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1. WIZYTÓWKA GRUPY KAPITAŁOWEJ SANWIL HOLDING S.A. 
1.1. Dane identyfikujące jednostkę dominującą     
Jednostką dominującą Grupy kapitałowej SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna jest SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie (20-703), przy ul. Cisowej 11. 
Siedziba sądu:  Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego. 
Data rejestracji:  24.06.2002 r.      
Numer rejestru:  0000119088     
Wg klasyfikacji przyjętej przez GPW Spółka Dominująca figuruje w sektorze: przemysł lekki. 
1.2. Przedmiot działalności 
Grupa prowadzi działalność zakresie: 

• Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, 

• Produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana,  

• Finansowa działalność usługowa  

• Kupno i sprzedaż nieruchomości. 
1.3. Jednostki zależne 
Emitent jest jednostką dominującą w grupie kapitałowej SANWIL HOLDING S.A.. 
Na dzień bilansowy oraz sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Grupy wchodzą następujące jednostki 
zlokalizowane w Polsce:  

• SANWIL HOLDING S.A. jest jednostką dominującą w Grupie. 

• SANWIL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu – Sanwil Holding S.A.  posiada 100% udziałów. 

• Medico Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Gdańsku  – Sanwil Holding S.A. posiada 100% udziałów. 

• Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w Lublinie - Sanwil Holding S.A. posiada 100% udziałów. 

• Strążyska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Lublinie – Sanwil 
Holding S.A. posiada 50% udziałów. 

• International Polymer Center Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu; Sanwil Polska posiada 100% udziałów. 
1.4.  Skład osobowy organów jednostki dominującej 
Zarząd Jednostki Dominującej jest jednoosobowy. Na przestrzeni 2019 roku nie odnotowano zmiany w Zarządzie Spółki.   
W dniu 30.06.2016 r. Rada Nadzorcza powołała do pełnienia funkcji Pana Adama Buchajskiego od dnia 01.07.2016 r. (RB 
26/2016).  
Na moment sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Prezesem Zarządu jest Pan Adam Buchajski.  

 

Na dzień bilansowy i moment sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzili:   
p. Krzysztof Litwin     - Przewodniczący  
p. Krzysztof Misiak    - Wiceprzewodniczący  
p. Piotr Zawiślak     - Członek  
p. Barbara Lenart   - Członek 
p. Michał Makarczyk – Rodkiewicz - Członek 
Na przestrzeni 2019 r. skład Rady Nadzorczej nie zmienił się.  
 

2. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA 
Działalność Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. alokowana jest do następujących segmentów operacyjnych: 

a) Wyroby powlekane – przemysł lekki (m.in. PKD 13.96.Z i 20.16.Z) – Sanwil Polska Sp. z o.o. 
b) Działalność firm centralnych i holdingów (m.in. 70.10.Z) – Sanwil Holding S.A. 
c) Finansowa działalność usługowa (m.in. PKD 64 i 66) – Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 
d) Kupno i sprzedaż nieruchomości (PKD 68) – Strążyska sp. z o.o. S.K. 

 



Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna za I półrocze 2019 roku 

 

Strona 3  

2.1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów 

Pozycje sprawozdania całkowitych 
dochodów; 
Wyszczególnienie 

01.01-
30.06.2019 

01.01-
30.06.2018 

Przyrost 
(+) 
Spadek (-) 
2019/2018 

Dynamika 
2019 / 
2018 w 
tys. zł 

Przychody  ze sprzedaży  14 528 15 611 -1 083 93,1% 

Koszt własny sprzedaży 12 083 12 843 -760 94,1% 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży  2 445 2 768 -323 88,3% 

Koszty sprzedaży 930 907 23 102,5% 

Koszty ogólnego zarządu 2 451 2 286 165 107,2% 

Zysk (strata) ze sprzedaży -936 -425 -511 220,2% 

Pozostałe przychody operacyjne 635 795 -160 79,9% 

Pozostałe koszty operacyjne 566 550 16 102,9% 

Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej 

-867 -180 
-687 481,7% 

Przychody finansowe 632 739 -107 85,5% 

Koszty finansowe 442 278 164 159,0% 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem -677 281 -958 -240,9% 

Podatek dochodowy 127 167 -40 76,0% 

Zysk (strata) netto -804 114 -918 -705,3% 

Inne całkowite dochody netto 0 0 - - 

Całkowite dochody ogółem  -804 114 -918 -705,3% 
 

2.1.1 Przychody 

Wyszczególnienie I półrocze 
2019 

I półrocze 
2018 

Dynamika 
2019 / 
2018 w 
tys. zł 

Struktura 
2019 

Struktura 
2018 

1. Produkty i usługi 14 482 15 541 -1 059 99,7% 99,6% 

2. Towary i materiały 46 70 -24 0,3% 0,4% 

Razem przychody ze sprzedaży 14 528 15 611 -1 083 100,0% 100,0% 
      

Wyszczególnienie I półrocze 
2019 

I półrocze 
2018 

Dynamika 
2019 / 

2018 w 
tys. zł 

Struktura 
2019 

Struktura 
2018 

a)       kraj 11 684 13 263 -1 579 80,4% 85,0% 
b)       państwa UE 1 917 1 786 131 13,2% 11,4% 

c)        pozostałe kraje (Rosja, 
Ukraina, Białoruś) 

927 562 
365 6,4% 3,6% 

Razem przychody ze sprzedaży 14 528 15 611 -1 083 100,0% 100,0% 

W I półroczu 2019 r. łączne skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem (produktów towarów i materiałów) 
wyniosły 14.528 tys. zł i były niższe w porównaniu do roku poprzedniego o 1.083 tys. zł.  
 
