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SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE 'RÓDROCZNE  
 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
 

ZA OKRES 6 MIESI)CY ZAKO*CZONY DNIA 30 CZERWCA 2021 ROKU 

WYBRANE DANE FINANSOWE DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

w tys. z'. w tys. EUR 
I  pó'rocze 2021 

okres  
od 01-01-2021  
do 30-06-2021 

I  pó'rocze 2020 
okres  

od 01-01-2020  
do 30-06-2020 

I  pó'rocze 2021 
okres  

od 01-01-2021  
do 30-06-2021 

I  pó'rocze 2020 
okres  

od 01-01-2020  
do 30-06-2020 

     

Przychody netto ze sprzeda&y produktów, towarów, 
materia!ów  

416 114 372 342 91 479 83 837 

Zysk +strata: na dzia!alno"ci operacyjnej 895 - 22 288 197 - 5 018 

EBITDA 54 233 35 813 11 923 8 064 

Zysk +strata: brutto 4 211 - 38 388 926 - 8 644 

Zysk +strata: netto 2 848 - 31 775 626 - 7 155 

     

Przep!ywy pieni$&ne netto z dzia!alno"ci operacyj-
nej 

26 235 62 059 5 768 13 973 

Przep!ywy pieni$&ne netto z dzia!alno"ci inwesty-
cyjnej 

- 4 837 - 8 036 - 1 063 - 1 809 

Przep!ywy pieni$&ne netto z dzia!alno"ci finansowej - 55 494 - 29 300 - 12 200 - 6 597 

Przep!ywy pieni$&ne netto, razem - 34 096 24 723 - 7 496 5 567 

 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020 

Aktywa, razem 1 433 543 1 466 233 316 441 317 724 

Zobowi(zania i rezerwy na zobowi(zania 607 341 642 879 134 065 139 308 

Zobowi(zania d!ugoterminowe 291 708 305 988 64 392 66 306 

Zobowi(zania krótkoterminowe 304 103 325 796 67 128 70 598 

Kapita! w!asny 826 202 823 354 182 376 178 416 

Kapita! zak!adowy 49 122 49 122 10 843 10 644 

     

Liczba akcji +w szt.: 234 455 840 234 455 840 234 455 840 234 455 840 

Rozwodniona liczba akcji +w szt.: 241 505 840 241 505 840 241 505 840 241 505 840 

Zysk +strata: na jedn( akcj$ zwyk!( +w z!/EUR: 0,01  - 0,15 0,00 - 0,03 

Rozwodniony zysk +strata: na jedn( akcj$  
+w z!/EUR: 

0,01 - 0,14 0,00 - 0,03 

Warto"% ksi$gowa na jedn( akcj$ +w z!/EUR: 3,52 3,51 0,78 0,76 

Rozwodniona warto"% ksi$gowa na jedn( akcj$ +w 
z!/EUR: 

3,42 3,41 0,76 0,74 

Zadeklarowana lub wyp!acona dywidenda na jedn( 
akcj$ +w z!/EUR: 

- - - - 
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SKONSOLIDOWANY SKRÓCONY 'RÓDROCZNY  
 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  

ZA OKRES 6 MIESI)CY ZAKO*CZONY DNIA 30 CZERWCA 2021 ROKU 

 Nota 

w tys. z' 

I  pó'rocze 
2021 okres  

od 01-01-2021  
do 30-06-2021 

I  pó'rocze 
2020 okres  

od 01-01-2020  
do 30-06-2020 

2 kwarta' 2021 
okres  

od 01-04-2021 
do 30-06-2021 

2 kwarta' 2020 
okres  

od 01-04-2020 
do 30-06-2020 

Przychody ze sprzeda(y 1, 2 416 114 372 342 244 013 174 873 

Koszt w!asny sprzeda&y 3 203 287 196 299 112 869 92 794 

Zysk )strata* brutto ze sprzeda(y  212 827 176 043 131 144 82 079 

Koszty sprzeda&y 3 169 065 149 138 90 972 65 560 

Koszty ogólnego zarz(du 3 36 786 39 063 18 759 17 092 

Pozosta!e przychody operacyjne 1 9 315 9 227 9 108 8 650 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa!ych 1 18 - 35 - 

Pozosta!e koszty operacyjne 3 15 414 19 126 13 841 18 251 

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa!ych  - 231 - 200 

Zysk )strata* na dzia'alno+ci operacyjnej  895 - 22 288 16 715 - 10 374 

Przychody finansowe 1, 5 8 823 1 950 13 506 10 090 

w tym: z tyt. leasingu lokali handlowych oraz po-
wierzchni biurowych 

 7 558 - 10 779 6 095 

Koszty finansowe 6 5 507 18 050 3 448 3 007 

w tym: z tyt. leasingu lokali handlowych oraz po-
wierzchni biurowych 

 2 753 13 204 1 317 1 086 

Zysk )strata* brutto  4 211 - 38 388 26 773 - 3 291 

Podatek dochodowy 7 1 363 - 6 613 3 821 - 3 471 

Zysk )strata* roku obrotowego  2 848 - 31 775 22 952 180 

Przypisany do podmiotu dominuj(cego  2 848 - 31 775 22 952 180 

Przypisany do podmiotów niekontroluj(cych  - - - - 

Zysk +strata: na jedn( akcj$ zwyk!( 

- podstawowy 8 0,01 - 0,14 0,10 - 0,00 

- rozwodniony 8 0,01 - 0,13 0,10 - 0,00 
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SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE 'RÓDROCZNE  
 

