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WYBRANE DANE FINANSOWE 

 

W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli „Wybrane dane finansowe” na dzień 30 czerwca 2016 roku, 

użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w tym dniu, tj. 1 EUR = 4,4255 PLN. Pozycje ze 

sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli 

„Wybrane dane finansowe” za I półrocze 2016 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,3805 PLN (jest to 

średnia ze średnich kursów NBP z ostatnich dni 6 miesięcy 2016 roku). 

W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli „Wybrane dane finansowe” na dzień 30 czerwca 2015 roku, 

użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w tym dniu, tj. 1 EUR = 4,1944 PLN. Pozycje ze 

sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli 

„Wybrane dane finansowe” za I półrocze 2015 roku przeliczono przy użyciu kursu  

1 EUR = 4,1341 PLN (jest to średnia ze średnich kursów NBP z ostatnich dni 6 miesięcy 2015 roku). 

   

  

1 półrocze 2016 1 półrocze 2015 1 półrocze 2016 1 półrocze 2015

okres                                       

od 01.01.2016                  

do 30.06.2016 

okres                                       

od 01.01.2015                  

do 30.06.2015 

okres                                       

od 01.01.2016                  

do 30.06.2016 

okres                                       

od 01.01.2015                  

do 30.06.2015 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 46 082 39 632 10 520 9 587

EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) 12 447 9 929 2 841 2 402

Zysk ze sprzedaży 17 385 11 370 3 969 2 750

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 11 243 6 817 2 567 1 649

Zysk brutto 11 226 6 637 2 563 1 605

Zysk netto na działalności kontynuowanej 9 091 5 214 2 075 1 261

Zysk netto na działalności zaniechanej 0 0 0 0

Zysk netto za okres sprawozdawczy 9 091 5 214 2 075 1 261

Przepływy pieniężne netto z działalnosci operacyjnej 7 444 6 684 1 699 1 617

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 198 -1 428 -502 -345

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -802 -197 -183 -48

Przepływy pieniężne netto - razem 4 444 5 059 1 014 1 224

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 3,64 2,09 0,83 0,50

Liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego 

na akcję w sztukach. 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

Rozwodniony zysk na jedna akcję 3,64 2,09 0,83 0,50

30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015

Aktywa razem 99 734 93 251 22 536 21 878

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 888 17 496 3 364 4 105

Długotermiowe zobowiązania i rezerwy 6 958 7 062 1 572 1 657

Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy 7 930 10 434 1 792 2 448

Kapitał własny 84 846 75 755 19 172 17 773

Kapitał podstawowy 5 000 5 000 1 130 1 173

Liczba akcji 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

Wartość księgowa na jedną akcję 33,94 30,30 7,67 7,11

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys.EUR
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

za I półrocze zakończone 30 czerwca 2016 roku (w tysiącach złotych) 

 

AKTYWA Punkt 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 

Aktywa trwałe 70 491 69 601 70 853 

Rzeczowe aktywa trwałe 9 70 456 69 582 70 805 

Wartości niematerialne 9 34 18 47 

Pozostałe aktywa finansowe 1 1 1 

Aktywa obrotowe 29 243 23 650 32 361 

Zapasy 12 13 619 10 824 14 458 

Należności z tytułu dostaw, robót i usług 13 11 473 9 297 10 364 

Pozostałe należności krótkoterminowe, rozliczenia międzyokresowe i 

inne aktywa obrotowe
14 854 1 593 1 332 

Należności z tytułu podatku dochodowego -   -   4 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 15 3 297 1 936 6 203 

AKTYWA RAZEM 99 734 93 251 103 214 

PASYWA Punkt 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 

Kapitał własny 84 846 75 755 80 245

Kapitał podstawowy 5 000 5 000 5 000

Kapitały rezerwowe i zapasowe 33 861 23 216 33 216

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 10 10 (69)

Zyskz lat ubiegłych 36 884 36 884 36 884

Zysk z roku bieżącego 9 091 10 645 5 214

ZOBOWIĄZANIA 14 888 17 496 22 969

Zobowiązania długoterminowe 6 958 7 062 7 540

Rezerwy 16 134 142 359

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 24 6 402 6 390 6 548

Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 422 530 513

Długoterminowe pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe -   - 120

 Zobowiązania krótkoterminowe 7 930 10 434 15 429

Rezerwy 16 275 295 465

Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 17 106 3 820 32

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 232 234 200

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług 3 518 2 850 5 300

Krótkoterminowe pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 18 2 893 2 388 8 934

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 906 847 498

PASYWA RAZEM 99 734 93 251 103 214
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW  

za I półrocze zakończone 30 czerwca 2016 roku (w tysiącach złotych) 

 

 WARIANT KALKULACYJNY  Punkt
01.01.2016 - 

30.06.2016 

01.01.2015 - 

30.06.2015

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 19 46 082 39 632

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 20 28 697 28 262

Zysk brutto ze sprzedaży 17 385 11 370

Koszty sprzedaży 1 814 1 804

Koszty ogólnego zarządu 4 469 2 857

Pozostałe przychody 178 122

Pozostałe koszty 37 14

Zysk z działalności operacyjnej 11 243 6 817

Przychody finansowe 35 24

Koszty finansowe 52 204

Zysk brutto 11 226 6 637

Podatek dochodowy 23 2 135 1 423

Zysk netto z działalności kontynuowanej 9 091 5 214

Zysk za rok obrotowy na działalności zaniechanej - -

Zysk netto za okres sprawozdawczy 9 091 5 214

Pozostałe dochody całkowite - -

Dochody całkowite razem 9 091 5 214

Zysk na jedną akcję w zł:

Z działalności kontynuowanej

Podstawowy 3,64 2,09

Rozwodniony 3,64 2,09

Działalność zaniechana

 Działalność kontynuowana 

20

21

22
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  

za I półrocze zakończone 30 czerwca 2016 roku (w tysiącach złotych) 

 

 

 

METODA POŚREDNIA
01.01.2016 - 

30.06.2016 

01.01.2015 - 

30.06.2015

Zysk brutto na działalności kontynuowanej 11 226 6 637 

Zysk brutto 11 226 6 637 

Korekty o pozycje: (3 782) 47 

Amortyzacja 1 204 3 112 

Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych 1 (12)

Koszty i przychody z tytułu odsetek 52 7 

Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej 23 14 

Zmiana stanu rezerw (28) (1 652)

Zmiana stanu zapasów (2 795) (1 230)

Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych (1 436) (3 076)

Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych 1 262 3 803 

Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy (2 065) (919)

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 7 444 6 684 

Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych -   30 

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (2 198) (1 458)

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (2 198) (1 428)

Spłata kredytów i pożyczek (633) -   

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (117) (188)

Zapłacone odsetki (52) (9)

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej (802) (197)

Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 4 444 5 059 

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

początek okresu
(1 145) 1 100 

Zyski/straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny środków pieniężnych, ekwiwalentów 

środków pieniężnych oraz kredytów w rachunku bieżącym
(1) 12 

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

okresu
3 298 6 171 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

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

za I półrocze zakończone 30 czerwca 2016 roku (w tysiącach złotych) 

 

 

 

 

 

  

za okres 

01.01.2016 - 30.06.2016 
Kapitał 

podstawowy

Kapitały 

rezerwowe i 

zapasowe

Kapitał rezerwowy z 

aktualizacji 

wyceny/zyski z 

świadczeń 

emerytalnych

Zysk/ strata z lat 

ubiegłych i roku 

bieżącego

Saldo na początek okresu  - dane zatwierdzone 5 000 23 216 10 47 529 75 755 

Dochody całkowite razem -   -   -   9 091 9 091 

Zysk za rok obrotowy 9 091 9 091 

Pozostałe zmiany w kapitale własnym -   10 645 -   (10 645) -   

Podział wyniku finansowego -   10 645 -   (10 645) -   

Saldo na koniec okresu 5 000 33 861 10 45 975 84 846 

Kapitał własny 

ogółem

za okres

01.01.2015 - 31.12.2015
Kapitał 

podstawowy

Kapitały 

rezerwowe i 

zapasowe

Kapitał rezerwowy z 

aktualizacji 

wyceny/zyski z 

świadczeń 

emerytalnych

Zysk/ strata z lat 

ubiegłych i roku 

bieżącego

Saldo na początek okresu po korektach - dane 

zatwierdzone
5 000 30 786 (69) 46 689 82 406 

Saldo na początek okresu - dane przekształcone 5 000 30 786 (69) 46 689 82 406 

Dochody całkowite razem -   -   79 10 645 10 724 

Zysk za rok obrotowy -   79 10 645 10 724 

Pozostałe zmiany w kapitale własnym -   (7 570) -   (9 805) (17 375)

Dywidendy -   (10 000) -   -   (10 000)

Podział wyniku finansowego -   2 430 -   (9 805) (7 375)

Saldo na koniec okresu 5 000 23 216 10 47 529 75 755 

Kapitał własny 

ogółem

za okres

01.01.2015 - 30.06.2015
Kapitał 

podstawowy

Kapitały 

rezerwowe i 

zapasowe

Kapitał rezerwowy z 

aktualizacji 

wyceny/zyski z 

świadczeń 

emerytalnych

Zysk/ strata z lat 

ubiegłych i roku 

bieżącego

Saldo na początek okresu po korektach - dane 

zatwierdzone
5 000 30 786 (69) 46 689 82 406 

Saldo na początek okresu - dane przekształcone 5 000 30 786 (69) 46 689 82 406 

Dochody całkowite razem -   -   -   5 214 5 214 

Zysk za rok obrotowy -   5 214 5 214 

Pozostałe zmiany w kapitale własnym -   2 430 -   (9 805) (7 375)

Dywidendy -   (7 375) (7 375)

Podział wyniku finansowego -   2 430 (2 430) -   

Saldo na koniec okresu 5 000 33 216 (69) 42 098 80 245 

Kapitał własny 

ogółem
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

1. Informacje ogólne 

„NOVITA” S.A. jest spółką akcyjną („Spółka”), której siedziba znajduje się w Zielonej Górze przy ulicy 

Dekoracyjnej 3. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000013306. 

Spółce nadano numer statystyczny REGON nr 970307115. 

 „NOVITA” S.A., jako spółka akcyjna została utworzona na podstawie aktu notarialnego z dnia 5 marca 1991 

roku, Rep. A Nr 1247/91, sporządzonego w Indywidulanej Kancelarii Notarialnej nr 18 w Warszawie, ul. Długa 

29. Aktem tym Minister Przekształceń Własnościowych, działając w imieniu Skarbu Państwa, przekształcił 

przedsiębiorstwo państwowe Fabryka Dywanów „NOWITA”  w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa 

pod nazwą „NOWITA” Spółka Akcyjna. Aktem notarialnym Rep. A Nr 7838/92, z dnia 1 lipca 1992 roku 

zmieniono nazwę Spółki na: „NOVITA” Spółka Akcyjna („NOVITA” S.A.). W dniu 16 grudnia 1994 roku do obrotu 

na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadzono akcje „NOVITA” S.A. 

Do dnia 30 czerwca 2009 roku „NOVITA” S.A. wchodziła w skład Grupy Kapitałowej LENTEX S.A. jako spółka 

zależna. Z dniem 1 lipca 2009 roku spółka LENTEX S.A utraciła kontrolę nad emitentem w rozumieniu MSR 27 

pkt. 12 i w związku z tym stała się znaczącym inwestorem, którym pozostawała do dnia 30 czerwca 2014 roku. 