W poszczególnych segmentach sprzedaż przedstawiała się następująco:  
Segment wyroby powlekane  

Nazwa produktu I półrocze 
2019 

I półrocze 
2018 

Dynamika 
2019 / 
2018 w 
tys. zł 

Struktura 
2019 

Struktura 
2018 

1. Grupa produktów Skay 8 096 7 855 241 56,0% 50,8% 
2. Grupa produktów Polstram 4 658 6 371 -1 713 32,2% 41,2% 

3. Pozostałe 1 702 1 246 456 11,8% 8,1% 

Razem 14 456 15 472 -1 016 100,0% 100,0% 
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Nazwa obszaru geograficznego I półrocze 
2019 

I półrocze 
2018 

Dynamika 
2019 / 
2018 w 
tys. zł 

Struktura 
2019 

Struktura 
2018 

1. Kraj 11 612 13 124 -1 512 80,3% 84,8% 
2. Państwa UE 1 917 1 786 131 13,3% 11,5% 

3. Pozostałe kraje (Rosja, Ukraina) 927 562 365 6,4% 3,6% 

Razem 14 456 15 472 -1 016 100,0% 100,0% 

Źródłem przychodów  jest sprzedaż wyrobów powlekanych produkowanych przez Spółkę Sanwil Polska. 
Sanwil Polska jest znaczącym producentem materiałów powlekanych w Polsce. Wytwarza i sprzedaje tkaniny dla 
przemysłu meblowego, obuwniczego oraz szeroko wykorzystywane w innych branżach (medycznej, odzieżowej, 
transportowej – plandeki, specjalistyczne tkaniny techniczne). – wykres 3.1.1.  

 
W pierwszym półroczu 2019  odnotowano spadek sprzedaży na rynku krajowym o 13,0% oraz wzrost na rynkach 
exportu wsch. o ponad 38,3% i na rynkach eksportowych UE o ponad 10%, co w efekcie dało spadek o 6,6 % na 
całkowitej sprzedaży. 
Rynek krajowy 
Głównymi przyczynami spadku sprzedaży krajowej były: znaczące zmniejszenie sprzedaży do producentów mebli dla 
jednej z większych sieci, recesja na rynku obuwniczym oraz słabsza dynamika na rynku odzieży ochronnej  
Rynek krajowy jest nadal najważniejszym rynkiem dla Spółki, a aktualne działania skierowane są w kierunkach: 

• pozyskanie kluczowych partnerów, którzy mogą  realizować duże  wolumeny zakupów przy niższych  marżach, 

• pozyskanie partnerów poszukujących wyrobów spełniających wysokie wymagania, m.in. w zakresie zawartości 
szkodliwych substancji oraz posiadających specjalne parametry wymagane dla różnych rynków i zastosowań 
np. poziom trudności Crib 5 lub M2 lub antyelektrostatyczność itp. 

• Rozwój nowych kierunków, m.in. tap. Marynistyczna, produkty związane z branżą motoryzacyjną 

• Aktualizacja oferty produktowej w oparciu o rozpoznanie rynku i nowe trendy 

• Silniejsze wsparcie marketingowe sprzedaży. 
Rynek eksportowy 
W pierwszym półroczu 2019 odnotowano znaczny, bo ponad 24% wzrost przychodów ze sprzedaży na rynki 
eksportowe,  w tym na rynki Europy Wschodniej o 38%, do branży automotive o 39% oraz o 10% na rynki UE. 

• na rynek UE sprzedaż wzrosła głównie za sprawą powrotu do współpracy (po ponad rocznej przerwie) z firmą z 
Holandii oraz pozyskaniu kilku nowych klientów na tym rynku. Dominującymi odbiorcami w pierwszym 
półroczu 2019 były Holandia, Rumunia i Niemcy. 

• na rynkach Europy Wschodniej udało się zwiększyć sprzedaż – głównie dzięki pozyskaniu nowych partnerów 
handlowych w Rosji i Ukrainie. 

• znaczącym zasileniem przychodów ze sprzedaży był rynek automotive. Dał on przychody na poziomie 560 tys. 
zł za 6 miesięcy 2019, przy 403 tys. zł w analogicznym okresie roku 2018. Istotne jest to, że część przychodów z 
tego rynku pochodzi ze sprzedaży zupełnie nowych materiałów w ofercie Spółki - lamówek. 

SANWIL POLSKA Sp. z o.o. prowadzi nadal intensywne działania marketingowe w celu pozyskania i rozszerzenia  
współpracy z nowymi i aktualnymi kontrahentami  z obszaru Unii Europejskiej.  
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W styczniu 2019 spółka brała udział kolejny raz jako wystawca na targach Heimtextil we Frankfurcie To największe na 
świecie targi tekstyliów do wyposażenia wnętrz i obiektów oraz targi, które otwierają sezon imprez w branży wystroju 
wnętrz na świecie. Poprzednie dwie edycje przyniosły wymierne korzyści w postaci przychodów z eksportu. 
Sytuacja w krajach Europy Wschodniej jest nadal trudna i wciąż jest daleka od stabilizacji. Mimo to Spółka prowadzi 
intensywna działania zmierzające do pozyskania nowych rynków i partnerów handlowych. Są już widoczne pewne 
pozytywne efekty tych działań, przekładające się na przychody ze sprzedaży. 
 
Segment działalność firm centralnych i holdingów  

Nazwa produktu I półrocze 
2019 

I półrocze 
2018 

Dynamika 
2019 / 
2018 w 
tys. zł 

Struktura 
2019 

Struktura 
2018 

1. Towary - 48 - - 100,0% 

Razem - 48 - - 100,0% 

 

Nazwa obszaru geograficznego I półrocze 
2019 

I półrocze 
2018 

Dynamika 
2019 / 
2018 w 
tys. zł 

Struktura 
2019 

Struktura 
2018 

1. Kraj - 48 - - 100,0% 

Razem - 48 - - 100,0% 

Wykazane przychody ze sprzedaży za 2018 r. w wysokości 48 tys. zł związane są z wyprzedażą obuwia.  
W związku z zakończeniem dystrybucji obuwia Dr.Martens przez spółkę zależną Draszba Distribution oraz ze sprzedażą 
akcji spółki Draszba S.A.,  emitent nie przewidywał i nie realizował przychodów ze sprzedaży obuwia w roku 2018 i 2019. 
 