SPRAWOZDANIE Z CA"KOWITYCH  
DOCHODÓW 

ZA OKRES 6 MIESI)CY ZAKO*CZONY DNIA 30 CZERWCA 2021 ROKU 

 Nota 

w tys. z' 

I  pó'rocze 2021 
okres  

od 01-01-2021  
do 30-06-2021 

I  pó'rocze 2020 
okres  

od 01-01-2020  
do 30-06-2020 

2 kwarta' 2021 
okres  

od 01-04-2021 
do 30-06-2021 

2 kwarta' 2020 
okres  

od 01-04-2020 
do 30-06-2020 

Zysk netto roku obrotowego  2 848 - 31 775 22 952 180 

Pozosta!e ca!kowite dochody, w tym;  - - - - 

Podlegaj(ce przeklasyfikowaniu do wyniku  - - - - 

Niepodlegaj(ce przeklasyfikowaniu do wyniku  - - - - 

Ca'kowity dochód  2 848 - 31 775 22 952 180 

Przypisany do podmiotu dominuj(cego  2 848 - 31 775 22 952 180 

Przypisany do podmiotów niekontroluj(cych  - - - - 
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SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE 'RÓDROCZNE  
 

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

NA DZIE* 30 CZERWCA 2021 ROKU 

 Nota 
w tys. z' 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 

Aktywa trwa'e  888 844 898 027 893 451 

Warto"%  firmy 9 302 748 302 748 302 748 

Inne warto"ci niematerialne 10 196 688 196 242 196 615 

Rzeczowe aktywa trwa!e 11 53 421 60 626 65 329 

Nieruchomo"ci inwestycyjne  295 874 874 

Aktywa z tytu!u praw do u&ytkowania  11a 307 159 312 690 312 129 

Nale&no"ci d!ugoterminowe   275 295 521 

Udzia!y i akcje  27 27 27 

Inne inwestycje d!ugoterminowe  4 4 4 

Aktywa z tytu!u odroczonego podatku dochodowego 17 28 227 24 521 15 172 

Pozosta!e aktywa trwa!e  - - 32 

Aktywa obrotowe  544 699 568 206 552 542 

Zapasy 12 515 790 505 584 485 345 

Nale&no"ci z tytu!u dostaw i us!ug oraz pozosta!e nale&no-
"ci i aktywa obrotowe 

13 13 744 13 332 17 194 

'rodki pieni$&ne i ich ekwiwalenty 14 14 748 48 839 50 003 

Inne aktywa krótkoterminowe  417 451 - 

Aktywa razem  1 433 543 1 466 233 1 445 993 
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 Nota 
w tys. z' 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 

Kapita' w'asny   826 202 823 354 831 574 

Kapita! podstawowy 21 49 122 49 122 49 122 

Pozosta!e kapita!y 22 14 333 14 333 14 396 

Zyski zatrzymane 23 762 747 759 899 768 056 

Zobowi/zania i rezerwy d'ugoterminowe   292 946 307 227 292 208 

Zobowi(zania z tytu!u zakupu "rodków trwa!ych  391 438 380 

Zobowi(zania z tytu!u leasingu 18 250 183 258 354 236 066 

w tym: z tytu!u leasingu lokali handlowych oraz powierzchni 
biurowych  

 248 758 256 974 234 256 

Kredyty i po&yczki d!ugoterminowe 15 41 134 47 196 54 640 

Rezerwy d!ugoterminowe 20 1 238 1 239 1 122 

Zobowi/zania i rezerwy krótkoterminowe   314 395 335 652 322 211 

Zobowi(zania z tytu!u leasingu 18 97 388 98 839 90 075 

w tym: z tytu!u leasingu lokali handlowych oraz powierzchni 
biurowych 

 96 328 97 510 88 300 

Zobowi(zania z tytu!u dostaw i us!ug oraz pozosta!e zobowi(-
zania 

19 181 608 199 240 161 176 

Zobowi(zania z tytu!u podatku dochodowego od osób praw-
nych 

19 4 336 3 345 3 367 

Kredyty i po&yczki krótkoterminowe oraz krótkoterminowa 
cz$"% kredytów i po&yczek d!ugoterminowych 

15 20 771 24 372 57 525 

Rezerwy krótkoterminowe 20 10 292 9 856 10 068 

Zobowi/zania i rezerwy razem  607 341 642 879 614 419 

Pasywa razem  1 433 543 1 466 233 1 445 993 
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SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE 'RÓDROCZNE  
 

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE  
W"ASNYM 

ZA OKRES 6 MIESI)CY ZAKO*CZONY 30 CZERWCA 2021 ROKU 

 
Kapita' 

podstawowy 
Kapita' rezer-

wowy 
Zyski 

zatrzymane 
Kapita' w'asny 

razem 

Saldo na 01.01.2020 49 122 14 333 799 831 863 286 

Korekta konsolidacyjna  - - - - 

Zysk +strata: netto za rok obrotowy  - - - 31 775 - 31 775 

Wycena programu opcyjnego - 63 - 63 

Emisja  akcji - - - - 

Saldo na 30.06.2020 49 122 14 396 768 056 831 574 

Saldo na 01.01.2020 49 122 14 333 799 831 863 286 

Korekta konsolidacyjna  - - - - 

Zysk +strata: netto za rok obrotowy  - - - 39 932 - 39 932 

Wycena programu opcyjnego - - - - 

Emisja  akcji - - - - 

Saldo na 31.12.2020 49 122 14 333 759 899 823 354 

Saldo na 01.01.2021 49 122 14 333 759 899 823 354 

Korekta konsolidacyjna  - - - - 

Zysk +strata: netto za rok obrotowy  - - 2 848 2 848 

Wycena programu opcyjnego - - - - 

Emisja  akcji - - - - 

Saldo na 30.06.2021 49 122 14 333 762 747 826 202 

Informacje i obja"nienia dotycz(ce skonsolidowanego "ródrocznego sprawozdania ze zmian w kapitale w!asnym 
zosta!y zamieszczone w notach 21, 22 oraz 23. 
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SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE 'RÓDROCZNE  
 