W dniu 1 lipca 2014 roku, wskutek ogłoszonego przez LENTEX S.A. w dniu 29 kwietnia 2014 roku wezwania do 

zapisywania się na sprzedaż akcji spółki „NOVITA” S.A. oraz wskutek zwiększenia stanu posiadania akcji 

„NOVITA” S.A. przez LENTEX S.A. do poziomu 1.564.651 sztuk, co stanowiło 62,59% głosów w ogólnej liczbie 

głosów na WZA, Spółka ponownie weszła w skład Grupy Kapitałowej LENTEX S.A. jako spółka zależna, w której 

pozostawała do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania. 

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest produkcja i dystrybucja włóknin gospodarczych, 

medycznych i sanitarnych, odzieżowych i obuwniczych. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje półrocze zakończone w dniu 30 czerwca 2016 

roku oraz zawiera dane porównawcze za analogiczny okres roku ubiegłego. 

Po dniu bilansowym tj. 01 sierpnia 2016 Lentex S.A. zawarł z firmą Tebesa sp. z o.o. umowę sprzedaży 

wszystkich posiadanych akcji NOVITA S.A. tj. 1.579.291 sztuk. Nowy właściciel akcji Tebesa sp. z o.o. jest 

podmiotem zależnym od izraelskiej firmy Vaporjet Ltd. (posiadającej 100% udziałów), której przedmiotem 

działalności jest produkcja włóknin. 
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W skład Zarządu „NOVITA” S.A. na dzień 30 czerwca 2016 roku wchodzili: 

• Radosław Muzioł  - Prezes Zarządu 

• Jakub Rękosiewicz  - Członek Zarządu 

Do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji miały miejsce zmiany w składzie 

Zarządu Spółki. W dniu 3 sierpnia 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o powołaniu nowych 

Członków Zarządu. Obecny skład Zarządu wynosi pięć osób: 

• Radosław Muzioł  - Prezes Zarządu 

• Jakub Rękosiewicz  - Członek Zarządu 

• Tamir Amar   - Członek Zarządu 

• Shlomo Finkelstein  - Członek Zarządu 

• Rami Gabay  - Członek Zarządu 

W skład Rady Nadzorczej „NOVITA” S.A. na dzień 30 czerwca 2016 roku wchodzili: 

• Wojciech Hoffmann  - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

• Adrian Moska  - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

• Barbara Trenda  - Członek Rady Nadzorczej 

• Janusz Piczak  - Członek Rady Nadzorczej 

• Mateusz Gorzelak  - Sekretarz 

Do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji miały miejsce zmiany w składzie 

Rady Nadzorczej Spółki. W dniu 3 sierpnia 2016 roku na Radzie Nadzorczej swoją rezygnację z pełnionej przez 

nią funkcji złożyła Pani Barbara Trenda. Obecnie Rada Nadzorcza występuje w składzie: 

• Wojciech Hoffmann  - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

• Adrian Moska  - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

• Janusz Piczak  - Członek Rady Nadzorczej 

• Mateusz Gorzelak  - Sekretarz 

 

Jednostkowe  śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe „Novita” S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 

czerwca 2016 roku zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki „NOVITA” S.A.  w dniu 26 sierpnia 

2016 roku. 
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2. Podstawa sporządzenia jednostkowego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego 

Przedmiotowe jednostkowe śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie 

z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa” 

zatwierdzonym przez UE („MSR 34”).  

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („zł”), a wszystkie 

wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach zł. 

Jednostkowe śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości.  

Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca 2016 roku powinno być czytane łącznie ze 

zbadanym sprawozdaniem finansowym na dzień 31 grudnia 2015 roku. 

Śródroczny wynik finansowy może nie odzwierciedlać w pełni możliwego do zrealizowania wyniku finansowego 

za rok obrotowy. 

3. Istotne zasady (polityka) rachunkowości 

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego jednostkowego śródrocznego 

skróconego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania 

finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku. 

 

Pod koniec 2015 roku dokonano przeglądu okresów ekonomicznej użyteczności posiadanych środków trwałych. 

W wyniku tego przeglądu stwierdzono, że ich dalszy przewidywany okres użyteczności jest dłuższy od 

ustalonego poprzednio. Zarząd podjął decyzję o dostosowaniu stawek amortyzacyjnych od dnia 1 stycznia 

2016 roku, do przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności. 

4. Korekty błędów i zapewnienie porównywalności danych 

W okresie pierwszego półrocza 2016 roku Spółka nie dokonała korekty błędów. 

W jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2015 Spółka zastosowała nowy szablon sprawozdania 

finansowego, dostosowując je do wzoru obowiązującego w Grupie LENTEX. W związku z tym w danych 

porównawczych za I półrocze 2015 roku dokonano odpowiednich zmian prezentacyjnych. 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej 

• Spółka dokonała zmiany prezentacyjnej podatku odroczonego ujmowanego dotychczas rozłącznie na 

prezentację per saldo, 

• z pozycji „Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności” wydzielono „Należności z 

tytułu dostaw, robót i usług”, natomiast pozostałe należności oraz pozostałe aktywa obrotowe 

zaprezentowano łącznie w pozycji „Pozostałe należności krótkoterminowe  

i rozliczenia międzyokresowe”, 

• pozycja „Pozostałe kapitały” została podzielona na „Kapitały rezerwowe  i zapasowe” oraz „Kapitał 

rezerwowy z aktualizacji wyceny”, 

• pozycję „Zyski zatrzymane” podzielono na „Zyski / Straty z lat ubiegłych” i „Zysk roku bieżącego”, 
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• dane z pozycji „Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego” w części 

długoterminowej i krótkoterminowej zaprezentowano w pozycjach „Kredyty bankowe  

i pożyczki” oraz „Pozostałe zobowiązania finansowe” odpowiednio w zobowiązaniach 

długoterminowych i zobowiązaniach krótkoterminowych, 

• z pozycji „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania” wydzielono 

„Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług”, natomiast pozostałe zobowiązania oraz pozostałe 

rezerwy zaprezentowano łącznie w pozycji „Pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe” 

zarówno w części długoterminowej jak i krótkoterminowej. 

Poniższa tabela przedstawia zastosowanie zmian prezentacyjnych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na 

dzień 30 czerwca 2015 roku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTYWA 30.06.2015
Zmiana 

prezentacyjna 

Zmiana 

prezentacyjna - 

wysaldowanie 

podatku 

odroczonego

30.06.2015 

przekształcone

Aktywa trwałe 71 798 -   (945) 70 853 

Rzeczowe aktywa trwałe 70 805 -   -   70 805 

Wartości niematerialne 47 -   -   47 

Pozostałe aktywa finansowe 1 -   -   1 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego
945 -   (945) -   

Aktywa obrotowe 32 361 -   -   32 361 

Zapasy 14 458 -   -   14 458 

Należności z tytułu dostaw, robót i usług oraz 

pozostałe należności
11 223 (11 223) -   -   

Należności z tytułu dostaw, robót i usług -   10 364 -   10 364 

Pozostałe należności krótkoterminowe i 

rozliczenia międzyokresowe
-   1 332 1 332 

Należności z tytułu podatku dochodowego 4 -   -   4 

Pozostałe aktywa obrotowe 473 (473) -   -   

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6 203 -   -   6 203 

AKTYWA RAZEM 104 159 -   (945) 103 214 
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PASYWA 30.06.2015
Zmiana 

prezentacyjna 

Zmiana 

prezentacyjna - 

wysaldowanie 

podatku 

odroczonego

30.06.2015 

przekształcone

Kapitał własny 80 245 - - 80 245

Kapitał podstawowy 5 000 - - 5 000 

Pozostałe kapitały 33 147 (33 147) - -

Kapitały rezerwowe i zapasowe - 33 216 - 33 216

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny - (69) - (69)

Zyski zatrzymane 42 098 (42 098) - -

Zysk z lat ubiegłych - 36 884 - 36 884

Zysk z roku bieżącego - 5 214 - 5 214

ZOBOWIĄZANIA 23 914 - (945) 22 969

Zobowiązania długoterminowe 8 485 - (945) 7 540

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe zobowiązania
120 (120) - -

Rezerwy 359 - 359

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego
7 493 - (945) 6 548

Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu 

finansowego
513 (513) -   -

Pozostałe długoterminowe zobowiązania 

finansowe
- 513 - 513

Długoterminowe pozostałe zobowiązania i 

rozliczenia międzyokresowe
- 120 - 120

 Zobowiązania krótkoterminowe 15 429 - - 15 429

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe zobowiązania
13 933 (13 933) - -

Rezerwy 465 - - 465

Pozostałe rezerwy 301 (301) - -

Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu 

finansowego
232 (232) -   -

Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki - 32 32

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania 

finansowe
- 200 - 200

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług - 5 300 - 5 300

Krótkoterminowe pozostałe zobowiązania i 

rozliczenia międzyokresowe
- 8 934 - 8 934

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 498 - - 498

PASYWA RAZEM 104 159 - (945) 103 214
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Sprawozdanie z całkowitych dochodów 

• „Zysk / Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych” została zaprezentowana odpowiednio 

łącznie w pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” lub „Pozostałe koszty operacyjne”, 

• w pozycjach „Pozostałe przychody operacyjne” oraz „Pozostałe koszty operacyjne” dokonano 

kompensaty przychodów i kosztów z tego samego tytułu i zaprezentowano je per saldo odpowiednio 

jako pozostałe przychody lub koszty operacyjne, 

• w pozycjach „Przychody finansowe” oraz „Koszty finansowe” dokonano kompensaty przychodów 

i kosztów z tego samego tytułu i zaprezentowano je per saldo odpowiednio jako  przychody lub koszty 

finansowe, 

Poniższa tabela przedstawia zastosowanie zmian prezentacyjnych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za 

I półrocze 2015 roku. 

 

 

 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

• w niniejszym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółka dokonała zmiany prezentacyjnej 

kredytów w rachunku bieżącym i zgodnie z MSR 7 w jednostkowym sprawozdaniu z przepływów 

pieniężnych kredyty te prezentuje w pozycji „Środki pieniężne  

i ich ekwiwalenty”.  

• w związku ze zmianami prezentacyjnymi dokonanymi w sprawozdaniu z sytuacji finansowej dokonano 

również odpowiednich zmian prezentacyjnych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych. 

Zestawienie zmian w kapitale własnym 

• z pozycji „Kapitały rezerwowe i zapasowe” została wydzielona pozycja „Kapitał rezerwowy  

z aktualizacji wyceny”. 