Segment finansowa działalność usługowa 

Nazwa produktu I półrocze 
2019 

I półrocze 
2018 

Dynamika 
2019 / 
2018 w 
tys. zł 

Struktura 
2019 

Struktura 
2018 

1. Usługi finansowe 98 117 -19 100,0% 100,0% 

Razem 98 117 -19 100,0% 100,0% 

 

Nazwa obszaru geograficznego I półrocze 
2019 

I półrocze 
2018 

Dynamika 
2019 / 
2018 w 
tys. zł 

Struktura 
2019 

Struktura 
2018 

1. Kraj 98 117 -19 100,0% 100,0% 

Razem 98 117 -19 100,0% 100,0% 

Obroty segmentu dotyczą spółki w 100% zależnej od Jednostki Dominującej – Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 
Głównym przedmiotem działalności jest udzielanie pożyczek hipotecznych.  
W związku z regulacjami prawnymi wprowadzonymi w 2017 roku, zakazującymi udzielania pożyczek hipotecznych 
konsumentom, przez podmioty nie bankowe,  dalszy rozwój tej działalności jest znacznie utrudniony.   

 
2.1.2 Zysk na sprzedaży i operacyjny 
Grupa Kapitałowa odnotowała 936 tys. zł straty na sprzedaży w I półroczu 2019 (w i półroczu 2018  r. odnotowano 
stratę w wysokości 425 tys. zł). 
Strata z działalności operacyjnej za okres 6 miesięcy 2019 r. wyniosła 867 tys. zł i była wyższa w porównaniu do zysku  
za analogiczny okres roku ubiegłego w wysokości 180 tys. zł o 687 tys. zł.  
Szczegółowe pozycje pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych zostały zaprezentowane w notach 6 i 7 
skonsolidowanego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 r. 
2.1.3 Działalność finansowa 
W I półroczu 2019 roku zysk na działalności finansowej wyniósł 190 tys. zł w porównaniu do zysku w wysokości 461 tys. 
złotych wykazanego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przychody finansowe wyniosły 632 tysiąca złotych i były 
niższe w porównaniu z 2018 r. o 107 tys. złotych.  
Szczegółowe pozycje pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych zostały zaprezentowane w notach 8 i 9 
skonsolidowanego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 r. 
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2.1.4 Wynik brutto, podatek dochodowy i wynik netto 
Za okres 6 miesięcy 2019 r. Grupa kapitałowa wykazała stratę przed opodatkowaniem w wysokości 677 tys. zł w roku 
bieżącym (281 tys. zł zysku w I półroczu roku ubiegłego). Wynik brutto został zmniejszony o odroczony podatek 
dochodowy, wynikający m.in.  z różnic przejściowych związanych z różnicą między wartością podatkową i rachunkową 
środków trwałych powodujących zmniejszenie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
Po 6 miesiącach 2019 r. Grupa odnotowała stratę netto w wysokości 804 tys. zł (114 tys. zł zysk netto za 6 miesięcy 2018 
r.) 
 

2.2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej 

AKTYWA - wyszczególnienie 30.06 31.12 Przyrost (+) % dynamiki Struktura w 
% 

Struktura 

2019 2018 Spadek (-) w % 

1 2 3 2019/2018 (3/4*100) 2019 2018 

AKTYWA TRWAŁE 26 270 26 229 41 100,2% 49,0% 49,4% 

Rzeczowe aktywa trwałe 21 925 22 001 -76 99,7% 40,9% 41,5% 

Wartości niematerialne i prawne 358 431 -73 83,1% 0,7% 0,8% 

Aktywa finansowe dostępne do 
sprzedaży 

3 987 3 797 190 105,0% 7,4% 7,2% 

AKTYWA OBROTOWE 27 296 26 839 457 101,7% 51,0% 50,6% 

Zapasy 8 234 8 503 -269 96,8% 15,4% 16,0% 

Należności z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe należności 

3 989 2 984 1 005 133,7% 7,4% 5,6% 

Rozliczenia międzyokresowe 1 021 760 261 134,3% 1,9% 1,4% 

Aktywa finansowe przeznaczone do 
obrotu 

3 728 3 835 -107 97,2% 7,0% 7,2% 

Pozostałe aktywa finansowe 8 170 9 001 -831 90,8% 15,3% 17,0% 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 154 1 756 398 122,7% 4,0% 3,3% 

SUMA AKTYWÓW 53 566 53 068 498 100,9% 100,0% 100,0% 

 

PASYWA - wyszczególnienie 30.06 31.12 Przyrost (+) % dynamiki Struktura w 
% 

Struktura 

2019 2018 Spadek (-) w % 

1 2 3 2019/2018 (3/4*100) 2019 2018 

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 43 544 44 334 -790 98,2% 81,3% 83,5% 

Kapitał  podstawowy 10 022 10 022 0 100,0% 18,7% 18,9% 

Kapitał  zapasowy 32 871 32 814 57 100,2% 61,4% 61,8% 

Poozstałe kapitały rezerwowe 700 700 0 100,0% 1,3% 1,3% 

Zyski/straty  zatrzymane -49 798 -847 -6,1% -0,1% 1,5% 

ZOBOWIĄZANIA 
DŁUGOTERMINOWE 

1 969 1 841 128 107,0% 3,7% 3,5% 

Pozostałe zobowiązania finansowe 848 848 0 - 1,6% 1,6% 

Rezerwa na podatek odroczony 1 121 993 128 112,9% 2,1% 1,9% 

ZOBOWIĄZANIA 
KRÓTKOTERMINOWE 

8 052 6 893 1 159 116,8% 15,0% 13,0% 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
oraz inne zobowiązania 