SPRAWOZDANIE Z PRZEP"YWÓW  
PIENI#$NYCH 

ZA OKRES 6 MIESI)CY ZAKO*CZONY DNIA 30 CZERWCA 2021 ROKU 

 Nota 

w tys. z' 

I  pó'rocze 2021 
okres  

od 01-01-2021  
do 30-06-2021 

I  pó'rocze 2020 
okres  

od 01-01-2020  
do 30-06-2020 

Przep'ywy +rodków pieni:(nych z dzia'alno+ci operacyjnej 

Zysk przed opodatkowaniem  4 211 - 38 388 

  

Amortyzacja  53 338 58 101 

Zysk +strata: na inwestycjach   - 18 233 

Podatek dochodowy zap!acony   - 4 070 - 6 633 

Koszty z tytu!u odsetek  3 691 3 606 

Zmiana stanu rezerw  435 - 1 026 

Zmiana stanu zapasów  - 10 206 50 194 

Zmiana stanu nale&no"ci  - 392 5 525 

Zmiana stanu zobowi(za# krótkoterminowych, z wyj(tkiem po&yczek i kredytów  - 22 417 - 9 164 

Inne korekty  1 663 - 389 

Przep'ywy pieni:(ne netto z dzia'alno+ci operacyjnej   26 235 62 059 

Przep'ywy +rodków pieni:(nych z dzia'alno+ci inwestycyjnej   

Otrzymane odsetki   - 18 

Wp!ywy ze sprzeda&y warto"ci niematerialnych  - - 

Wp!ywy ze sprzeda&y rzeczowych aktywów trwa!ych  526 526 

Wp!ywy ze sprzeda&y nieruchomo"ci inwestycyjnych  - - 

Wp!ywy z tytu!u udzielonych po&yczek  - - 

Nabycie warto"ci niematerialnych  - 899 - 105 

Nabycie rzeczowych aktywów trwa!ych  - 4 464 - 8 475 

Nabycie aktywów finansowych w pozosta!ych jednostkach  - - 

Wydatki z tytu!u udzielonych po&yczek  - - 

Przep'ywy pieni:(ne netto z dzia'alno+ci inwestycyjnej  - 4 837 - 8 036 
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 Nota 

w tys. z' 

I  pó'rocze 2021 
okres  

od 01-01-2021  
do 30-06-2021 

I  pó'rocze 2020 
okres  

od 01-01-2020  
do 30-06-2020 

  

Wp!ywy netto z emisji akcji +wydania udzia!ów: i innych instrumentów kapita!owych 
oraz dop!at do kapita!u 

 - - 

Wp!ywy z tytu!u zaci(gni$cia kredytów i po&yczek  517 27 930 

Sp!aty kredytów i po&yczek  - 10 625 - 5 462 

P!atno"ci zobowi(za# z tytu!u pozosta!ych umów leasingu   - 736 - 819 

Odsetki zap!acone pozosta!e  - 938 - 1 585 

Odsetki zap!acone z tytu!u umów leasingu dotycz(cych lokali handlowych oraz po-
wierzchni biurowych 

 - 2 753 - 2 021 

P!atno"ci zobowi(za# z tytu!u umów leasingu dotycz(cych lokali handlowych oraz 
powierzchni biurowych 

 - 40 959 - 47 343 

Z tytu!u innych zobowi(za# finansowych  - - 

Przep'ywy pieni:(ne netto z dzia'alno+ci finansowej  - 55 494 - 29 300 

Zwi:kszenie )zmniejszenie* netto stanu +rodków pieni:(nych i ekwiwalentów 
+rodków pieni:(nych 

 - 34 096 24 723 

!rodki pieni:(ne i ich ekwiwalenty na pocz/tek okresu  48 844 25 280 

Zmiana stanu "rodków pieni$&nych z tytu!u ró&nic kursowych   - - 

!rodki pieni:(ne i ich ekwiwalenty na koniec okresu  14 14 748 50 003 

 
 
 

Na warto"% wykazan( w pozycji �Inne korekty� sk!ada si$;          

w  tys. z!. 

I  pó'rocze 2021 
 okres  

od 01-01-2021 
do 30-06-2021 

I  pó'rocze 2020 
 okres  

od 01-01-2020  
do 30-06-2020 

- podwy&szenie kapita!u rezerwowego � wycena opcji                                                    - 63 

- "rodki trwa!e  - odpis aktualizuj(cy - likwidacje 1 663 - 434 

- otrzymane odsetki                                                                                                          - - 18 

Razem 1 663 - 389 
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INFORMACJE I OBJA!NIENIA  
DO SKONSOLIDOWANEGO SKRÓCONEGO !RÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA 

 FINANSOWEGO ZA I PÓ"ROCZE 2021 ROKU 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

 Nazwa, siedziba, przedmiot dzia'alno+ci 

VRG S.A. +dalej równie& jako �Spó!ka dominuj(ca� lub �Emitent�: z siedzib( w Krakowie, ul. Pilotów 10, kod; 31-
462. 

