018 rok) do dnia publikacji niniejszego raportu nie zaszły zmiany w stanie posiadania akcji 
przez osoby zarządzające lub nadzorujące „NOVITA” S.A. 

 

Zielona Góra, dnia 30 maja 2019 roku 

Podpisy członków Zarządu: 

Radosław Muzioł Prezes Zarządu   ……………………………………………………………….. 

Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu  ……………………………………………………………….. 

Shlomo Finkelstein  Członek Zarządu  ……………………………………………………………….. 

Rami Gabay   Członek Zarządu  ……………………………………………………………….. 

Akcjonariusz Ilość akcji
Udział w kapitale 

zakładowym
Ilość głosów

Udział w ogólnej liczbie 
głosów na WZA

Janusz Piczak (bezpośrednio oraz poprzez 
Finveco Sp. z o.o. i inne podmioty zależne)

672 500 26,90% 672 500 26,90%

Akcjonariat NOVITA S.A. na dzień 30.05.2019