4 967 3 745 1 222 132,6% 9,3% 7,1% 

Kredyty i pożyczki 587 584 3 100,5% 1,1% 1,1% 

Pozostałe zobowiązania finansowe 44 42 2 107,1% 0,1% 0,1% 

Rezerwy 2 454 2 522 -68 97,3% 4,6% 4,8% 

SUMA PASYWÓW 53 566 53 068 498 100,9% 100,0% 100,0% 
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2.2.1 Suma bilansowa 
Na dzień 30 czerwca 2019 roku suma bilansowa wyniosła 53.566 tysiąca złotych i jej poziom zwiększył się o 498 tysiąca 
złotych w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku. Udział aktywów trwałych w sumie bilansowej wynosi 49,0% 
w 2019 r. i 49,4% w roku 2018 r.  
Największą pozycją aktywów są rzeczowe aktywa trwałe w wysokości 21.925 tys. zł, co stanowi 40,9% sumy bilansowej 
oraz zapasy w kwocie 8.234 tys. zł co daje 15,4% sumy bilansowej i pozostałe aktywa finansowe w wysokości 8.170 tys. 
zł i 15,3% udziału w sumie. 
W pasywach natomiast dominującą pozycję stanowi kapitał własny obejmujący 81,3% sumy bilansowej (83,5% na 31 
grudnia 2018 roku).  
Z porównania stanów poszczególnych pozycji bilansowych na koniec czerwca 2019 roku i koniec 2018 roku wynika: 

• utrzymujący się wysoki poziom aktywów trwałych - w 2019 r. 26.270 tys. zł i w 2018   26.229 tys. zł; na wzrost 
wartości rzeczowych aktywów trwałych głównie wpływ miały głównie zwiększenia wartości składników 
majątkowych na skutek przeprowadzonych inwestycji oraz na minus odpisy umorzeniowe składników 
majątku;  

• wzrost aktywów obrotowych o 457 tysiąca złotych, do poziomu 27.296 tysiąca złotych i wynikał w 2019 roku 
głównie na skutek: 
- wzrostu poziomu należności o 1.005 tys. zł do wysokości 3.989 tys. zł. Kontynuowana jest w dalszym ciągu 
skuteczniejsza polityka windykacyjna oraz zmiana polityki sprzedaży w stosunku do kontrahentów 
niewywiązujących się ze swoich zobowiązań.  
- wzrostu w pozycji środki pieniężne i ich ekwiwalenty o kwotę 398 tys. zł. do poziomu 2.154 tys. zł  
- spadku w pozycji pozostałe aktywa finansowe o 831 tys. zł do poziomu 8.170 głównie na skutek spłat 
udzielonych pożyczek oraz wyceny posiadanych akcji spółek notowanych na giełdzie. 

• niższy poziom kapitału własnego, który na dzień bilansowy o 790 tys. PLN i wynosił 43.544 tys. zł. 

• wzrost zobowiązań ogółem o 1.287 tys. zł, w tym 
- wzrost zobowiązań długoterminowych o kwotę 128 tys. zł do wysokości 1.969 tys. zł na dzień bilansowy, 
- wzrost zobowiązań krótkoterminowych o kwotę 1.122 tys. zł do wysokości 8.052 tys. zł na dzień bilansowy. 

2.2.2 Zadłużenie finansowe netto 
Spółka Sanwil Polska korzystała z finansowania instytucji bankowych w postaci kredytu w rachunku bieżącym i 
inwestycyjnego na dzień bilansowy w łącznej wysokości 584 tys. PLN. 
 

2.3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

POZYCJA Za okres                    
od 01.01. -                 

do 30.06.2019 

Za 
okres 01.01 – 

30.06.2018  

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ     

I. Zysk (strata) brutto (677) 281  

II. Korekty razem 186  (1 296) 

     III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) (491) (1 015) 

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ   
I. Wpływy 2 138  1 144  

II. Wydatki 1 304 1 898 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 834 (754) 

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ   

I. Wpływy 265 73 
II. Wydatki 212 5 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 53 68 

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III) 396 (1 701) 

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM 396 (1 701) 

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 756 7 247 

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM 2 152 5 546 

 
W I półroczu 2019 roku Grupa odnotowała ujemne przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w wysokości 
491 tys. zł. (-1.015 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku). Głównym czynnikiem wpływającym na ujemną 
wysokość przepływów z działalności operacyjnej są odsetki, zmiana stanu zapasów, rozliczeń międzyokresowych i 
innych korekt. Z kolei dodatni wpływ na przepływy z działalności operacyjnej mają zysk brutto, zysk z działalności 
inwestycyjnej oraz zmiana stanu rezerw, należności, zobowiązań i amortyzacja. 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły plus 834 tys. zł. Po stronie wpływów główne pozycje to 
zbycie aktywów finansowych (aktywa finansowe w postaci papierów wartościowych i realizacja odsetek) w łącznej 
kwocie 2.138 tys. zł.  Natomiast po stronie wydatków istotną pozycją są nakłady na nabycie rzeczowych aktywów 
trwałych w wysokości 256 tys. zł oraz udzielonych pożyczek i nabyciu aktywów finansowych w łącznej wysokości 1.048 
tys. PLN. 
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Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej wyniosły w 2019 roku plus 396 tys. zł i po stronie wpływów 
dotyczyły wpływów z kredytów i pożyczek, z kolei po stronie wydatków w znacznej części dotyczyły płatności z tytułu 
spłaty kredytów i pożyczek, umów leasingowych i innych wydatków. 
W efekcie stan środków pieniężnych w I półroczu 2019 r.  zwiększył się o 396 tys. zł i wyniósł na dzień 30.06.2019 r. 
2.152 tys. zł. 