 

 WARIANT KALKULACYJNY  
01.01.2015 - 

30.06.2015

Zmiana 

prezentacyjne

01.01.2015 - 

30.06.2015 

przekształcone

 Działalność kontynuowana 

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 39 632 - 39 632

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 28 262 - 28 262

Zysk brutto ze sprzedaży 11 370 - 11 370

Koszty sprzedaży 1 804 - 1 804

Koszty ogólnego zarządu 2 857 - 2 857

Pozostałe przychody operacyjne 128 (6) 122

Pozostałe koszty operacyjne 20 (6) 14

Zysk z działalności operacyjnej 6 817 - 6 817

Przychody finansowe 55 (31) 24

Koszty finansowe 235 (31) 204

Zysk brutto 6 637 - 6 637

Podatek dochodowy 1 423 - 1 423

Zysk netto z działalności kontynuowanej 5 214 - 5 214

Działalność zaniechana

Zysk netto za okres sprawozdawczy 5 214 - 5 214
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5. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach 

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga od Zarządzających Spółką dokonania 

profesjonalnych osądów oraz szacunków i założeń, które mają wpływ na przyjęte zasady rachunkowości oraz 

prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz związane z nimi założenia 

opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych 

okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę profesjonalnego osądu, co do wartości księgowej aktywów 

i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł. 

W istotnych kwestiach dokonując osądów, szacunków czy też przyjmując założenia Zarząd Spółki może opierać 

się na opiniach niezależnych ekspertów. 

Osądy, szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Ich zmiany są ujmowane w okresie, 

w którym zostały dokonane, jeżeli dotyczą wyłącznie tego okresu lub w okresie bieżącym i okresach przyszłych, 

jeżeli dotyczą zarówno okresu bieżącego jak i okresów przyszłych. 

Faktyczna wartość może różnić się od wartości szacowanej. 

o Niepewność szacunków i założeń 

Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności 

występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych 

aktywów i zobowiązań w następnym roku finansowym. Spółka przyjęła założenia i szacunki na temat przyszłości 

na podstawie wiedzy posiadanej podczas sporządzania sprawozdania finansowego. Występujące założenia 

i szacunki mogą ulec zmianie na skutek wydarzeń w przyszłości wynikających ze zmian rynkowych lub zmian 

niebędących pod kontrolą Spółki. Takie zmiany są odzwierciedlane w szacunkach lub założeniach w chwili 

wystąpienia. 

o Utrata wartości aktywów trwałych 

W przypadku zaistnienia sytuacji, która wskazywałaby na możliwość utraty wartości posiadanych przez Spółkę 

składników rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przeprowadzany jest test 

na utratę wartości. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Zarząd Spółki przeanalizował przesłanki, co 

do możliwości wystąpienia utraty wartości aktywów trwałych, które nie wystąpiły. 

o Stawki amortyzacyjne 

Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej 

użyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Spółka corocznie 

dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących szacunków. 

o Wartość godziwa instrumentów finansowych 

Wartość godziwą instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek ustala się wykorzystując 

odpowiednie techniki wyceny. Przy wyborze odpowiednich metod i założeń Zarząd Spółki kieruje się 

profesjonalnym osądem.  
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Wartość godziwa jest rozumiana, jako cena, która byłaby otrzymana ze sprzedaży składnika aktywów, bądź 

zapłacona w celu przeniesienia zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach zbycia 

składnika aktywów między uczestnikami rynku na dzień wyceny w aktualnych warunkach rynkowych. Wycena 

wartości godziwej opiera się na założeniu, że transakcja sprzedaży składnika aktywów lub przeniesienia 

zobowiązania odbywa się albo: 

o na głównym rynku dla danego składnika aktywów bądź zobowiązania, 

o w przypadku braku głównego rynku, na najkorzystniejszym rynku dla danego składnika aktywów 

lub zobowiązania. 

Zarówno główny jak i najbardziej korzystny rynek muszą być dostępne dla Spółki. 

Wartość godziwa składnika aktywów lub zobowiązania jest mierzona przy założeniu, że uczestnicy rynku przy 

ustalaniu ceny składnika aktywów lub zobowiązania działają w swoim najlepszym interesie gospodarczym. 

Wycena wartości godziwej składnika aktywów niefinansowych uwzględnia zdolność uczestnika rynku do 

wytworzenia korzyści ekonomicznych poprzez jak największe i najlepsze wykorzystanie składnika aktywów lub 

jego zbycie innemu uczestnikowi rynku, który zapewniłby jak największe i jak najlepsze wykorzystanie tego 

składnika aktywów. 

o Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego 

Spółka rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości 

zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników 

podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione.  

o Utrata wartości zapasów 

Zarząd Spółki dokonuje oceny, czy istnieją przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości 

zapasów. Stwierdzenie utraty wartości wymaga oszacowania wartości netto możliwych do uzyskania dla 

zapasów, które utraciły swoje cechy użytkowe lub przydatność.  

o Utrata wartości należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności 

Spółka dokonuje oceny, czy istnieją przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości należności 

z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności uwzględniając przyjęte procedury wewnętrzne. Należności 

znaczących kontrahentów są ubezpieczone, regularnie monitorowane, a każdy kontrahent jest indywidualnie 

oceniany pod kątem ryzyka kredytowego.  

o Wycena rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych 

Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych na dzień 31 grudnia 2015 roku zostały oszacowane metodą 

aktuarialną przez firmę zewnętrzną.  

Wyliczenia wartości rezerwy na zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych dokonano  

w oparciu o stopę dyskontową na poziomie 3%. Zgodnie z zaleceniem MSR 19 uwzględniono przyszły wzrost 

płac, przy czym przyjęto długookresową średnią wzrostu płac na poziomie 3,55%, przy średniej inflacji 1,5%.  
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6. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym 

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Spółka, należą kredyty bankowe, umowy leasingu 

finansowego z opcją zakupu i środki pieniężne. Głównym celem tych instrumentów finansowych jest 

pozyskanie środków finansowych na działalność. Spółka posiada również inne instrumenty finansowe, takie jak 

należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią 

działalności. 

Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Spółki obejmują ryzyko stopy procentowej, 

ryzyko związane z płynnością, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarząd Spółki weryfikuje  

i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka. 

o Ryzyko stopy procentowej 

Spółka jest narażona na ryzyko stopy procentowej z tytułu finansowania podstawowej działalności poprzez 

kredyty bankowe o zmiennej stopie procentowej. Z uwagi na zmieniającą się sytuację w gospodarce, Spółka 

z uwagą obserwuje i monitoruje zdarzenia, które mają bezpośredni wpływ na poziom oprocentowania 

kredytów. Ewentualny wzrost rynkowych stóp procentowych będzie się wiązał ze zwiększonymi kosztami 

z tytułu obsługi zaciągniętego długu. Spółka ogranicza ryzyko zmian stóp procentowych poprzez dywersyfikację 

portfela zaciąganych kredytów (kredyty oparte na różnych stawkach referencyjnych). 

o Ryzyko walutowe 

Spółka narażona jest na ryzyko walutowe z tytułu zawieranych transakcji. Ryzyko takie powstaje w wyniku 

dokonywania sprzedaży lub zakupów w walutach innych niż jej waluta wyceny.  

o Ryzyko kredytowe 

Spółka zawiera transakcje wyłącznie z firmami o dobrej zdolności kredytowej. Wszyscy klienci, którzy pragną 

korzystać z kredytów kupieckich, poddawani są procedurom wstępnej weryfikacji. Większość należności blisko 

90% jest objęta ubezpieczeniem. Ponadto, dzięki bieżącemu monitorowaniu stanów należności, narażenie 

Spółki na ryzyko nieściągalnych należności jest nieznaczne. 

W odniesieniu do innych aktywów finansowych Spółki, takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz 

aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, ryzyko kredytowe powstaje w wyniku niemożności dokonania 

zapłaty przez drugą stronę umowy, a maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości bilansowej tych 

instrumentów. W Spółce nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego. 

o Ryzyko związane z płynnością 

Spółka jest narażona na ryzyko płynności w przypadku niedopasowania struktury terminowej przepływów 

pieniężnych na realizowanych przez spółki kontraktach. Spółka dąży do zapewnienia tzw. dodatnich 

przepływów pieniężnych, co przy założeniu terminowego regulowania należności eliminuje ryzyko zachwiania 

płynności. Nominalna wartość linii kredytowych, do których ma dostęp Spółka skutecznie zapobiega 

ewentualnym negatywnym zdarzeniom związanym z opóźnieniami w terminowym regulowaniu należności.  
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o Ryzyko kursowe 

Ryzyko kursowe jest związane bezpośrednio ze zmianami kursu walutowego, które powodują niepewność, 

co do przyszłego poziomu przepływów pieniężnych denominowanych w walutach obcych. Ekspozycja na ryzyko 

walutowe Spółki wynika z faktu, że istotna część jej przepływów pieniężnych jest wyrażona lub denominowana 

w walutach obcych.  

Strategia zarządzania ryzykiem walutowym zakłada w jak największym stopniu wykorzystanie zabezpieczenia 

naturalnego – tzw. naturalnego hedgingu walutowego. W celu minimalizacji ryzyka Spółka dąży do zachowania 

naturalnej równowagi pomiędzy należnościami, a zobowiązaniami wyrażonymi w walutach obcych tak, 

aby zminimalizować ekspozycję na ryzyko walutowe. 

7. Sezonowość działalności 

Sprzedaż „NOVITA” S.A. 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. 

Sprzedaż włóknin obuwniczych uzależniona jest od okresów produkcyjnych obuwia zimowego. Szczyt sezonu w 

tym sektorze przypada na III i IV kwartał. W I oraz II kwartale, sprzedaż tego asortymentu jest bardzo 

ograniczona. 

o włókniny igłowane wodą (spunlace): 

W sprzedaży tego typu asortymentu nie występuje sezonowość. 

8. Informacje dotyczące segmentów działalności  

Zgodnie z MSSF 8 Spółka wyodrębniła segmenty działalności w oparciu o wytwarzane produkty i świadczone 

usługi takie, jak: 

o segment włóknin igłowanych mechanicznie, 

o segment włóknin igłowanych wodą (spunlace), 

o segment usług najmu, 

o segment pozostałe. 

Podział na wyroby igłowane mechanicznie oraz wyroby igłowane wodą (spunlace) wynika z odmienności 

stosowanej technologii produkcji. Podział ten ma również odzwierciedlenie w strukturze produkcyjnej Spółki. 

Powyższe segmenty operacyjne są wyodrębnione w ewidencji księgowej Spółki. 
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Zasady rachunkowości we wszystkich segmentach są jednolite z zasadami stosowanymi w „NOVITA” S.A. 

Żaden z segmentów operacyjnych Spółki nie został połączony z innym segmentem w celu stworzenia 

powyższych sprawozdawczych segmentów operacyjnych. 