Spó!ka zosta!a zarejestrowana w S(dzie Rejonowym dla Krakowa 'ródmie"cia, XI Wydzia! Gospodarczy 
Krajowego Rejestru S(dowego +KRS: pod numerem KRS 0000047082. 

Przedmiotem przewa&aj(cej dzia!alno"ci Spó!ki wg Polskiej Klasyfikacji Dzia!alno"ci +PKD: jest sprzeda& detaliczna 
odzie&y prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.71.Z:. 

Za dat$ powstania samodzielnego przedsi$biorstwa, którego nast$pc( prawnym jest Spó!ka VRG S.A. mo&na 
uzna% 10 pa<dziernika 1948 roku - data wydania zarz(dzenia Ministra Przemys!u i Handlu w sprawie utworzenia 
przedsi$biorstwa pa#stwowego pod nazw(  �Krakowskie Zak!ady Przemys!u Odzie&owego�. W dniu 30 kwietnia 
1991 roku zosta!o zarejestrowane przez S(d Rejonowy dla Krakowa 'ródmie"cia w Krakowie, V Wydzia! 
Gospodarczy przekszta!cenie przedsi$biorstwa pa#stwowego w Jednoosobow( Spó!k$ Skarbu Pa#stwa.  

Spó!ka jest jedn( z pierwszych firm, które zadebiutowa!y na Gie!dzie Papierów Warto"ciowych w Warszawie S.A. 
Debiut gie!dowy VRG S.A. mia! miejsce 30 wrze"nia 1993 roku. 

Zarys historii korporacyjnej Spó'ki 

1948 § Zarz/dzenie Ministra Przemys'u i Handlu w sprawie utworzenia przedsi:biorstwa pa;-
stwowego pod nazw/  �Krakowskie Zak'ady Przemys'u Odzie(owego� 

1991 § Przekszta'cenie w jednoosobow/ spó'k: Skarbu Pa;stwa pod firm/< Zak'ady Przemys'u 
Odzie(owego �Vistula� Spó'ka Akcyjna. 

1993 § Debiut Emitenta na Gie'dzie Papierów Warto+ciowych w Warszawie S.A. 

2001 § Rejestracja nowej nazwy spó'ki< Vistula Spó'ka Akcyjna. 

2005 § Pocz/tek procesu intensywnej rozbudowy sieci sprzeda(y oraz odnowienia pozytywnego 
wizerunku marki Vistula 

2006 § Po'/czenie ze spó'k/ Wólczanka S.A. )zmiana nazwy spó'ki na Vistula = Wólczanka S.A.*  

2008 § Przej:cie kontroli i po'/czenie ze spó'k/ W.KRUK S.A w Poznaniu )zmiana nazwy spó'ki 
na Vistula Group S.A.*. 

2015 § Przeniesienie dzia'alno+ci jubilerskiej prowadzonej pod mark/ W.KRUK do spó'ki zale(nej 
W.KRUK S.A. 

2018 § Po'/czenie ze spó'k/ Bytom S.A. )zmiana nazwy spó'ki na VRG S.A.* 
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2019 § Po'/czenie ze spó'k/ zale(n/ BTM 2 Sp. z.o.o 

Czas trwania Emitenta jest nieoznaczony 

 Struktura Grupy Kapita'owej VRG S.A. 

Wed!ug stanu na koniec I pó!rocza 2021 roku w sk!ad Grupy Kapita!owej VRG S.A. wchodz( nast$puj(ce podmioty 
gospodarcze;  

1. VRG S.A. - Jednostka dominuj(ca 

2. W.KRUK S.A. z siedzib( w Krakowie przy ulicy Pilotów 10= kod 31-462. Spó!ka zarejestrowana w S(dzie Rejo-
nowym dla miasta Krakowa 'ródmie"cia, XI Wydzia! Gospodarczy Krajowego Rejestru S(dowego +KRS: pod 
numerem KRS 0000500269.  

Przedmiotem dzia!alno"ci spó!ki jest projektowanie, wytwarzanie oraz sprzeda& detaliczna markowych produk-
tów luksusowych takich jak bi&uteria, zegarki oraz przedmioty o charakterze upominków. 
Udzia! w kapitale 100,0>= 100,0> g!osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

3. DCG S.A. z siedzib( w Warszawie, przy ulicy Bystrzyckiej 81a, kod 04-907. Spó!ka zarejestrowana w S(dzie 
Rejonowym w Warszawie, Wydzia! XXI Gospodarczy Krajowego Rejestru S(dowego pod numerem KRS 
0000285675.  

Przedmiot dzia!alno"ci spó!ki stanowi handel detaliczny odzie&(.  
Udzia! w kapitale 100,0>= 100,0> g!osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

4. Wólczanka Shirts Manufacturing Sp. z o.o. z siedzib( w Krakowie przy ulicy Pilotów 10, kod; 31-462. Spó!ka 
zarejestrowana w Rejestrze Przedsi$biorców Krajowego Rejestru S(dowego w S(dzie Rejonowym dla Krakowa 
'ródmie"cia w Krakowie, XI Wydzia! Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000538836. 

Przedmiotem dzia!alno"ci spó!ki jest konfekcjonowanie wyrobów odzie&owych na zlecenie podmiotu dominuj(-
cego, w szczególno"ci obejmuj(cych koszule marki Wólczanka, Lambert, Vistula i Lantier. Spó!ka zajmuje si$ 
równie& realizacj( us!ug konfekcjonowania koszul i bluzek damskich w ramach eksportowych kontraktów prze-
robowych zawartych przez VRG S.A. 
Udzia! w kapitale 100,0>= 100,0> g!osów w Zgromadzeniu Wspólników. 