2.4. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń 

Ryzyko rynkowe 
Ryzyko rynkowe to ryzyko zmiany wartości godziwej posiadanego instrumentu finansowego  lub zmiany przyszłych 
wpływów związanych z tym instrumentem, wynikające ze zmiany cen rynkowych, kursów walutowych czy stóp 
procentowych. Celem zarządzania ryzykiem rynkowym jest identyfikacja, wycena, oraz ograniczenie stopnia zagrożenia 
poszczególnych rodzajów ryzyk. 
Ryzyko walutowe 
W omawianym okresie ryzyko walutowe było jednym z najistotniejszych zagrożeń wpływających na wyniki Grupy. 
Zmiany kursów walut miały wpływ na wyniki spółek zależnych, ze względu na to, iż znaczna część przychodów oraz część 
kosztów wyrażona jest w walutach obcych.  
Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników 
Charakterystyczną cechą jest uzależnienie rozwoju  od wiedzy i doświadczenia wysoko wykwalifikowanych pracowników 
oraz kadry zarządzającej.  Silna konkurencja wśród pracodawców w walce o kluczowych pracowników może  przełożyć 
się na wzrost kosztów zatrudnienia, co znajdzie bezpośrednie przełożenie na osiągane wyniki finansowe. 
Ryzyko towarowe 
Ryzyko towarowe powodują zmiany w poziomie cen surowców i materiałów wykorzystywanych przez Grupę. Ryzyko 
towarowe w Grupie jest znaczące. Materiały używane do produkcji oraz w handlu wyrobów stanowią istotny poziom.                    
W 2019 r. roku udział materiałów i energii w kosztach ogółem wynosił 61,1%. Grupa ogranicza ryzyko towarowe 
poprzez zapewnienie sobie kwalifikowanych dostawców oraz podpisywanie długoterminowych umów na dostawy 
surowców oraz towarów. 
Wzrost gospodarczy i stopa bezrobocia 
Główne źródła wzrostu gospodarczego w Polsce to przede wszystkim popyt krajowy, nakłady inwestycyjne oraz 
dynamicznie rosnący eksport. Sytuacja na rynku pracy oraz sprzyjające tendencje makroekonomiczne mają istotny 
wpływ na poziom sprzedaży Grupy SANWIL HOLDING. 
Stopy procentowe 
Ryzyko stopy procentowej to niekorzystny wpływ zmiany stóp procentowych na wartość instrumentu finansowego. 
Grupa narażona jest na ryzyko stopy procentowej ze względu na posiadane instrumenty finansowe, uzależnione od 
zmiennych stóp takich jak WIBOR, do których zaliczane są kredyty bankowe oraz zobowiązania leasingowe. Grupa nie 
posiada żadnych zabezpieczeń od tego ryzyka.  
Segment wyroby powlekane: 
Ryzyko związane z rozwojem technologicznym 
Na polskim rynku materiałów powlekanych w ostatnich latach kładzie się nacisk na wprowadzanie ścisłych norm 
jakościowych oraz rozwój nowych technologii. Producenci z branży stoją przed koniecznością stałego dostosowywania 
swojej technologii do zmieniającego się zapotrzebowania na nowe materiały. Proces związany z wprowadzaniem 
nowych technologii wymaga od firm przeznaczania znacznych nakładów na modernizacje parku maszynowego i nowe 
inwestycje. Ryzyko związane z rozwojem technologicznym ogranicza się poprzez posiadanie bogato wyposażonego 
zaplecza badawczo-rozwojowego.  
Ryzyko związane z nowymi trendami panującymi na rynku 
Jednym z kluczowych czynników sukcesu w branży materiałów powlekanych jest produkcja wyrobów o wysokich 
parametrach użytkowych i jakościowych oraz powtarzalnych seriach. Szczególnie istotne znaczenie w przyszłości będą 
miały: zdolność do produkcji materiałów o indywidualnych parametrach klienta; postęp techniczny i technologiczny 
pozwalający na produkcję nowych materiałów mających szerokie spektrum zastosowania. Brak reakcji na nowe trendy 
na rynku może spowodować, np.: utratę klientów - przejście dotychczasowych odbiorców do innych producentów ze 
względu na nie spełnianie wymagań jakościowych, parametrów użytkowych produkowanych materiałów; brak 
możliwości zdobywania nowych, atrakcyjnych rynków ze względu na brak asortymentów spełniających oczekiwania 
rynku.  
Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Europy 
Ważnymi kierunkami eksportu są rynki wschodnie: rosyjski i ukraiński. Stan koniunktury gospodarczej oraz stabilizacja 
systemu prawnego w tych krajach ma znaczny wpływ na popyt na wyroby Spółki. Skala oraz kierunek eksportu 
uzależnione będą od przyszłej koniunktury gospodarczej w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej, w których obserwuje 
się symptomy kryzysu i niższego wzrostu gospodarczego. 
Ryzyko błędnego zdefiniowania potrzeb rynku może wpłynąć na prognozowaną wielkość sprzedaży i zakładaną marżę. 
Spółka prowadzi badania preferencji klientów docelowych, analizę dostępnych rozwiązań, ukierunkowanie wyników 
projektu na zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb grupy docelowej, opracowanie nowych produktów na bazie 
zidentyfikowanych preferencji klientów. 
Ryzyko nieuzyskania zakładanej rentowności sprzedaży.  
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Celem uniknięcia negatywnego wpłynięcia na wynik rentowności sprzedaży spółka powinna poszukiwać rozwiązań w 
segmencie mniej wrażliwym na zmiany cen a w szczególności konkurowanie właściwościami użytkowymi i przewagą 
technologiczną. Innymi czynnikami są badania wielkości popytu, badania akceptowalnego poziomu cen, analiza 
kosztów, analiza cen w stosunku do benchmarku, prognozy sprzedaży w oparciu o ostrożny scenariusz. 
Z kolei środkami minimalizacji skutków ryzyka dla Spółki są zwiększenie nakładów na marketing, zmiana strategii 
cenowej i pozycjonowania rynkowego i zastosowanie polityki odchudzania kosztów. 
Wahania cen ropy naftowej ora marż produktów petrochemicznych 
Ceny ropy naftowej w roku 2019, podobnie jak latach ubiegłych, charakteryzowały się dużą zmiennością. W ślad za 
cenami ropy wzrosły ceny wszystkich produktów ropopochodnych, które są podstawowym składnikiem 
wykorzystywanych przez Spółkę surowców.  
Wzrost cen mediów energetycznych. 
Rynek jest zliberalizowany, a wszystkie ruchy mające na celu zamrożenie rachunków za energię to działania wyłącznie 
doraźne. Istnieje ryzyko, iż w latach 2019/2020 roku podwyżki cen energii i gazu ziemnego mogą być jeszcze dotkliwsze 
niż w 2018 r. Wzrost cen to trend nie tylko na rynku polskim, ale i w całej Europie. Udział mediów energetycznych w 
kosztach ogółem wynosi około 7%. 
Ryzyka kredytowe, rynkowe i płynności zostały zaprezentowane szczegółowo w nocie 28 skróconego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Emitenta za I półrocze 2019 r. oraz inne informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej i 
majątkowej spółki w nocie 35.8 ww. sprawozdania. 
2.5. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa oraz opis 
perspektyw rozwoju działalności Grupy kapitałowej co najmniej do końca następnego roku obrotowego, z 
uwzględnieniem strategii rynkowej przez niego wypracowanej 