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) 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 Razem 

Przychody od kl ientów zewnętrznych 10 271 31 217 2 457 2 137 46 082 46 082 

Istotne pozycje przychodów i  kosztów, w tym: (9 974) (21 744) (1 384) (1 737) (34 839) (34 839)

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (8 460) (17 256) (1 234) (1 747) (28 697) (28 697)

Wartość sprzedanych towarów i materiałów -   -   -   -   -   -   

Koszty sprzedaży (416) (1 398) -   -   (1 814) (1 814)

Koszty ogólnego zarządu (1 229) (3 090) (150) -   (4 469) (4 469)

Pozostałe przychody/koszty operacyjne 131 -   -   10 141 141 

Zysk lub strata segmentu sprawozdawczego 297 9 473 1 073 400 11 243 11 243 

Zysk operacyjny 297 9 473 1 073 400 11 243 11 243 

Amortyzacja 374 519 311 -   1 204 1 204 

EBITDA 671 9 992 1 384 400 12 447 12 447 

SEGMENTY OPERACYJNE

01.01.2016 - 30.06.2016 

Działalność kontynuowana

Działalność 

ogółem

Informacje dotyczące obszarów geograficznych Przychody Aktywa trwałe

Sprzedaż krajowa 17 265 *

Sprzedaż zagraniczna 28 817 *

Sprzedaż wg krajów udział %

Polska 38%

USA 17%

Pozostałe 45%

Informacje dotyczące głównych klientów
Udział w 

przychodach

Klient 1 16%

Segment operacyjny

Włókniny igłowane wodą 

(spunlace)
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9. Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 

• Kupno i sprzedaż 

W okresie objętym sprawozdaniem oraz w okresie porównywalnym dokonano transakcji nabycia i zbycia 

aktywów trwałych według zestawienia zaprezentowanego poniżej: 

 

 

 

 

za okres

Włókniny 

igłowane 

mechanicznie

Włókniny 

igłowane wodą 

(spunlace)

Najem Pozostałe Razem 

Przychody od kl ientów zewnętrznych 9 560 27 145 2 349 578 39 632 39 632 

Istotne pozycje przychodów i  kosztów, w tym: (10 085) (21 190) (1 326) (214) (32 815) (32 815)

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (8 887) (17 812) (1 241) -   (27 940) (27 940)

Wartość sprzedanych towarów i materiałów -   -   -   (322) (322) (322)

Koszty sprzedaży (432) (1 372) -   -   (1 804) (1 804)

Koszty ogólnego zarządu (766) (2 006) (85) -   (2 857) (2 857)

Pozostałe przychody/koszty operacyjne -   -   -   108 108 108 

Zysk lub strata segmentu sprawozdawczego (525) 5 955 1 023 364 6 817 6 817 

Zysk operacyjny (525) 5 955 1 023 364 6 817 6 817 

Amortyzacja 967 1 762 383 -   3 112 3 112 

EBITDA 442 7 717 1 406 364 9 929 9 929 

Działalność 

ogółem

SEGMENTY OPERACYJNE

01.01.2015 - 30.06.2015

Działalność kontynuowana

Informacje dotyczące obszarów geograficznych Przychody Aktywa trwałe

Sprzedaż krajowa 16 928 *

Sprzedaż zagraniczna 22 704 *

Sprzedaż wg krajów udział %

Polska 43%

USA 15%

Pozostałe 42%

Informacje dotyczące głównych klientów
Udział w 

przychodach

Klient 1 10%

Segment operacyjny

Włókniny igłowane wodą 

(spunlace)

INFORMACJE DOTYCZĄCE NABYCIA  AKTYWÓW TRWAŁYCH
01.01.2016 - 

30.06.2016 

01.01.2015 - 

30.06.2015

Rzeczowe aktywa trwałe 2 005 2 023 

w tym użytkowane na podstawie leasingu -   767 

Wartości niematerialne 20 55 

Razem 2 025 2 078 
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W okresie I półrocza 2016 roku nie dokonano sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych ani wartości 

niematerialnych i prawnych. 

• Odpisy z tytułu utraty wartości 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2016 roku, Spółka nie rozpoznała dodatkowego odpisu z tytułu 

utraty wartości środków trwałych.  

10. Inwestycje w jednostkach zależnych i  stowarzyszonych 

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Spółka nie posiadała inwestycji w jednostkach zależnych i stowarzyszonych. 

11. Instrumenty finansowe 

Poniższa tabela przedstawia porównanie wartości bilansowych i wartości godziwych wszystkich instrumentów 

finansowych Spółki, w podziale na poszczególne klasy i kategorie aktywów i zobowiązań: 

 

 

 

Według oceny Spółki wartość godziwa środków pieniężnych, należności i zobowiązań handlowych, kredytów 

w rachunku bieżącym oraz pozostałych należności i zobowiązań krótkoterminowych nie odbiega od wartości 

bilansowych głównie ze względu na zmienną stopę oprocentowania dla kredytów i pożyczek opartą na 

rynkowej stopie procentowej na krótki termin zapadalności. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZBYCIA  AKTYWÓW TRWAŁYCH 
01.01.2016 - 

30.06.2016 

01.01.2015 - 

30.06.2015

Rzeczowe aktywa trwałe -   3 

Wartości niematerialne -   -   

Razem -   3 

30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015

Aktywa finansowe – pożyczki i należności 11 473 9 297 10 364 11 473 9 297 10 364 

Należności z tytułu dostaw i usług 11 473 9 297 10 364 11 473 9 297 10 364 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 297 1 936 6 203 3 297 1 936 6 203 

Długoterminowe zobowiązania finansowe – wyceniane wg 

zamortyzowanego kosztu
422 530 633 422 530 633 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 422 530 513 422 530 513 

Pozostałe zobowiązania -   120 -   -   120 

Krótkoterminowe zobowiązania finansowe – wyceniane wg 

zamortyzowanego kosztu
5 469 8 634 6 301 5 469 8 634 6 301 

Kredyty w rachunku bieżącym 106 3 820 32 106 3 820 32 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 232 234 200 232 234 200 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 3 518 2 850 5 300 3 518 2 850 5 300 

Pozostałe zobowiązania 1 613 1 730 769 1 613 1 730 769 

WARTOŚCI BILANSOWE I GODZIWE POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 

Wartość bilansowa Wartość godziwa
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12. Zapasy 

W okresie objętym sprawozdaniem oraz w okresach porównywalnych Spółka dokonała odpisów  

na zapasy, które przedstawia poniższa tabela: 

 

 

 

Odpisy aktualizujące wartość zapasów (zawiązanie i rozwiązanie) są ujmowane w jednostkowym śródrocznym 

skróconym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „ Koszt wytworzenia”.  

13. Należności 

W okresie objętym sprawozdaniem oraz w okresach porównywalnych Spółka dokonała odpisów  

na należności, które przedstawia poniższa tabela: 

 

 

 

Spółka nie jest obecnie stroną postępowań sądowych istotnych z punktu widzenia sytuacji finansowej Spółki. 

14. Pozostałe należności i rozliczenia międzyokresowe 

W skład pozostałych należności i rozliczeń międzyokresowych wchodzą: 

 

 

 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW
01.01.2016 

30.06.2016

01.01.2015 

31.12.2015

01.01.2015 

30.06.2015

Stan na początek okresu 809 688 688 

Zwiększenia 27 121 172 

Zmniejszenia 0 0

Stan na koniec okresu 836 809 860 

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI 
01.01.2016 

30.06.2016

01.01.2015 

31.12.2015

01.01.2015 

30.06.2015

Stan na początek okresu 1 861 1 857 1 857 

Zwiększenia 19 126 42 

Zmniejszenia 38 122 19 

Stan na koniec okresu 1 842 1 861 1 880 

POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015

Pozostałe aktywa niefinansowe:

   - należności budżetowe 226 306 209 

   - zaliczki na zapasy 7 392 509 

   - zaliczki na środki trwałe 61 122

   - nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami ZFŚS 7 0

   - rozliczenia międzyokresowe 621 818 473 

   - inne 9 19 

RAZEM 854 1 593 1 332 

   - część długoterminowa 0 0 0

   - część krótkoterminowa 854 1 593 1 331 

RAZEM 854 1 593 1 332 
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15. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Dla celów jednostkowego śródrocznego skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych, środki pieniężne 

i ich ekwiwalenty składają się z następujących pozycji:  

 

 

16. Rezerwy 

Rezerwy długoterminowe dotyczą świadczeń pracowniczych z tytułu odpraw emerytalnych obliczonych metodą 

aktuarialną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015

Środki pieniężne w banku i w kasie 3 079 1 936 2 390

Lokaty krótkoterminowe 218 0 3 813

Razem środki pieniężne wykazane w Sprawozdaniu Finansowym 3 297 1 936 6 203

Kredyty w rachunkach bieżących (3 081) (32)

Razem środki pieniężne i ekwiwalenty wykazane w rachunku przepływów 

pieniężnych
3 297 (1 145) 6 171                       

Rezerwy na 

świadczenia 

pracownicze

Razem

Wartość na początek okresu, w tym: 437 437 

Krótkoterminowe na początek okresu 295 295 

Długoterminowe na początek okresu 142 142 

Zwiększenia 494 494 

Utworzone w okresie i zwiększenie 

istniejących
494 494 

Zmniejszenia 522 522 

Wykorzystane w okresie 522 522 

Wartość na koniec okresu w tym: 409 409 

Krótkoterminowe na koniec okresu 275 275 

Długoterminowe na koniec okresu 134 134 

REZERWY

za okres

01.01.2016 - 30.06.2016 
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Rezerwy na 

świadczenia 

pracownicze

Razem

Wartość na początek okresu, w tym: 2 475 2 475 

Krótkoterminowe na początek okresu 628 628 

Długoterminowe na początek okresu 1 847 1 847 

Zwiększenia 154 154 

Utworzone w okresie i zwiększenie 

istniejących
154 154 

Zmniejszenia 2 192 2 192 

Wykorzystane w okresie 539 539 

Rozwiązane w ciągu roku 1 653 1 653 

Wartość na koniec okresu w tym: 437 437 

Krótkoterminowe na koniec okresu 295 295 

Długoterminowe na koniec okresu 142 142 

REZERWY

za okres

01.01.2015 - 31.12.2015

Rezerwy na 

świadczenia 

pracownicze

Razem

Wartość na początek okresu, w tym: 2 475 2 475 

Krótkoterminowe na początek okresu 628 628 

Długoterminowe na początek okresu 1 847 1 847 

Zwiększenia 653 653 

Utworzone w okresie i zwiększenie 

istniejących
653 653 

Zmniejszenia 2 304 2 304 

Wykorzystane w okresie 826 826 

Rozwiązane w ciągu roku 1 478 1 478 

Wartość na koniec okresu w tym: 824 824 

Krótkoterminowe na koniec okresu 465 465 

Długoterminowe na koniec okresu 359 359 

REZERWY

za okres

01.01.2015 - 30.06.2015
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17. Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki 

 

 
W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2016 roku nie zostały naruszone postanowienia wynikające 

z umów kredytowych, w których stroną jest Spółka.  

18. Pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 

Skład pozostałych zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych przedstawia tabela poniżej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie
Efektywna stopa 

procentowa
Termin spłaty

kredyt w rachunku bieżącym Bank 

Handlowy S.A.

WIBOR 1M, LIBOR 

USD 1M, EURIBOR 

1M + marża

04.08.2017 397 32 

kredyt w rachunku bieżącycm - mBank 

S.A.