5. VG Property Sp. z o.o. z siedzib( w Krakowie, przy ulicy Pilotów 10= kod 31-462. Spó!ka zarejestrowana w 
S(dzie Rejonowym dla miasta Krakowa 'ródmie"cia, XI Wydzia! Gospodarczy Krajowego Rejestru S(dowego 
+KRS: pod numerem KRS 0000505973.  

Przedmiot dzia!alno"ci spó!ki stanowi wynajem i zarz(dzanie nieruchomo"ciami w!asnymi lub dzier&awionymi. 
Udzia! w kapitale 100,0>= 100,0> g!osów w Zgromadzeniu Wspólników. 

Skonsolidowane skrócone "ródroczne sprawozdanie finansowe za I pó!rocze 2021 roku obejmuje dane Jednostki 
Dominuj(cej oraz spó!ek zale&nych; W.KRUK S.A., DCG S.A., Wólczanka Shirts Manufacturing Sp. z o.o. i VG 
Property Sp. z o.o..  

Zmiany w strukturze Grupy Kapita!owej w  I pó!roczu 2021 roku. 

W I pó!roczu 2021 roku nie wyst(pi!y zmiany w strukturze Grupy Kapita!owej VRG S.A. 

 Sk'ad Zarz/du i Rady Nadzorczej Jednostki dominuj/cej 
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Zarz/d 

Na dzie# 30 czerwca 2021 roku sk!ad Zarz(du by! nast$puj(cy; 
Za

rz
/d

 

Andrzej Jaworski 
Prezes Zarz(du 

Rados'aw Jakociuk 
Wiceprezes Zarz(du 

Micha' Zimnicki 
Wiceprezes Zarz(du 

Olga Lipi;ska-D'ugosz 
Cz!onek Zarz(du 

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku w sk!adzie Zarz(du Spó!ki dominuj(cej zasz!y nast$-
puj(ce zmiany; 

- w dniu 11 stycznia 2021 roku, Pan Erwin Bakalarz z!o&y! rezygnacj$ z funkcji Cz!onka Zarz(du Spó!ki dominuj(-
cej, ze skutkiem na 11 stycznia 2021 roku. 

- Rada Nadzorcza Spó!ki dominuj(cej w dniu 11 stycznia 2021 roku dokona!a wyboru dwóch cz!onków Zarz(du 
Spó!ki na okres bie&(cej wspólnej kadencji. Zgodnie z tre"ci( podj$tych uchwa! Rady Nadzorczej, do Zarz(du 
Spó!ki powo!ani zostali; 

Pan dr Ernest Podgórski na stanowisko Cz!onka Zarz(du odpowiedzialnego za IT i e-commerce= 
Pani dr Olga Lipi#ska-D!ugosz na stanowisko Cz!onka Zarz(du. 

- w dniu 19 maja 2021 r., Pan dr Ernest Podgórski z!o&y! rezygnacj$ z funkcji Cz!onka Zarz(du Spó!ki, ze skutkiem 
na dzie# odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. zatwierdzaj(cego sprawozdanie finansowe 
Spó!ki za 2020 r. W zwi(zku z powy&szym rezygnacja Pana dr Ernesta Podgórskiego wesz!a w &ycie ze skutkiem 
na dzie# odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r. 

W okresie od dnia bilansowego, tj. 30 czerwca 2021 roku do dnia podpisania niniejszego sprawozdania w sk!adzie 
Zarz(du Spó!ki dominuj(cej dosz!o do poni&szej zmiany; 

- w dniu 22 lipca 2021 r., Pani dr Olga Lipi#ska-D!ugosz z!o&y!a rezygnacj$ z funkcji Cz!onka Zarz(du Spó!ki, ze 
skutkiem na dzie# 31 sierpnia 2021 r. 

Rada Nadzorcza 

Na dzie# 30 czerwca 2021 roku sk!ad Rady Nadzorczej VRG S.A. by! nast$puj(cy; 

R
ad

a 
N

ad
zo

rc
za

 

 
Mateusz Kola;ski 

Przewodnicz(cy Rady  
Nadzorczej 

 
Jan Pilch 

Zast$pca Przewodnicz(cego 
 Rady Nadzorczej  

 
Piotr Kaczmarek 

Cz!onek Rady  
Nadzorczej  

 
Marcin Gomo'a 
Cz!onek Rady 

Nadzorczej 

 
Piotr St:pniak 
Cz!onek Rady  

Nadzorczej 

 
Wac'aw Szary 
Cz!onek Rady 
 Nadzorczej 

 
Andrzej Szuma;ski 

Cz!onek Rady 
Nadzorczej 

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku w sk!adzie Rady Nadzorczej Spó!ki dominuj(cej zasz!y 
nast$puj(ce zmiany; 

- w dniu 11 stycznia 2021 roku, dr Pan Ernest Podgórski z!o&y! rezygnacj$ z funkcji Cz!onka Rady Nadzorczej 
Spó!ki ze skutkiem na dzie# 11 stycznia 2021 roku. 