W perspektywie najbliższego roku na osiągane wyniki przez Emitenta będą miały wpływ czynniki: 

• przychody: odsetki pozyskane od środków inwestowanych w formie instrumentów finansowych oraz odsetki 
od obligacji i pożyczek 

• poprawa efektów działalności inwestycyjnej 

• obsługa należności spółki z tytułu pożyczek i posiadanych obligacji  
Ponadto w spółkach zależnych istotne znaczenie mogą mieć następujące czynniki: 

• włączenie do sprzedaży nowych technologicznie produktów; 

• pozyskanie nowych wartościowych odbiorców oraz rozwój sprzedaży do aktywnych odbiorców z terenu UE. 

• ryzyko walutowe ze względu na posiadanie należności oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług wyrażanych  
w walutach obcych (EUR); 

• ryzyko towarowe powodujące zmiany w poziomie cen surowców wykorzystywanych przez Grupę do produkcji 
oraz towarów sprzedawanych w sieci detalicznej. Ryzyko towarowe w Grupie jest znaczące. Materiały 
używane do produkcji oraz w handlu wyrobów i towarów stanowią istotny poziom.  

• spłata zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek; 

• optymalizacja kosztów działalności operacyjnej; 

• działania dotyczące dzierżawy bądź sprzedaży zbędnych Spółkom zależnym powierzchni nie przydatnych w 
prowadzeniu działalności gospodarczej. 