WIBOR O/N , 

LIBOR USD i EUR 

O/N + marża

28.07.2016 2 684 0

kredyt obrotowy mBank S.A.
WIBOR 1M + 

marża
29.07.2016 106 739 0

106 3 820 32 

KRÓTKOTERMINOWE KREDYTY BANKOWE I POŻYCZKI

30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015

Razem

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA I ROZLICZENIA 

MIĘDZYOKRESOWE
30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015

   - rozliczenia międzyokresowe kosztów 569 751 301 

   - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 481 403 433 

   - zobowiązania inwestycyjne 298 386 35 

   - inne 265 190 120 

RAZEM 1 613 1 730 889 

   - część długoterminowa 0 0 120 

   - część krótkoterminowa 1 613 1 730 769 

Pozostałe zobowiązania niefinansowe:

   - podatek VAT 391 0 66 

   - podatek dochodowy od osób fizycznych 113 138 120 

   - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 519 493 447 

   - zobowiązania z tytułu PFRON 1 0

   - zaliczki na zapasy 0 0

   - nadwyżka zobowiązań nad aktywami ZFŚS 64 0 69 

RAZEM 1 280 658 8 165 

   - część długoterminowa 0 0 0

   - część krótkoterminowa 1 280 658 8 165 
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19. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 

 

 

20. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów / koszty rodzajowe 

 

 

 

okres
01.01.2016 - 

30.06.2016 

01.01.2015 - 

30.06.2015

kraj

Przychody ze sprzedaży produktów 14 111 13 885 

Przychody ze sprzedaży usług 2 457 2 465 

Przychody ze sprzedaży materiałów 474 527 

Przychody ze sprzedaży towarów 304 51 

zagranica

Przychody ze sprzedaży produktów 27 377 22 704 

Przychody ze sprzedaży usług

Przychody ze sprzedaży materiałów

Przychody ze sprzedaży towarów 1 359 

RAZEM 46 082 39 632 

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW

Działalność kontynuowana

okres
01.01.2016 - 

30.06.2016 

01.01.2015 - 

30.06.2015

Amortyzacja środków trwałych 1 200 3 100 

Amortyzacja wartości niematerialnych 4 12 

Koszty świadczeń pracowniczych 5 122 5 483 

Zużycie surowców, materiałów i energii 23 161 21 115 

Koszty usług obcych 3 537 2 555 

Koszty podatków i opłat 839 824 

Pozostałe koszty 436 391 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 747 322 

Zmiana stanu produktów i produkcji w toku (1 066) (879)

RAZEM 34 980 32 923 

Koszty sprzedaży 1 814 1 804 

Koszty ogólnego zarządu 4 469 2 857 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 28 697 28 262 

RAZEM 34 980 32 923 

KOSZTY RODZAJOWE

okres
01.01.2016 - 

30.06.2016 

01.01.2015 - 

30.06.2015

Koszty wynagrodzeń 3 981 4 344 

Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń na rzecz pracowników 740 815 

Koszty ZFŚS 234 249 

Pozostałe koszty świadczeń pracowniczych 167 75 

RAZEM 5 122 5 483 

KOSZTY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
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Na dzień 30.06.2016 roku „NOVITA” S.A.  nie posiada żadnych kosztów związanych z prowadzeniem prac 

badawczych i rozwojowych. 

21. Pozostałe przychody i koszty 

 

 

 

22. Przychody i koszty finansowe 

 

 

okres
01.01.2016 - 

30.06.2016 

01.01.2015 - 

30.06.2015

Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży 2 747 3 105 

Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży -   -   

Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu 2 258 2 253 

Pozycje ujęte w rozliczeniach międzyokresowych 117 125 

RAZEM 5 122 5 483 

KOSZTY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

POZOSTAŁE PRZYCHODY
01.01.2016 - 

30.06.2016 

01.01.2015 - 

30.06.2015

Zysk na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 4 

Zwrot kosztów sądowych 9 3 

Otrzymane odszkodowania 131 -   

Zwrot nadpłaconych podatków 11 114 

Pozostałe 27 1 

RAZEM 178 122 

POZOSTAŁE KOSZTY
01.01.2016 - 

30.06.2016 

01.01.2015 - 

30.06.2015

Odpisy aktualizaujące z tytułu wartości rzeczowych aktywów trwałych 7 

Koszty postępowania sądowego 5 1 

Wartość zlikwidowanych niefinansowych aktywów trwałych 27 11 

Darowizny 5 

Pozostałe (5)

RAZEM 37 14 

PRZYCHODY FINANSOWE
01.01.2016 - 

30.06.2016 

01.01.2015 - 

30.06.2015

Przychody z tytułu odsetek 8 24 

Zyski z tytułu różnic kursowych 27 

RAZEM 35 24 
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23. Podatek dochodowy bieżący 

 

 

 

 

KOSZTY FINANSOWE
01.01.2016 - 

30.06.2016 

01.01.2015 - 

30.06.2015

Koszty odsetek, w tym dotyczące: 24 8 

kredytów bankowych 9 2 

umów leasingu finansowego 15 6 

Straty z tytułu różnic kursowych -   159 

Pozostałe 28 37 

RAZEM 52 204 

GŁÓWNE SKŁADNIKI OBCIĄŻENIA/UZNANIA PODATKOWEGO W SPRAWOZDANIU Z 

CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

01.01.2016 - 

30.06.2016 

01.01.2015 - 

30.06.2015

Bieżący podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat 2 124 1 371 

- bieżące (obciążenie) z tytułu podatku dochodowego 2 124 1 371 

Odroczony podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat 11 52 

- (obciążenie)/uznanie z tytułu podatku odroczonego dotyczące powstania i 

odwracania się różnic przejściowych
11 52 

(obciążenie)/uznanie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat, w tym: 2 135 1 423 

- przypisane działalności kontynuowanej 2 135 1 423 

Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w pozostałych dochodach 

całkowitych
-   -   

(obciążenie)/uznanie podatkowe wykazane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów 2 135 1 423 

01.01.2016 - 

30.06.2016 

01.01.2015 - 

30.06.2015

Wynik finansowy brutto przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej 11 226 6 637

Wynik finansowy brutto przed opodatkowaniem 11 226 6 637 

Stawka podatkowa obowiązująca w Polsce 19,0% 19,0%

(obciążenie) podatkowe według zastosowanej stawki podatkowej 2 133 1 261

Możliwa do odliczenia strata podatkowa (6)

Odpisy na PFRON i ZFŚS 1 

Obsługa wypłaty dywidendy 8

Odsetki nkup 2 

Koszty reperezentacji 4 2

Rada nadzorcza 1 1 

Ubezpieczenie zarządu 1 

Amortyzacja ST 151 

Pozostałe (4) 3 

(obciążenie)/uznanie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat 2 135 1 423 

UZGODNIENIE PODATKU DOCHODOWEGO OD WYNIKU FINANSOWEGO BRUTTO PRZED OPODATKOWANIEM Z

PODATKIEM DOCHODOWYM WYKAZANYM W  SPRAWOZDANIU Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
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24. Odroczony podatek dochodowy 

 

 

 

25. Transakcje 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 

6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2016 oraz 2015 roku: 

 

 

 

 

 

Efektywna  stawka podatkowa
01.01.2016 - 

30.06.2016 

01.01.2015 - 

30.06.2015

Wynik finansowy brutto przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej 11 226 6 637 

Wynik finansowy brutto przed opodatkowaniem 11 226 6 637

(obciążenie) podatkowe wykazane w rachunku 2 135 1 423 

Efektywna  stawka podatkowa (w %) 19,0% 21,4%

AKTYWA  NA PODATEK ODROCZONY
01.01.2016 - 

30.06.2016 

01.01.2015 - 

30.06.2015

Stan na początek okresu 507 843 

Zwiększenia 88 149 

Zmniejszenia 21 442 

Stan na koniec okresu 574 550 

REZERWA  NA PODATEK ODROCZONY
01.01.2016 - 

30.06.2016 

01.01.2015 - 

30.06.2015

Stan na początek okresu 6 897 7 339 

Zwiększenia 124 22 

Zmniejszenia 45 263 

Stan na koniec okresu 6 976 7 098 

Saldo podatku odroczonego
01.01.2016 - 

30.06.2016 

01.01.2015 - 

30.06.2015

Rezerwa na podatek odroczony na początek okresu 6 390 6 496 

Rezerwa na podatek odroczony  na koniec okresu 6 402 6 548 

TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI za okres

Strony transakcji Sprzedaż Należności Zakupy Zobowiązania
Zobowiązania z 

tyt. pożyczki

Przychody finansowe - 

zysk na sprzedaży 

akcji *

Lentex S.A. 123 6 419 -

Gamrat S.A. 0 0 30 0

01.01.2016 - 30.06.2016 

TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI za okres

Strony transakcji Sprzedaż Należności Zakupy Zobowiązania

Lentex S.A. 207 177 344 77

Gamrat S.A. 0 0 0 0

01.01.2015 - 30.06.2015
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26. Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej 

 

 

Prezentowane wartości uwzględniają wynagrodzenia brutto oraz honoraria członków Zarządu i Rady 

Nadzorczej. 

27. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe – informacja o zmianach od daty zakończenia ostatniego 
roku obrotowego 

Od dnia 31 grudnia 2015 roku nie nastąpiły zmiany w zobowiązaniach warunkowych lub aktywach 

warunkowych Spółki. 

28. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym, na który sporządzono półroczne skrócone sprawozdanie 
finansowe nie ujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na wyniki finansowe 

W Spółce nie wystąpiły takie zdarzenia po dniu bilansowym. 

29. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty 

W okresie I półrocza 2016 roku nie dokonano wypłaty dywidendy ani zaliczki na dywidendę. 

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

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w I półroczu 2016 roku wyniosły 46.082 tys. zł 

i były wyższe o 16,3% od przychodów z analogicznego okresu roku ubiegłego wynoszących 39.632 tys. zł. 

Sprzedaż kluczowego dla firmy asortymentu tj. włóknin igłowanych wodą (spunlace) wzrosła w I półroczu 2016 

roku o 4 072 tys. zł tj. o 15% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W tym samym czasie 

sprzedaż włóknin igłowanych mechanicznie wzrosła o 711 tys. zł, czyli o 7,4%, a przychody z najmu o 108 tys. zł 

tj. 4,6%. Wzrost przychodów ze sprzedaży w kategorii „pozostałe” o 1 559 tys. zł wynikał ze zwiększonej 

sprzedaży towarów i materiałów.  

Koszty działalności operacyjnej w I półroczu 2016 roku wyniosły 34.980 tys. zł i były wyższe o 6,2% od kosztów z 

I półrocza roku ubiegłego wynoszących 32.923 tys. zł. 

Wartość EBITDA w I półroczu 2016 roku wyniosła 12.447 tys. zł i była wyższa o 25,4% w stosunku do 

analogicznego okresu 2015 roku, w którym wynosiła 9.930 tys. zł. 

 

 

 

01.01.2016 - 

30.06.2016

01.01.2015 - 

30.06.2015

459 576 

459 576 Razem

WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze

Świadczenia pracownicze w formie akcji własnych
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Najważniejsze wydarzenia w pierwszym półroczu 2016r roku: 

Na podstawie rekomendacji powołanej komisji Zarząd podjął decyzję o obniżeniu stawek amortyzacyjnych od 

dnia 1 stycznia 2016 roku, dostosowując je do stwierdzonych okresów ekonomicznej użyteczności. 

Wspomnianą zmianę poprzedził, dokonany pod koniec 2015 roku, przegląd ekonomicznej użyteczności 

posiadanych środków trwałych, w wyniku którego stwierdzono dłuższe okresy używania głównych linii 

produkcyjnych. 

 

Po dniu bilansowym nie zaistniały inne istotne wydarzenia. 

31. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyka związanych z pozostałymi miesiącami roku obrotowego  

• Ryzyko ekonomiczne 

W gospodarce globalnej tempo i wskaźniki rozwoju mają istotny wpływ na kluczowe dla Spółki rynki: 

budowlany, samochodowy, meblarski. Ponadto nie bez znaczenia pozostaje zmiana kierunków rozwoju polityki 

gospodarczej Państwa, zmienność cen surowców, stóp procentowych, czy ryzyka walutowego. Siła nabywcza 

konsumentów oraz skłonność do rozpoczynania inwestycji, a także przeprowadzania remontów jest w istotny 

sposób powiązana ze wzrostem PKB i poziomem stóp procentowych. Wzrost PKB pociąga za sobą wzrost 

popytu na dobra konsumpcyjne. W związku z tym ogólna sytuacja w kraju, w tym kształt czynników 

makroekonomicznych jak: inflacja, PKB, bezrobocie itd. wpływać będzie w określony sposób na kondycje 

finansową Spółki. 

• Ryzyko nasilenia działań zagranicznych konkurentów. 

Import produktów konkurencyjnych jest jednym z zagrożeń. Spółka stara się systematycznie wzbogacać swoją 

ofertę o nowe produkty pod kątem zmian popytu rynkowego. Dąży też do poprawy pozycji konkurencyjnej 

poprzez obniżanie kosztów wytworzenia i narzutów kosztowych, a także poprzez działania marketingowe. 

• Ryzyko kursowe. 

Ryzyko walutowe jest związane bezpośrednio ze zmianami kursu walutowego, które powodują niepewność 

co do przyszłego poziomu przepływów pieniężnych denominowanych w walutach obcych. Ekspozycja na ryzyko 

walutowe Spółki wynika z faktu, że istotna część jej przepływów pieniężnych jest wyrażona lub denominowana 

w walutach obcych.  

Strategia zarządzania ryzykiem walutowym zakłada w jak największym stopniu wykorzystanie zabezpieczenia 

naturalnego – tzw. naturalnego hedgingu walutowego. W celu minimalizacji ryzyka Spółka dąży do zachowania 

naturalnej równowagi pomiędzy należnościami, a zobowiązaniami wyrażonymi w walutach obcych tak, 

aby zminimalizować ekspozycję na ryzyko walutowe. 

 

 



 Jednostkowe śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe „NOVITA” S.A. 
za okres 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2016 roku 

  

32 
 

• Ryzyko zmian cen surowców. 

Działalność produkcyjna Spółki jest uzależniona od cen surowców i komponentów pochodzących z importu, a 

także w mniejszej części od dostawców krajowych. Ceny surowców włókienniczych, które stanowią zasadniczą 

grupę materiałów produkcyjnych kształtują się zgodnie z tendencjami na rynkach światowych i mają istotny 

wpływ na wysokość kosztów produkcji. Wpływ cen surowców oraz komponentów na koszty produkcji spółki 

jest znaczący, a w przypadku wzrostu cen wpływa na pogorszenie rentowności sprzedaży, a tym samym na 

obniżenie wyniku finansowego. Istotne wzrosty cen surowców są sygnałem do podejmowania konkretnych 

działań zmierzających do podwyższenia cen sprzedaży. 

• Ryzyko związane z otoczeniem prawnym. 

Ryzyko stanowią zarówno bardzo częste zmiany regulacji prawnych w naszym kraju, jak i różnego rodzaju 

zmieniające się interpretacje prawa. Dotyczy to czy to uregulowań i interpretacji przepisów podatkowych, 

uregulowań prawa handlowego (w tym prawa spółek i prawa regulującego zasady funkcjonowania rynku 

kapitałowego), przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a zwłaszcza uregulowań prawa ochrony 

środowiska naturalnego. Każda zmian prawa bądź jego interpretacji może wywierać negatywne wpływ na 

działalność Spółki, choćby przez wzrost kosztów jej funkcjonowania lub utratę konkurencyjności. W związku 

z rozbieżnymi interpretacjami przepisów podatkowych w przypadku polskiej spółki zachodzi większe ryzyko, niż 

w przypadku spółki działającej w bardziej stabilnych systemach podatkowych, iż ujęcie podatkowe działalności 

jednostki zostanie uznane za niezgodne z przepisami podatkowymi.  

• Ryzyko windykacyjne  

Zmieniająca się sytuacja rynków finansowych i czynników makroekonomicznych może spowodować w kraju i za 

granicami wzrost liczby firm, które płacą z coraz większym opóźnieniem lub ogłaszają upadłość. W takiej 

sytuacji może zaistnieć konieczność utworzenia stosownych odpisów, którym towarzyszy brak pewności, co do 

możliwości odzyskania wszystkich należności w przyszłości. Zapobiegając niekorzystnym efektom opisanej 

wyżej sytuacji, Spółka ubezpiecza swoje wierzytelności. 

• Ryzyko dużej awarii 

Działalność Spółki jak każdej firmy produkcyjnej opiera się na prawidłowo działających maszynach 

i urządzeniach. Nie można w związku z tym wykluczyć zaistnienia poważnej awarii, powodującej czasowe 

ograniczenia mocy produkcyjnych, czy ograniczającej prawidłowe funkcjonowanie zakładu. Sytuacja ta mogłaby 

wpłynąć niekorzystnie na osiągane przez Spółkę przychody i wyniki. Spółka posiada jednak wykupione 

ubezpieczenie od utraty zysku w celu minimalizacji skutków opisywanego ryzyka. 
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•  Ryzyko zahamowania rozwoju eksportu  

W kontekście ograniczonej chłonności rynku krajowego jednym z istotnych czynników, który może wpłynąć na 

wyniki Spółki, jest zwiększenie obecności na rynkach zagranicznych, w tym przede wszystkim na rynkach Europy 

Wschodniej i Bliskiego Wschodu. Prowadzone są także działania zmierzające do umacniania pozycji Spółki na 

rynkach zachodnich oraz zacieśnienie współpracy z pośrednikami w kluczowych sektorach. Na zmiany 

obecności Spółki na rynkach eksportowych wpływ mieć będzie także umacnianie bądź osłabianie polskiej 

waluty. Spółka zamierza skupić swe wysiłki w pierwszej kolejności jednak na tych rynkach jako bardziej 

perspektywicznych, na których podejmowane będą działania mające na celu zwiększenie sprzedaży oraz 

udziałów rynkowych.  

• Ryzyko stopy procentowej  

W związku z tym, że środki pieniężne na rachunkach bankowych Spółki nie są oprocentowane, analizie 

wrażliwości wyniku brutto na racjonalnie możliwe zmiany stóp procentowych przy założeniu niezmienności 

innych czynników poddano tylko kredyty bankowe i pożyczki. 

32. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek 
gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji 
długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. 

Od dnia 31 lipca 2015 roku „NOVITA” S.A. nie tworzy grupy kapitałowej. 

33. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników 
na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników 
prognozowanych. 

„Novita” S.A. nie publikowała prognoz dotyczących jej wyników. 

34. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 
arbitrażowego lub organem administracji publicznej. 

Na dzień przekazania raportu względem Spółki nie wszczęto przed sądami, organami właściwymi dla 

postępowania arbitrażowego lub organami administracji publicznej postępowań dotyczących zobowiązań albo 

wierzytelności emitenta, której wartość ustalona odrębnie dla poszczególnych postępowań i łącznie dla 

wszystkich postępowań stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki. 
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35. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub 
pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego 
podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 
10% kapitałów własnych emitenta. 

W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku „Novita”  S.A. nie udzieliła poręczeń kredytu lub 

pożyczki, a także nie udzieliła gwarancji na rzecz jednego podmiotu, których łączna wartość stanowiłaby co 

najmniej 10% kapitałów własnych. W omawianym okresie emitent nie udzielał poręczeń, kredytów, pożyczek 

lub gwarancji spełniających powyższe warunki. 

36.  Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. 

Nie wystąpiły. 

37. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, 
finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości 
realizacji zobowiązań przez emitenta. 

Nie dotyczy. 

38. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki 
w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. 

W ocenie emitenta nie występują istotne czynniki mające negatywny wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w 

perspektywie co najmniej jednego kwartału. 

 

Podpisy członków Zarządu: 

 

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

 
 

Jakub Rękosiewicz – Członek Zarządu ……………..………………………………… 
 
 
 
Tamir Amar – Członek Zarządu                 ……………..………………………………… 
 
 
 
 Shlomo Finkelstein – Członek Zarządu .……………..………………………………… 
 
 
 

Rami Gabay – Członek Zarządu                 .……………..………………………………… 
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Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania finansowego: 

 

Dorota Karbowiak  Główna Księgowa  ……………………………………………………… 

 

Zielona Góra, dnia 29 sierpnia 2016 roku 
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2. Opis zmian organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek 

podlegających konsolidacji 

W I półroczu nie było zmian w strukturze organizacyjnej firmy NOVITA S.A. Spółka wchodziła w skład 

Grupy Kapitałowej Lentex S.A. jako Spółka zależna, wskutek zwiększenia w 2014 roku stanu 

posiadania akcji NOVITA S.A. przez Lentex S.A. 

Po dniu bilansowym tj. 01-08-2016 Lentex S.A. zawarł z firmą Tebesa sp. z o.o. umowę sprzedaży 

wszystkich posiadanych akcji NOVITA S.A. tj. 1.579.291 sztuk. Nowy właściciel akcji Tebesa sp. z o.o. 

jest podmiotem zależnym od izraelskiej firmy Vaporjet Ltd. (posiadającej 100% udziałów), której 

przedmiotem działalności jest produkcja włóknin. 

3. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej 

publikowanych prognoz wyników na dany rok 

NOVITA S.A. nie publikowała prognoz wyników na rok 2016. 

4. Opis działalności w roku sprawozdawczym 

4.1 Ważniejsze zdarzenia w I półroczu 2016 roku 

• Na podstawie rekomendacji powołanej komisji Zarząd podjął decyzję o obniżeniu stawek 

amortyzacyjnych od dnia 01-01-2016 roku, dostosowując je do stwierdzonych okresów 

ekonomicznej użyteczności. Wspomnianą zmianę poprzedził, dokonany pod koniec 2015 roku, 

przegląd ekonomicznej użyteczności posiadanych środków trwałych, w wyniku którego 

stwierdzono dłuższe okresy używania głównych linii produkcyjnych, 

• W dniu 25-04-2016 roku Lentex S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu procesu negocjacji w sprawie 

zawarcia transakcji sprzedaży posiadanego pakietu akcji NOVITA S.A. W toku prowadzonych 

negocjacji Lentex S.A. podpisał z firmą Vaporjet Ltd. z siedzibą w Izraelu porozumienie o 

charakterze listu intencyjnego określające kwestie w zakresie warunków powyższej transakcji, 

• W dniu 29-04-2016 roku Zarząd NOVITA S.A. poinformował, iż podjął decyzję o przystąpieniu do 

toczących się negocjacji w sprawie sprzedaży posiadanego przez Lentex S.A. pakietu akcji spółki 

NOVITA S.A. firmie Vaporjet Ltd., 

• W dniu 06-06-2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” S.A., przyjęło uchwały w sprawie: 

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki 

za rok obrotowy 2015, 
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- podziału zysku osiągniętego przez „NOVITA” S.A. za rok obrotowy 2015, na mocy której podjęło 

decyzję o przeznaczeniu całości zysku wynoszącego 10.645.588,58 zł na kapitał zapasowy, 

- udzielania Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 

roku, 

- udzielania Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 

w 2015 roku, 

• W okresie od 01-01-2016 roku do dnia 30-06-2016 Zarząd NOVITA S.A. działał w niżej podanym 

składzie osobowym: 

Skład personalny Zarządu 

Prezes Zarządu Radosław Muzioł 

Członek Zarządu Jakub Rękosiewicz 

• W okresie od 01-01-2016 roku do dnia 30-06-2016 Rada Nadzorcza NOVITA S.A. działała w niżej 

podanym składzie osobowym: 

Skład personalny Rady Nadzorczej 

Wojciech Hoffmann Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Adrian Moska Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

Mateusz Gorzelak Sekretarz Rady Nadzorczej 

Barbara Trenda Członek Rady Nadzorczej 

Janusz Piczak Członek Rady Nadzorczej 

• W dniu 07-06-2016 roku NOVITA S.A. została poinformowana o podpisaniu w tym samym dniu 

pomiędzy Lentex S.A. oraz Vaporjet Ltd. umowy niezbywania akcji NOVITA S.A. przez Lentex S.A. 