- w dniu 19 stycznia 2021 r. Rada Nadzorcza Spó!ki dominuj(cej podj$!a uchwa!$ o uzupe!nieniu sk!adu Rady 
Nadzorczej w trybie kooptacji przewidzianym w paragrafie 22 ust. 3 statutu Spó!ki. Do sk!adu Rady Nadzorczej 
Spó!ki dominuj(cej poprzedniej kadencji powo!any zosta! Pan Mateusz Kola#ski. Pan Mateusz Kola#ski ze skut-
kiem od dnia 17 lutego 2021 r. zosta! powo!any do funkcji Zast$pcy Przewodnicz(cego Rady Nadzorczej poprzed-
niej kadencji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spó!ki dominuj(cej w dniu 17 marca 2021 r. dzia!aj(c na pod-
stawie paragrafu 22 ust. 3 statutu Spó!ki, zatwierdzi!o powy&sz( kooptacj$ Pana Mateusza Kola#skiego do sk!adu 
Rady Nadzorczej Spó!ki, w zwi(zku z rezygnacj( z!o&on( przez Pana Ernesta Podgórskiego.  

- W dniu 28 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spó!ki dominuj(cej  podj$!o  uchwa!y zgodnie z którymi do 
sk!adu 7 � osobowej Rady Nadzorczej Spó!ki dominuj(cej  nowej kadencji zostali powo!ani; 
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1. Pan Prof. Andrzej Szuma#ski  
2. Pan Piotr Kaczmarek  
3. Pan Piotr St$pniak  
4. Pan Mateusz Kola#ski  
5. Pan Jan Pilch  
6. Pan Wac!aw Szary  
7. Pan Marcin Gomo!a.  
Na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2021 roku Rada Nadzorcza Spó!ki dominuj(cej nowej kadencji w powy&szym sk!a-
dzie, powo!a!a Pana Mateusza Kola#skiego na stanowisko Przewodnicz(cego Rady Nadzorczej oraz powo!a!a 
Pana Jana Pilcha na stanowisko Zast$pcy Przewodnicz(cego Rady Nadzorczej. 

W okresie od dnia bilansowego, tj. 30 czerwca 2021 roku do dnia podpisania niniejszego sprawozdania sk!ad Rady 
Nadzorczej Spó!ki dominuj(cej nie uleg! zmianie. 

 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

Niniejsze skonsolidowane skrócone "ródroczne sprawozdanie finansowe zosta!o zatwierdzone do publikacji oraz 
podpisane przez Zarz(d Jednostki Dominuj(cej w dniu 25 sierpnia 2021 roku. 

 Kontynuacja dzia'alno+ci 

'ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita!owej VRG S.A. +dalej równie& jako 
�Grupa Kapita!owa� lub �Grupa VRG�: zosta!o sporz(dzone przy za!o&eniu kontynuacji dzia!alno"ci gospodarczej 
przez spó!ki Grupy Kapita!owej w niezmienionej formie i zakresie przez okres co najmniej 12 miesi$cy od dnia, na 
który sporz(dzono sprawozdanie finansowe, tj. 30 czerwca 2021 roku. W opinii Zarz(du Jednostki Dominuj(cej na 
dzie# zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego "ródrocznego sprawozdania finansowego nie istniej( prze-
s!anki i okoliczno"ci wskazuj(ce na zagro&enie kontynuacji dzia!alno"ci przez Spó!ki Grupy Kapita!owej w daj(cej 
si$ przewidzie% przysz!o"ci. 

Od roku 2020 Zarz(d Jednostki Dominuj(cej podejmowa! dzia!ania maj(ce na celu ograniczenie wp!ywu epidemii 
na sytuacj$ finansow( Spó!ek Grupy Kapita!owej. W roku 2021, który podobnie jak rok 2020, by! obci(&ony za-
mkni$ciami centrów handlowych, podj$to dzia!ania maj(ce na celu zabezpieczenie sytuacji p!ynno"ciowej Grupy; 
podpisano aneks do umowy z bankiem finansuj(cym Spó!k$ Dominuj(c(, ING Bank 'l(ski na kolejne dwa lat oraz 
zoptymalizowano warto"% zamówie# na rok 2021. Grupa wyst(pi!a równie& o dofinansowanie do kosztów wyna-
grodze#, które przyznane zosta!o w wysoko"ci 4,5 mln PLN +!(cznie dla wszystkich spó!ek Grupy Kapita!owej:. 
Ponadto Grupa równie& wyst(pi!a o zwolnienie z op!acania nale&no"ci z tytu!u sk!adek ZUS za listopad 2020 roku 
oraz stycze# 2021 roku +spó!ka zale&na DCG S.A.: i kwiecie# 2021 +W.Kruk S.A.:, zwolnienie zosta!o przyznane 
w !(cznej wysoko"ci 3,4 mln z! w 2 kwartale 2021 roku. W opinii Zarz(du jednostki dominuj(cej nie istnieje ryzyko 
zagro&enia kontynuacji dzia!alno"ci. 

Zarz(d Jednostki Dominuj(cej zwraca uwag$, &e zad!u&enie finansowe Grupy Kapita!owej kszta!tuje si$ na bez-
piecznym poziomie i spad!o z 79,3 mln PLN +pod poprzednio obowi(zuj(cym standardem MSR 17: na koniec II 
kwarta!u 2020 do 74,2 mln PLN na koniec II kwarta!u 2021. 
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2. ZASADY SPORZ%DZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

Niniejsze skonsolidowane skrócone "ródroczne sprawozdanie finansowe za I pó!rocze 2021 roku sporz(dzone 
zosta!o zgodnie z MSR 34 'ródroczna sprawozdawczo"% finansowa oraz pozosta!ymi MSR/MSSF maj(cymi za-
stosowanie, a w zakresie nieuregulowanym powy&szymi standardami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 wrze-
"nia 1994 roku o rachunkowo"ci +Dz. U. z 2021, poz. 217, z pó<niejszymi zmianami: i wydanych na jej podstawie 
przepisów wykonawczych i przedstawia sytuacj$ finansow( Grupy Kapita!owej VRG S.A. na dzie# 30 czerwca 
2021 roku oraz 31 grudnia 2020 roku i 30 czerwca 2020 roku, wyniki jej dzia!alno"ci za okres 6 i 3 miesi$cy zako#-
czony dnia 30 czerwca 2021 roku i 30 czerwca 2020 roku oraz przep!ywy pieni$&ne za okres 6 miesi$cy zako#-
czony dnia 30 czerwca 2021 roku i 30 czerwca 2020 roku. 