2.7. Przewidywane kierunki rozwoju spółek grupy kapitałowej wraz z oceną możliwości realizacji zamierzeń 
inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych w porównaniu do wielkości posiadanych środków 
Zarząd spółki Sanwil Holding S.A. ocenia , że podejmowane działania pozwalają na stopniową odbudowę aktywów netto 
Jednostki Dominującej w kolejnych latach. Wynik inwestycyjny Jednostki Dominującej okazał się satysfakcjonujący, co 
pokazuje dodatnie saldo przychodów i kosztów finansowych.  
Głównymi celem Spółki zależnej Sanwil Polska na 2019 rok jest utrzymanie rentowności działalności, a w szczególności 
kontrola nad ponoszonymi kosztami. Ponadto pojawiające się trendy zatrzymania niższej sprzedaży oraz zaawansowane 
prace nad nowymi produktami oraz rozmowy z potencjalnymi odbiorcami pozwalają przewidywać stopniowy wzrost 
sprzedaży wyrobów w najbliższej przyszłości oraz realne utrzymanie rentowności netto. 
Ponadto dla spółki zależnej Sanwil Polska istotną częścią działalności jest działalność badawczo-rozwojowa. Spółka 
prowadzi szereg projektów, które powinny spółce pozwolić na wprowadzenie na rynki wyroby w nowych 
zastosowaniach przez co zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną oraz tym samym pozwolić generować większe 
przychód ze sprzedaży. Projektami tymi są m.in. Nowe asortymenty o bardzo wysokim stopniu niepalności 
dedykowanych do stref użyteczności publicznej, wdrożenie ekologicznych materiałów dedykowanych do wodnych 
druków cyfrowych, rozwój asortymentów odpornych na plamienie oraz na budzenie aktywnymi barwnikami typu Jeans, 
wdrożenie nowych asortymentów do branży motoryzacyjnej, sektorów użyteczności publicznej, marynistycznej  oraz do 
zastosowania na zewnątrz w różnych strefach klimatycznych. 
Ryzyka oraz informacje, które zdaniem Sanwil Holding S.A. są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, 
finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacji, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań 
oraz ryzyka kredytowe, rynkowe i płynności zostały zaprezentowane szczegółowo w pkt. 28.4 i 35.8 skróconego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2019 r. 
2.8. Ocena dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania 
się z zaciągniętych zobowiązań. 
W I półroczu 2019 r. Jednostka Dominująca nie posiadała trudności w finansowaniu bieżącej działalności. 
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Głównym źródłem finansowania są przychody z odsetek od środków inwestowanych w formie instrumentów 
finansowych, w tym w szczególności lokat bankowych i obligacji oraz spłata odsetek i kapitału z udzielonych pożyczek. 
Pozostałe Spółki wchodzące w skład grupy w ramach zarządzania ryzykiem płynności starały się utrzymać poziom 
środków umożliwiających terminowe regulowanie zobowiązań. Jednostki śledzą terminy zapadalności instrumentów 
finansowych oraz prognozują przepływy pieniężne z działalności operacyjnej.  
Z kolei w Spółce zależnej Sanwil Polska w I-szym półroczu 2019 roku sytuacja na rynku surowców była zmienna. 
Analizując rynek surowców stosowanych w Sanwil Polska w I-szym półroczu odnotowano spadek cen surowców na 
bazie bawełny, co było podyktowane m.in. spadkiem cen na rynkach światowych. Natomiast w grupie plastyfikatorów i 
polichlorku winylu po wzroście w cen w pierwszym kwartale, w drugim kwartale odnotowaliśmy powolny spadek cen. 
Spadek cen podyktowany był spowolnieniem gospodarczym na rynkach  światowych i spadkiem popytu. Spółka poprzez 
dywersyfikację źródeł dostaw i podnoszenie poziomu zapasów minimalizowała skutki rosnących cen surowców. 
Analizując ceny surowców w grupie wyrobów poliuretanowych oferowanych przez Sanwil to poprzez dywersyfikację 
źródeł dostaw zwiększono portfolio surowców do produkcji i obniżono koszt wytworzenia wyrobów PU. 
Spółka prowadzi ciągłe działania z zakresu pozyskiwania nowych źródeł zakupu na rynku krajowym i zagranicznym, a 
tym samym wprowadza alternatywne surowce, mając na celu obniżenie kosztów materiałowych. Największy nacisk jest 
kładziony na surowce stanowiące największy udział w budżecie zakupowym spółki. Terminy płatności za surowce 
krajowe wynoszą od 14 do 90 dni. Dostawy surowców importowanych oraz z UE realizowane są na bazie CPT Przemyśl 
(wg INCOTRMS 2010) za wyjątkiem dostaw z Włoch, które realizowane są na warunkach EXW. Natomiast surowce 
zamawiane poza UE realizowane są na bazie DAP Przemyśl. Terminy płatności na surowce z importu wynoszą od 30 do 
60 dni.  
Ciągłe negocjacje z dostawcami w zakresie cen, terminów płatności oraz redukcja poziomu zapasów wpływają 
korzystnie na utrzymanie płynności finansowej. Ponadto SANWIL POLSKA Sp. z o.o. w uzasadnionych przypadkach 
realizuje wybrane zakupy na bazie przedpłaty w zamian za upusty w stosunku do cen wyjściowych. Powyższe działania 
mają na celu podniesienia konkurencyjności spółki Sanwil Polska na rynku.  

3. ZATRUDNIENIE 
Stan zatrudnienia w spółkach Grupy kapitałowej na dzień 30.06.2019 roku wynosił:  113 osób,  w tym: 
- pracownicy umysłowi  -   33 osoby, 
- pracownicy fizyczni -   80 osób. 
Stan zatrudnienia w spółkach Grupy kapitałowej na dzień 30.06.2018 roku wynosił:  119 osób,  w tym: 
- pracownicy umysłowi  -   32 osoby, 
- pracownicy fizyczni -   87 osób. 

4. INWESTYCJE 
Zrealizowane inwestycje i zakończone w I półroczu 2019 r., miały głównie charakter modernizacyjny w majątek 
produkcyjny i infrastrukturę. Wszystkie były prowadzone na terenie Polski.  Wysokość nakładów poniesionych w I 
półroczu 2019 r.: 

• Inwestycje rozwinięte w czasie dot. rzeczowych aktywów trwałych                     147 tys. zł 
o Modernizacje budynków produkcyjnych i budowli     27 tys. zł 
o Zakup i modernizacja urządzeń produkcyjnych      70 tys. zł 
o Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie      46 tys. zł 
o Inne zakupy bieżące          4 tys. zł     

Inwestycje Spółki, które są w trakcie realizacji mają głównie charakter modernizacyjny w majątek produkcyjny  
i infrastrukturę. Wszystkie prowadzone są na terenie Polski. m.in.:  

• Modernizacja linii produkcyjnych i budynków produkcyjnych - poprawienie konkurencyjności oraz 
inwestycje odtworzeniowe.  

Przewidywane zakończenie inwestycji planowane jest w roku 2019 r.  
Niezakończone zadania inwestycyjne wg stanu na dzień bilansowy 30.06.2019 r. wynoszą 795 tys. zł. 

5. DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA 
W bieżącym okresie nie wystąpiła.. 

6. POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 
6.1. Zaciągnięte i wypowiedziane w roku obrotowym umowy dotyczące kredytów i pożyczek 
Kredyty i pożyczki spółek grupy kapitałowej zostały zaprezentowane w punkcie 20 i 25 skróconego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego za  I półrocze 2019 r. 
6.2. Udzielone pożyczki w roku obrotowym jednostkom powiązanym 
Zaprezentowane w pkt. 35.8 skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za I półrocze 2019 r. 
6.3. Poręczenia i gwarancje udzielone i otrzymane od podmiotów powiązanych 
W analizowanym okresie nie wystąpiły. 
6.4. Emisja papierów wartościowych wraz z opisem wykorzystania środków z emisji w okresie objętym 
sprawozdaniem do dnia sporządzenia sprawozdania  
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem spółka nie przeprowadzała emisji papierów wartościowych. 
6.5 Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi 
prognozami wyników za rok 2019. 
Zarząd nie publikował prognoz wyników finansowych na rok 2019, zatem nie odniósł się do ich realizacji. 
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6.6. Akcje spółki oraz udziały podmiotów powiązanych posiadane przez osoby nadzorujące i zarządzające 
Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień przekazania poprzedniego raportu okresowego oraz dzień bilansowy  i 
dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Akcjonariuszami posiadającymi pow. 5% akcji spółki są: 