Strony ustaliły, że realizacja transakcji nabycia akcji NOVITA S.A. będzie uzależniona m.in. od 

przeprowadzonego przez Vaporjet Ltd. badania due diligence firmy NOVITA S.A. oraz od 

podpisania wzajemnie uzgodnionej ostatecznej umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji 

NOVITA S.A.  

• W dniu 07-06-2016 roku Tebesa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot kontrolowany przez 

Vaporjet Ltd.) ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji zwykłych NOVITA S.A. 

notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 

zamiarem nabycia 2.500.000 akcji odpowiadających 100,00% wyemitowanych akcji, 

uprawniających do wykonywania 100,00% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zapisy na 

sprzedaż akcji przyjmowane były od dnia 27 czerwca 2016 roku do dnia 27 lipca 2016 roku 

włącznie. 

Wzywający zobowiązał się nabyć akcje wyłącznie, jeżeli na koniec okresu przyjmowania zapisów 

złożone zapisy obejmować będą nie mniej niż 2.375.000 akcji stanowiących 95% ich ogólnej 

liczby. Ponadto wzywający zastrzegł prawo odstąpienia od opisanego powyżej warunku i nabycia 
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akcji objętych zapisami w Wezwaniu, nawet w przypadku gdyby ogólna liczba akcji, na które 

złożono zapisy w Wezwaniu ukształtowała się poniżej progu 95%. 

4.2 Ważniejsze wydarzenia mające miejsce po dniu bilansowym 

• W dniu 01-08-2016 spółka Lentex S.A. zawarła z firmą Tebesa sp. z o.o. umowę sprzedaży 

posiadanego przez Lentex S.A. pakietu akcji firmy NOVITA S.A. Zgodnie z umową Lentex S.A. 

zobowiązał się do sprzedaży 1.579.291 akcji, stanowiących 63,17% udziału w kapitale 

zakładowym firmy NOVITA S.A., za cenę 53,00 zł za jedną akcję tj. za łączną kwotę 83.702.423,00 zł, 

• W dniu 03-08-2016 roku Rada Nadzorcza spółki NOVITA S.A. podjęła decyzję, że Pan Tamir Amar, 

Pan Shlomo Finkelstein oraz Pan Rami Gabay zostali od dnia 03-08-2016 roku powołani na 

Członków Zarządu firmy NOVITA S.A. 

Skład personalny Zarządu w okresie od 03-08-2016 do dnia sporządzenia sprawozdania 

Prezes Zarządu Radosław Muzioł 

Członek Zarządu Jakub Rękosiewicz 

Członek Zarządu Tamir Amar 

Członek Zarządu Shlomo Finkelstein 

Członek Zarządu Rami Gabay 

• W dniu 03-08-2016 roku Pani Barbara Trenda zrezygnowała z pełnienia funkcji Członka Rady 

Nadzorczej w firmie NOVITA S.A. 

Skład personalny Rady Nadzorczej od 03-08-2016 do dnia sporządzenia sprawozdania 

Wojciech Hoffmann Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Adrian Moska Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

Mateusz Gorzelak Sekretarz Rady Nadzorczej 

Janusz Piczak Członek Rady Nadzorczej 
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5. Informacje o akcjach i akcjonariacie 

5.1 Struktura akcjonariatu na dzień 30-06-2016 

W załączonej poniżej tabeli przedstawiono skład akcjonariatu „NOVITA” S.A. na dzień 30-06-2016 

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): 

 

5.2 Struktura akcjonariatu po zakończeniu wezwania do sprzedaży 

W poniższej tabeli przedstawiono stan akcjonariatu na dzień 04-08-2016, czyli po zakończeniu i 

rozliczeniu wezwania na sprzedaż akcji ogłoszonego przez firmę Tebesa sp. o.o., według informacji 

posiadanych przez spółkę NOVITA S.A. 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): 

 

 

Akcjonariusz Ilość akcji
Udział w kapitale 

zakładowym
Ilość głosów

Udział w ogólnej liczbie 

głosów na WZA

Lentex S.A. 1 564 651 62,59% 1 564 651 62,59%

Finveco Sp. z o.o. 626 000 25,04% 626 000 25,04%

Pozostali 309 349 12,37% 309 349 12,37%

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

Akcjonariat „NOVITA” S.A. na dzień 30.06.2016r.

Akcjonariusz Ilość akcji
Udział w kapitale 

zakładowym
Ilość głosów

Udział w ogólnej liczbie 

głosów na WZA

Tebesa sp. z o.o. 1 582 911 63,32% 1 582 911 63,32%

Finveco Sp. z o.o. 626 000 25,04% 626 000 25,04%

Pozostali 291 089 11,64% 291 089 11,64%

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

Akcjonariat „NOVITA” S.A. na dzień 04.08.2016

Tebesa sp. z o.o.
63,32%

Finveco Sp. z o.o.
25,04%

Pozostali
11,64%

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej głosów na WZA w dniu 
04.08.2016
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6. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby 

zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu, wraz ze 

wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego 

raportu kwartalnego 

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) Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady 

Nadzorczej jako osoby fizyczne nie posiadali żadnych akcji Emitenta na dzień 30-06-2016 roku. 

7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla 

postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej 

Spółka jest stroną pozywającą w kilkunastu postępowaniach sądowych z tytułu zapłaty, toczących się 

w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze. 

W półroczu sprawozdawczym NOVITA S.A. nie była stroną postępowań toczących się przed sądem, 

organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, w tym 

postępowań dotyczących zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, 

których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, jak również dwu lub więcej 

postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi 

odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta. 

8. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub 

wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na innych 

warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości 

W okresie od 01-01-2016 roku do 30-06-2016 roku NOVITA S.A. nie zawierała istotnych transakcji z 

podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. 
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9. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną 

poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu 

podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość 

istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% 

kapitałów własnych Emitenta  

W I półroczu 2016 roku NOVITA S.A. nie udzieliła poręczeń kredytu lub pożyczki, a także nie udzieliła 

gwarancji na rzecz jednego podmiotu lub jednostki zależnej od tego podmiotu, których łączna 

wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych. 

10. Sytuacja finansowa 

 

 

tys. zł 1-6.2016 1-6.2015

Różnica

1-6.2016'-

1-6.2015'

Zmiana

1-6.2016'/

1-6.2015'

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 46 082 39 632 6 450 116,3%

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 28 697 28 262 435 101,5%

Zysk brutto ze sprzedaży 17 385 11 370 6 015 152,9%

Koszty sprzedaży 1 814 1 804 10 100,6%

Koszty ogólnego zarządu 4 469 2 857 1 612 156,4%

Zysk ze sprzedaży 11 102 6 709 4 393 165,5%

Pozostałe przychody 178 122 56 145,9%

Pozostałe koszty 37 14 23 264,3%

Zysk z działalności operacyjnej 11 243 6 817 4 426 164,9%

Przychody finansowe 35 24 11 142,9%

Koszty finansowe 52 204 (152) 25,5%

Zysk brutto 11 226 6 637 4 589 169,1%

Podatek dochodowy 2 135 1 423 712 150,0%

Zysk netto z działalności kontynuowanej 9 091 5 214 3 877 174,3%

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

wartość 

netto

tys. zł

udział

wartość 

netto

 tys. zł

udział

wartość 

netto

(2-4)

tys. zł

wskaźnik 

zmiany

(2/4)

struktura

(3-5)

1 2 3 4 5 6 7 8

Ogółem sprzedaż, w tym: 46 082 100,0% 39 632 100,0% 6 450 116,3% 0,0%

- ogółem sprzedaż produktów,

   w tym:
43 945 95,4% 39 054 98,5% 4 891 112,5% -3,2%

    - razem wyroby gotowe, w tym: 41 488 90,0% 36 705 92,6% 4 783 113,0% -2,6%

          - spunlace 31 217 67,7% 27 145 68,5% 4 072 115,0% -0,8%

          - włókniny igłowane

            mechanicznie
10 271 22,3% 9 560 24,1% 711 107,4% -1,8%

    - najem 2 457 5,3% 2 349 5,9% 108 104,6% -0,6%

- pozostałe 2 137 4,6% 578 1,5% 1 559 369,7% 3,2%

Sprzedaż według asortymentów

Asortyment

1-6.2016 1-6.2015 zmiany (1-6.2016 do 1-6.2015)
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Przychody 

W I półroczu 2016 roku przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 46 082 

tys. zł, co oznacza wzrost o 16,3% względem przychodów osiągniętych w I półroczu 2015 roku. 

Sprzedaż kluczowego dla firmy asortymentu tj. włóknin igłowanych wodą (spunlace) wzrosła w I 

półroczu 2016 roku o 4 072 tys. zł tj. o 15% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. 

W tym samym czasie sprzedaż włóknin igłowanych mechanicznie wzrosła o 711 tys. zł, czyli o 7,4%, a 

przychody z najmu o 108 tys. zł tj. 4,6%. Wzrost przychodów ze sprzedaży w kategorii „pozostałe” o 

1 559 tys. zł wynikał ze zwiększonej sprzedaży towarów i materiałów.  

Koszty działalności podstawowej 

W I półroczu 2016 roku koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ukształtowały się na 

poziomie 28 697 tys. zł, co oznacza wzrost o 1,5% względem analogicznego okresu 2015 roku. Skala 

wzrostu kosztów została obniżona w skutek wprowadzenia aktualizacji stawek amortyzacyjnych od 

początku 2016 roku. 

Koszty sprzedaży w I półroczu 2016 roku wzrosły o 0,6%, porównując z I półroczem 2015 roku. 

Widoczny w I półroczu 2016 roku wzrost kosztów ogólnego zarządu o 56,4% względem analogicznego 

okresu 2015 roku wynika przede wszystkim z rozwiązania w okresie porównawczym rezerwy na 

nagrody jubileuszowe wysokości 1 478 tys. zł, co obniżyło wartość kosztów w tym okresie. 

Pozostała działalność operacyjna 

W I półroczu 2016 roku Spółka osiągnęła zysk na działalności operacyjnej wysokości 11 243 tys. zł, co 

oznacza wzrost o 64,9%, tj. o 4 426 tys. zł, porównując z wynikiem za analogiczny okres 2015 roku. 