Ponadto podstaw$ sporz(dzenia niniejszego skonsolidowanego skróconego "ródrocznego sprawozdania finanso-
wego stanowi rozporz(dzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bie&(cych i okre-
sowych przekazywanych przez emitentów papierów warto"ciowych oraz warunków uznawania za równowa&ne 
informacji wymaganych przepisami prawa pa#stwa nieb$d(cego pa#stwem cz!onkowskim +Dz.U. z 2018 poz. 757:. 

Niniejsze skonsolidowane skrócone "ródroczne sprawozdanie finansowe zosta!o sporz(dzone w oparciu o kon-
cepcj$ warto"ci godziwej za wyj(tkiem pozycji; 
n rzeczowych aktywów trwa!ych nieruchomo"ci inwestycyjnych oraz warto"ci niematerialnych, aktywów z tytu!u 

praw do u&ytkowania, wycenianych wed!ug cen nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie z 
uwzgl$dnieniem ewentualnych odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytu!u utraty warto"ci, 

n zapasów  wycenianych wed!ug cen nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie z uwzgl$dnieniem 
ewentualnych odpisów z tytu!u utraty warto"ci, 

n zobowi(za# z tytu!u kredytów, po&yczek oraz leasingu wycenianych w zamortyzowanym koszcie. 

Skonsolidowane skrócone "ródroczne sprawozdanie finansowe za I pó!rocze 2021 roku sporz(dzone zosta!o w 
z!otych polskich z zaokr(gleniem do pe!nych tysi$cy +tys. z!.:. 

Skonsolidowane skrócone "ródroczne sprawozdanie finansowe prezentowane jest za okres od 1 stycznia do 30 
czerwca 2021 roku i na dzie# 30 czerwca 2021 roku. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Porówny-
walne dane finansowe prezentowane s( za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku i na dzie# 30 czerwca 
2020 roku oraz na dzie# 31 grudnia 2020 roku. 
Dane porównywalne zosta!y sporz(dzone zgodnie z zasadami Mi$dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo"ci 
Finansowej +MSSF:.  

Zaprezentowane dane finansowe Spó!ki Dominuj(cej na dzie# 30 czerwca 2021 roku oraz za okres sze"ciu mie-
si$cy zako#czony t( dat( podlega!y przegl(dowi przez bieg!ego rewidenta. Raport z przegl(du bieg!ego rewidenta 
jest za!(czony do niniejszego sprawozdania. Porównywalne dane finansowe na dzie# 30 czerwca 2020 roku za-
warte w niniejszym sprawozdaniu finansowym podlega!y przegl(dowi audytora w sprawozdaniu za I pó!rocze 2020 
roku. 

Podmiotem uprawnionym do przegl(du sprawozda# finansowych w zakresie jednostkowego i skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Spó!ki Dominuj(cej za I pó!rocze 2021 roku by!a spó!ka Grant Thornton Polska Spó!ka 
z o. o. Spó!ka komandytowa, z któr( w dniu 26 lipca 2021 roku zosta!a zawarta umowa na przegl(d jednostkowego 
i skonsolidowanego "ródrocznego sprawozdania finansowego oraz badanie jednostkowego i skonsolidowanego 
rocznego sprawozdania finansowego. Podmiotem uprawnionym do przegl(du sprawozda# finansowych w zakresie 
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spó!ki Dominuj(cej za I pó!rocze 2020 roku by!a 
Spó!ka Mazars Audyt Sp. z o.o., z któr( w dniu 19 czerwca 2017 roku zosta!a zawarta umowa zmieniona aneksem 
nr 1 z dnia 19 czerwca 2018 roku oraz aneksem nr 2 z dnia 07 sierpnia 2019 roku na przegl(d jednostkowego i 
skonsolidowanego "ródrocznego sprawozdania finansowego oraz badanie jednostkowego i skonsolidowanego 
rocznego sprawozdania finansowego. 



Skonsolidowane skrócone "ródroczne sprawozdanie finansowe sporz(dzone za okres 6 miesi$cy zako#czony 30 czerwca 2021 roku 

 19

Skonsolidowane skrócone "ródroczne sprawozdanie finansowe za I pó!rocze 2021 roku jak i dane porównywalne 
za rok ubieg!y obejmuj( dane dotycz(ce Spó!ki dominuj(cej oraz Spó!ek zale&nych jako jednostek sporz(dzaj(cych 
samodzielne sprawozdania. W sk!ad przedsi$biorstwa Spó!ki jak i spó!ek zale&nych obj$tych konsolidacj( nie 
wchodz( jednostki organizacyjne sporz(dzaj(ce samodzielne sprawozdania finansowe. 