Akcjonariusz Ilość 
posiadanych 

akcji 

Udział w 
kapitale 

zakładowym 
[%}] 

Liczba głosów 
z posiadanych 

akcji 

Udział w 
ogólnej 
liczbie 

głosów na 
WZ [%] 

Uwagi 

 VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty  
z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w 
Warszawie Zarządzanego przez AgioFunds 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z 
siedzibą w Warszawie 

11.024.501 66,00 11.024.501 66,00 Raport 
bieżący 
6/2017 

6.7. Na podstawie otrzymanych oświadczeń, Zarząd Spółki SANWIL HOLDING S.A. informuje, że osoby nadzorujące nie 
posiadają akcji Spółki. Na podstawie otrzymanego oświadczenia Emitent Informuje, iż Pan Adam Buchajski - Prezes 
Zarządu Spółki na dzień bilansowy i dzień sporządzenia raportu posiadał 12.948 akcji. 
Ponadto na podstawie otrzymanego oświadczenia Prokurent Spółki na dzień bilansowy i dzień sporządzenia raportu 
posiadał 7.167 szt. akcji.  
6.8. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność spółek grupy kapitałowej, jakie nastąpiły w roku obrotowym i po 
dacie bilansowej do dnia sporządzenia sprawozdania 
Poza wykazanymi w niniejszym sprawozdaniu Zarządu i skonsolidowanym skróconym sprawozdaniu finansowym za I 
półrocze 2019 r. nie wystąpiły. 
6.9. Instrumenty finansowe w zakresie ryzyka, przyjętych celach i metodach zarządzania ryzkiem finansowym 
Opisane w skonsolidowanym skróconym sprawozdaniu finansowym SANWIL HOLDING S.A. za I półrocze 2019 w punkcie 
28. 
6.10. Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 
arbitrażowego lub organem administracji publicznej i innych ryzykach jednostki dominującej lub jednostek od niej 
zależnych 
W omawianym okresie nie wystąpiły. 
6.11. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści osób nadzorujących i zarządzających jednostki dominującej 
Wynagrodzenie Zarządu:    126 tys. zł brutto 
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej:     41 tys. zł brutto 

Osoby zarządzające wyższego szczebla i nadzorujące nie pobierały w I półroczu 2019 r. żadnych wynagrodzeń i nagród z 
tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych.   
Emitent ustalił zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej:  
- sposób i ustalanie zasad wynagradzania Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki, 
- wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala uchwałą Walne Zgromadzenie.  
Osoby zarządzające oraz nadzorujące nie otrzymywały wynagrodzenia na podstawie planu premii lub podziału zysku,                       
w formie opcji na akcje oraz innych świadczeń w naturze, takie jak opieka zdrowotna lub środek transportu.  
6.12. Zawarte przez emitenta bądź jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji  
z podmiotami powiązanymi spełniających kryteria wymienione w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 29 marca  
2018  § 66 ust. 8 pkt. 9 
Nie wystąpiły. 
6.13. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy sprawozdanie, wraz z 
wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących Emitenta. 
Za wyjątkiem opisanych w niniejszym sprawozdaniu nie wystąpiły. 
6.14. Czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte 
wyniki finansowe. 
Inne poza wykazanymi w sprawozdaniu nie wystąpiły. 
6.15. Opis  zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta w tym w wyniku połączenia jednostek, uzyskania lub utraty 
kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, a także podziału, restrukturyzacji lub 
zaniechania działalności oraz wskazanie jednostek podlegających konsolidacji, a przypadku emitenta będącego 
jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych – dodatkowo wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji 
(§ 66 ust. 8 pkt. 4 Rozp. MF w sprawie inf. bież. i okr.) 
Wyłączenia z konsolidacji zostały zaprezentowane w pkt. 1.7 skróconego skonsolidowanego sprawozdania śródrocznego 
za I półrocze 2019 r. 
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6.15. Audytor. 
Rada Nadzorcza Spółki w dniu 29 czerwca 2018 Uchwałą Nr 6/VI/2018 w sprawie wyboru biegłego rewidenta – wybrała 
na audytora: Firmę Audytorską Interfin Sp. z o.o. ul. Radzikowskiego 27/03, 31-315 Kraków. 
Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Biegły Rewident ma dokonać 
przeprowadzenia przeglądu półrocznego oraz badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za 
rok 2018 i 2019. Rada Nadzorcza dokonała powyższego wyboru mając na uwadze zagwarantowanie pełnej niezależności  
i obiektywizmu samego wyboru, jak  i realizacji zadań przez biegłego rewidenta.  
Spółka korzystała w przeszłości z usług obecnie wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych, który dokonał badania sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego spółki w latach 2002-
2003 i 2018. 
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych: Firma Audytorska Interfin Sp. z o.o.  wpisany jest na listę 
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów 
pod numerem 529. 
Zarząd Emitenta oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, Firma Audytorska Interfin Sp. z 
o.o., dokonujący przeglądu półrocznego i badania rocznych sprawozdań finansowych Sanwil Holding S.A. został wybrany 
zgodnie  z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania spełniali warunki do 
wydania bezstronnej i niezależnej opinii z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.  
Audytorowi przysługuje wynagrodzenie za przegląd sprawozdań finansowych Spółki w wysokości 12 tys. zł., z kolei za 
badanie sprawozdań finansowych w wysokości 18 tys. zł. 
 

Lublin, dnia 27.09.2019 r. 
 
                           Adam Buchajski 
 
 
         Prezes Zarządu 
 