W tym samym czasie wartość EBITDA wzrosła o 25,4% i ukształtowała się na poziomie 12 447 tys. zł. 

Działalność finansowa 

W I półroczu 2016 roku działalność finansową Spółka zakończyła stratą w wysokości 17 tys. zł, 

natomiast w tym samym czasie rok wcześniej firma odnotowała stratę w kwocie 180 tys. zł.  

Uzyskane wyniki finansowe 

W I półroczu 2016 roku Spółka osiągnęła wynik brutto wysokości 17 385 tys. zł, co oznacza wzrost 

względem I półrocza 2015 roku o 52,9%. 

Zysk netto Spółki za I półrocze 2016 roku ukształtował się na poziomie 9 091 tys. zł, co oznacza wzrost 

o 74,3% tj. 3 877 tys. zł względem analogicznego okresu ubiegłego roku. 
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11. Działalność inwestycyjna 

Wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych w I półroczu 2016 roku wyniosła 2 025 tys. zł wobec 

nakładów w I półroczu 2015 roku wynoszących 2 078 tys. zł. Nakłady dotyczyły przede wszystkim 

modernizacji maszyn, budynków i urządzeń technicznych. 

12. Ryzyka prowadzonej działalności 

• Ryzyko ekonomiczne 

W gospodarce globalnej tempo i wskaźniki rozwoju mają istotny wpływ na kluczowe dla Spółki rynki: 

budowlany, samochodowy, meblarski. Ponadto nie bez znaczenia pozostaje zmiana kierunków 

rozwoju polityki gospodarczej Państwa, zmienność cen surowców, stóp procentowych, czy ryzyka 

walutowego. Siła nabywcza konsumentów oraz skłonność do rozpoczynania inwestycji, a także 

przeprowadzania remontów jest w istotny sposób powiązana ze wzrostem PKB i poziomem stóp 

procentowych. Wzrost PKB pociąga za sobą wzrost popytu na dobra konsumpcyjne. W związku z tym 

ogólna sytuacja w kraju, w tym kształt czynników makroekonomicznych jak: inflacja, PKB, bezrobocie 

itd. wpływać będzie w określony sposób na kondycje finansową Spółki. 

• Ryzyko nasilenia działań zagranicznych konkurentów 

Czynnikiem mogącym mieć negatywny wpływ na działalności Spółki może być również wzrost 

importu produktów konkurencyjnych. Spółka stara się jednak systematycznie wzbogacać swoją 

ofertę o nowe produkty pod kątem zmian popytu rynkowego. Dąży też do poprawy pozycji 

konkurencyjnej poprzez obniżanie kosztów wytworzenia i narzutów kosztowych, a także poprzez 

działania marketingowe. 

• Ryzyko walutowe 

Ryzyko walutowe jest związane bezpośrednio ze zmianami kursu walutowego, które powodują 

niepewność co do przyszłego poziomu przepływów pieniężnych denominowanych w walutach 

obcych. Ekspozycja na ryzyko walutowe Spółki wynika z faktu, że istotna część jej przepływów 

pieniężnych jest wyrażona lub denominowana w walutach obcych. Strategia zarządzania ryzykiem 

walutowym zakłada w jak największym stopniu wykorzystanie zabezpieczenia naturalnego – tzw. 

naturalnego hedgingu walutowego. W celu minimalizacji ryzyka Spółka dąży do zachowania 

naturalnej równowagi pomiędzy należnościami, a zobowiązaniami wyrażonymi w walutach obcych 

tak, aby zminimalizować ekspozycję na ryzyko walutowe. 

• Ryzyko zmian cen surowców 

Działalność produkcyjna Spółki jest uzależniona od cen surowców i komponentów pochodzących 

z importu, a także w mniejszej części od dostawców krajowych. Ceny surowców włókienniczych, 

które stanowią zasadniczą grupę materiałów produkcyjnych kształtują się zgodnie z tendencjami na 

rynkach światowych i mają istotny wpływ na wysokość kosztów produkcji. Wpływ cen surowców oraz 
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komponentów na koszty produkcji spółki jest znaczący, a w przypadku wzrostu cen wpływa na 

pogorszenie rentowności sprzedaży, a tym samym na obniżenie wyniku finansowego. Istotne wzrosty 

cen surowców są sygnałem do podejmowania konkretnych działań zmierzających do podwyższenia 

cen sprzedaży. 

• Ryzyko związane z otoczeniem prawnym 

Ryzyko mogą stanowić zarówno częste zmiany regulacji prawnych w kraju, jak i różnego rodzaju 

zmieniające się interpretacje prawa. Dotyczy to czy to uregulowań i interpretacji przepisów 

podatkowych, uregulowań prawa handlowego (w tym prawa spółek i prawa regulującego zasady 

funkcjonowania rynku kapitałowego), przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a zwłaszcza 

uregulowań prawa ochrony środowiska naturalnego. Każda zmian prawa bądź jego interpretacji 

może wywierać negatywne wpływ na działalność Spółki, choćby przez wzrost kosztów jej 

funkcjonowania lub utratę konkurencyjności. W związku z rozbieżnymi interpretacjami przepisów 

podatkowych w przypadku polskiej spółki zachodzi większe ryzyko, niż w przypadku spółki działającej 

w bardziej stabilnych systemach podatkowych, iż ujęcie podatkowe działalności jednostki zostanie 

uznane za niezgodne z przepisami podatkowymi.  

• Ryzyko kredytowe 

Ryzyko kredytowe Spółki jest ściśle związane z prowadzeniem podstawowej działalności. Wynika ono 

z zawartych umów i związane jest z potencjalnym wystąpieniem zdarzeń, które mogą przybrać postać 

niewypłacalności kontrahenta, częściowej spłaty należności lub istotnego opóźnienia w spłacie 

należności. Udzielanie klientom, tzw. kredytu kupieckiego jest aktualnie nieodłącznym elementem 

prowadzenia działalności gospodarczej, jednakże Spółka podejmuje szereg działań mających na celu 

zminimalizowanie ryzyk związanych z podjęciem współpracy z potencjalnie nierzetelnym klientem. 

Dzięki ubezpieczeniu większości należności narażenie Spółki na ryzyko kredytowe jest nieznaczne. 

• Ryzyko dużej awarii 

Działalność Spółki jak każdej firmy produkcyjnej opiera się na prawidłowo działających 

maszynach i urządzeniach. Nie można w związku z tym wykluczyć zaistnienia poważnej awarii, 

powodującej czasowe ograniczenia mocy produkcyjnych, czy ograniczającej prawidłowe 

funkcjonowanie zakładu. Sytuacja ta mogłaby wpłynąć niekorzystnie na osiągane przez Spółkę 

przychody i wyniki. Spółka posiada jednak wykupione ubezpieczenie od utraty zysku w celu 

minimalizacji skutków opisywanego ryzyka. 

• Ryzyko zahamowania rozwoju eksportu  

W kontekście ograniczonej chłonności rynku krajowego jednym z istotnych czynników, który może 

wpłynąć na wyniki Spółki, jest zwiększenie obecności na rynkach zagranicznych, w tym przede 

wszystkim na rynkach Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu. Prowadzone są także działania 

zmierzające do umacniania pozycji Spółki na rynkach zachodnich oraz zacieśnienie współpracy z 

pośrednikami w kluczowych sektorach. Na zmiany obecności Spółki na rynkach eksportowych wpływ 
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mieć będzie także umacnianie bądź osłabianie polskiej waluty. Spółka zamierza skupić swe wysiłki w 

pierwszej kolejności na rynkach najbardziej perspektywicznych, na których podejmowane będą 

działania mające na celu zwiększenie sprzedaży oraz udziałów rynkowych.  

• Ryzyko związane z płynnością 

Spółka jest narażona na ryzyko płynności w przypadku niedopasowania struktury terminowej 

przepływów pieniężnych na realizowanych przez spółki kontraktach. Spółka dąży do zapewnienia tzw. 

dodatnich przepływów pieniężnych, co przy założeniu terminowego regulowania należności eliminuje 

ryzyko zachwiania płynności. Nominalna wartość linii kredytowych, do których ma dostęp Spółka 

skutecznie zapobiega ewentualnym negatywnym zdarzeniom związanym z opóźnieniami w terminowym 

regulowaniu zobowiązań. 

• Ryzyko stopy procentowej 

Spółka jest narażona na ryzyko stopy procentowej z tytułu finansowania podstawowej 

działalności poprzez kredyty bankowe o zmiennej stopie procentowej. Z uwagi na zmieniającą się 

sytuację w gospodarce, Spółka z uwagą obserwuje i monitoruje zdarzenia, które mają bezpośredni 

wpływ na poziom oprocentowania kredytów. Ewentualny wzrost rynkowych stóp procentowych 

będzie się wiązał ze zwiększonymi kosztami z tytułu obsługi zaciągniętego długu. Spółka ogranicza 

ryzyko zmian stóp procentowych poprzez dywersyfikację portfela zaciąganych kredytów (kredyty 

zawarte w różnych bankach, oparte na różnych stawkach referencyjnych). 

Ryzyko związane ze środkami pieniężnymi i lokatami bankowymi, jest uważane przez Zarząd za niskie. 

13. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji 

kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz 

informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez 

Emitenta 

W okresie od 01-01-2016 roku do 30-06-2016 roku, poza wymienionymi wcześniej w niniejszym 

sprawozdaniu, jak również w notach do raportu nie wystąpiły inne istotne zdarzenia, które mogłyby 

znacząco wpłynąć na ocenę i zmianę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Spółki, a 

także istotne dla oceny sytuacji kadrowej oraz możliwości realizacji zobowiązań. 

14. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na 

osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 

W ocenie Emitenta nie występują istotne czynniki mające negatywny wpływ na osiągnięte przez 

niego wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału. 
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15. Podpisy Członków Zarządu NOVITA S.A. 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

Tamir Amar – Członek Zarządu  ……………..………………………………… 

 

 

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

 

 

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

 

 

Zielona Góra, dnia 29 sierpnia 2016 roku 
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Oświadczenie Zarządu NOVITA S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia 

jednostkowego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego 

 

Oświadczamy, iż wedle naszej najlepszej wiedzy, jednostkowe śródroczne skrócone 

sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi 

zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację 

majątkową i finansową, a także wynik finansowy Spółki Akcyjnej NOVITA oraz, że półroczne 

sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji 

Spółki Akcyjnej NOVITA, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. 

 

Zarząd NOVITA S.A. 

 

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

 

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

 

Tamir Amar – Członek Zarządu               …………………....………………………………… 

 

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

 

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

 

Zielona Góra, dnia 29 sierpnia 2016 roku 
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Oświadczenie Zarządu NOVITA S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych 

 

Oświadczamy, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - Kancelaria 

Porad Finansowo – Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. dokonująca badania jednostkowego 

śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego została wybrana zgodnie z przepisami prawa. 

Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania, spełnili warunki do wyrażenia 

bezstronnej i niezależnej opinii o badanym śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 

 

Zarząd NOVITA S.A. 

 

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

 

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

 

Tamir Amar – Członek Zarządu               …………………....………………………………… 

 

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

 

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

 

Zielona Góra, dnia 29 sierpnia 2016 roku 

 


