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Raport roczny zawiera:
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzając ego wraz z opinią organu nadzorując ego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską
sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub
odmowę wyrażenia opinii
Oświadc zenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Informac ja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej
Oświadc zenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu
Pismo Prezesa Zarządu
Roc zne sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Bilans

Rac hunek przepływów pieniężnych

Rac hunek zysków i strat

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalnośc i emitenta)
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Oświadczenie na temat informac ji niefinansowych
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
Oc ena rady nadzorczej dotyc ząca sprawozdania z działalnośc i i sprawozdania finansowego
Inne informac je przekazywane przez ASI

WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

2018

w tys. zł
2017

2018

w tys. EUR
2017

269 936

206 355

63 263

48 615

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

8 472

7 228

1 986

1 703

III. Zysk (strata) brutto

6 355

6 792

1 489

1 600

IV. Zysk (strata) netto

5 377

5 411

1 260

1 275

V. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej

23 428

9 793

5 491

2 307

VI. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestyc yjnej

-30 494

-7 086

-7 147

-1 669

7 091

-2 421

1 662

-570

25

286

6

67

146 447

127 431

34 057

30 552

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

94 477

77 897

21 971

18 676

XI. Zobowiązania długoterminowe

17 356

13 914

4 036

3 336

XII. Zobowiązania krótkoterminowe

72 188

59 000

16 788

14 146

XIII. Kapitał własny

51 970

49 533

12 086

11 876

XIV. Kapitał zakładowy

18 378

18 378

4 274

4 406

12 251 813

12 251 813

12 251 813

12 251 813

XVI. Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/ EUR)

0,44

0,44

0,10

0,11

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/EUR)

0,44

0,44

0,10

0,11

XVIII. Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR)

4,24

4,04

0,99

0,97

VII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
IX. Aktywa, razem

XV. Liczba akcji (w szt.)
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WYBRANE DANE FINANSOWE

2018

w tys. zł
2017

2018

w tys. EUR
2017

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR)

4,24

4,04

0,99

0,97

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akc ję (w
XX.
zł/EUR)

0,24

0,17

0,06

0,04

Średnie kursy wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi
finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski:
Kurs średni w każdym okresie obliczono jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie.
Rok 2018: 4,2669 zł/euro
Rok 2017: 4,2447 zł/euro
Kurs obowiązujący na dzień bilansowy:
31-12-2018: 4,3000 zł/euro
31-12-2017: 4,1709 zł/euro

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik

Opis

KV Sprawozdanie z badania SF 2018 [podpisane].pdf
JSF_KV_2018_25.03.2019 Final.pdf

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik

Opis

List Prezesa_25.03.2019.pdf

ROCZNESPRAWOZDANIEFINANSOWE
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
Nota 1 a
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka

waluta

2018

w tys. zł
2017

b1. w walucie
pozostałe waluty w tys. zł

PODPISY
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

2019-03-25

Piotr Czachorowski

Prezes Zarządu

2019-03-25

Agnieszka Donic a

Członek Zarządu

Podpis

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

2019-03-25

Mic hał Sokolewicz

Główny księgowy

Podpis
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik

Opis

Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci za 2018_KV_25.03.2019.pdf

W niniejszym raporc ie nie wypełniono następując ych not:
Wartości niematerialne i prawne, Zmiany wartości niematerialnych i prawnyc h (wg grup rodzajowyc h), Wartości niematerialne i prawne (struktura własnościowa)
Rzeczowe aktywa trwałe, Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych), Środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa), Środki trwałe wykazywane pozabilansowo
Należności długoterminowe, Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów), Zmiana stanu odpisów aktualizującyc h wartość należności długoterminowyc h,
Należności długoterminowe (struktura walutowa)
Zmiana stanu nieruchomośc i (wg grup rodzajowych), Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnyc h (wg grup rodzajowych), Długoterminowe aktywa finansowe, Udziały lub
akc je w jednostkac h podporządkowanyc h wycenianych metodą praw własnośc i, w tym:, Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana wartości firmy - jednostki
współzależne, Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana stanu ujemnej wartośc i firmy - jednostki
współzależne, Zmiana stanu ujemnej wartośc i firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu długoterminowyc h aktywów finansowych (wg grup rodzajowyc h), Udziały lub akcje
w jednostkach podporządkowanych, Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanyc h - c.d., Udziały lub akc je w pozostałyc h jednostkach, Papiery wartościowe, udziały i
inne długoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa), Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności), Udzielone pożyczki
długoterminowe (struktura walutowa), Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju), Zmiana stanu innyc h inwestycji długoterminowyc h (wg grup rodzajowyc h), Inne inwestyc je
długoterminowe (struktura walutowa)
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego, Inne rozliczenia międzyokresowe
Zapasy
Należności krótkoterminowe, Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych, Należnośc i krótkoterminowe od pozostałyc h jednostek, w któryc h emitent posiada
zaangażowanie w kapitale, Należnośc i krótkoterminowe od pozostałyc h jednostek, Zmiana stanu odpisów aktualizującyc h wartość należności krótkoterminowych, Należności
krótkoterminowe brutto (struktura walutowa), Należnośc i z tytułu dostaw i usług (brutto) - o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:, Należności z tytułu dostaw i usług,
przeterminowane (brutto) - z podziałem na należności niespłacone w okresie:
Należności sporne i przeterminowane
Krótkoterminowe aktywa finansowe, Papiery wartośc iowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa), Papiery wartościowe, udziały i inne
krótkoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalnośc i), Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa), Inne inwestyc je krótkoterminowe (wg rodzaju), Inne
inwestyc je krótkoterminowe (struktura walutowa)
Krótkoterminowe rozlic zenia międzyokresowe
Akcje (udziały) własne, Akc je (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych
Odpisy aktualizujące
Kapitał zakładowy (struktura)
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizac ji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe (według c elu przeznac zenia)
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu)
Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadc zenia emerytalne i podobne (wg tytułów), Zmiana stanu
krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów), Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów), Zmiana stanu pozostałych
rezerw krótkoterminowych (wg tytułów)
Zobowiązania długoterminowe, Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty, Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa),
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanyc h dłużnyc h instrumentów finansowych
Zobowiązania krótkoterminowe, Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa), Zobowiązania krótkoterminowe z tutułu kredytów i pożyczek, Zobowiązania krótkoterminowe
z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowyc h
Zmiana stanu ujemnej wartości firmy, Inne rozliczenia międzyokresowe
Wartość księgowa na 1 akcję
Należności warunkowe (z tytułu), Zobowiązania warunkowe (z tytułu)
Przyc hody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzec zowa-rodzaje działalności), Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna)
Przyc hody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura terytorialna)
Koszty według rodzaju
Inne przychody operacyjne
Inne koszty operacyjne
Przyc hody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskac h, Przyc hody finansowe z tytułu odsetek, Inne przychody finansowe
Koszty finansowe z tytułu odsetek, Inne koszty finansowe
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanyc h wycenianych metodą praw własnośc i
Zysk (strata) na sprzedaży c ałośc i lub części udziałów jednostek podporządkowanyc h
Podatek doc hodowy bieżący, Podatek dochodowy odroc zony wykazany w rachunku zysków i strat:, Łączna kwota podatku odroczonego, Podatek dochodowy wykazany w
rachunku zysków i strat dotyc ząc y
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), z tytułu:
Podział zysku
Zysk na 1 akc ję
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