Sporz(dzenie sprawozdania zgodnie z MSSF wymaga od Zarz(du Spó!ki dominuj(cej dokonania szacunków, ocen 
oraz przyj$cia za!o&e#, które maj( wp!yw na stosowane zasady rachunkowo"ci oraz na prezentowane kwoty akty-
wów i pasywów oraz kosztów i przychodów. Szacunki i za!o&enia s( dokonywane na bazie dost$pnych danych 
historycznych a tak&e w oparciu o inne czynniki uwa&ane w danych warunkach za w!a"ciwe. Wyniki tych dzia!a# 
tworz( podstaw$ do dokonywania szacunków w odniesieniu do warto"ci bilansowych aktywów i pasywów, których 
nie mo&na jednoznacznie okre"li% na podstawie innych <róde!. Zasadno"% powy&szych szacunków i za!o&e# jest 
weryfikowana na bie&(co. 
Korekty dotycz(ce szacunków s( ujmowane w okresie, w którym dokonano zmian w przyj$tych szacunkach, pod 
warunkiem, &e korekta dotyczy tylko tego okresu lub w okresie, w którym dokonano zmian i w okresach nast$pnych 
+uj$cie prospektywne:, je"li korekta dotyczy zarówno okresu bie&(cego jak i okresów nast$pnych. 

Wykaz wa&niejszych szacunków i os(dów dla poszczególnych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej; 

   
Nota 9 Test na utrat$ warto"ci firmy 
Nota 10 Inne warto"ci niematerialne +okresy u&ytkowania: 
Nota 11 'rodki trwa!e +okresy u&ytkowania: 
Nota 11a Aktywa z tytu!u praw do u&ytkowania 
Nota 12 Odpis na zapasy 
Nota 13 Odpis na nale&no"ci 
Nota 17 Aktywo oraz rezerwa z tytu!u podatku odroczonego 
Nota 19 Zobowi(zania z tytu!u programu lojalno"ciowego 
Nota 20 Rezerwy na zobowi(zania 
Nota 25 P!atno"ci regulowane akcjami 

Skonsolidowane skrócone "ródroczne sprawozdanie finansowe sporz(dzone jest za okres I pó!rocza 2021 roku, w 
którym nie mia!o miejsca po!(czenie spó!ek. 

Przyj$te w niniejszym skonsolidowanym skróconym "ródrocznym sprawozdaniu finansowym zasady +polityka: ra-
chunkowo"ci stosowane by!y w sposób ci(g!y i s( one zgodne z zasadami rachunkowo"ci stosowanymi w ostatnim 
rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.  
W oparciu o postanowienia MSR 8 �Zasady rachunkowo"ci, zmiany warto"ci szacunkowych i korygowanie b!$dów� 
Grupa w sprawozdaniu za I pó!rocze 2021 roku dokona!a retrospektywnego przekszta!cenia danych dotycz(cych 
wcze"niejszych okresów +skorygowanie danych porównawczych lat ubieg!ych:. Przekszta!cenie danych retrospek-
tywnie zosta!o dokonane w zwi(zku z utworzeniem podatku odroczonego z tytu!u leasingu lokali handlowych i 
powierzchni biurowych oraz ze zmian( prezentacji danych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. W zwi(zku z 
czym dokonuje korekty danych porównywalnych za I pó!rocze 2020 oraz w sprawozdaniu z sytuacji finansowej za 
rok 2020. Wp!yw korekt na poszczególne pozycje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej za I pó!rocze 2020 i rok 
2020 zosta! przedstawiony w nocie 29 do niniejszego skonsolidowanego skróconego "ródrocznego sprawozdania 
finansowego. 

Standardy i interpretacje, jakie zosta'y ju( opublikowane i zatwierdzone przez UE i wesz'y w (ycie od lub 
po 1 stycznia 2021 

n Zmiany do MSSF 9, MSR 39, MSSF 7, MSSF 4 oraz MSSF 16 zwi(zane z reform( IBOR. W odpowiedzi na 
oczekiwan( reform$ stóp referencyjnych +reforma IBOR: Rada Mi$dzynarodowych Standardów Rachunkowo-
"ci opublikowa!a drug( cz$"% zmian do MSSF 9, MSR 39, MSSF 7, MSSF 4 oraz MSSF 16. Zmiany odnosz( 
si$ do kwestii ksi$gowych, które pojawiaj( si$ w momencie, gdy instrumenty finansowe oparte na IBOR przejd( 
na nowe stopy procentowe. Zmiany wprowadzaj( szereg wytycznych i zwolnie#, w szczególno"ci praktyczne 
uproszczenie w przypadku modyfikacji umów wymaganych przez reform$, które b$d( ujmowane przez aktua-
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lizacj$ efektywnej stopy procentowej, zwolnienie z obowi(zku zako#czenia rachunkowo"ci zabezpiecze#, tym-
czasowe zwolnienie z konieczno"ci identyfikacji komponentu ryzyka, a tak&e obowi(zek zamieszczenia dodat-
kowych ujawnie#. Data obowi(zywania - okres roczny rozpoczynaj(cy si$ 1 stycznia 2021 roku lub po tej dacie. 

n Zmiany do MSSF 4 �Umowy ubezpieczeniowe� - g!ówne zmiany obejmuj(; odroczenie terminu pierwszego 
zastosowania MSSF 17 o dwa lata na roczne okresy sprawozdawcze rozpoczynaj(ce si$ 1 stycznia 2023 r. 
lub po tej dacie, przed!u&enie tymczasowego zwolnienia ze stosowania MSSF 9 o dwa lata. W rezultacie kwa-
lifikuj(ce si$ jednostki b$d( zobowi(zane do stosowania MSSF 9 w odniesieniu do rocznych okresów spra-
wozdawczych rozpoczynaj(cych si$ 1 stycznia 2023 roku lub po tej dacie. 

W ocenie Grupy wy&ej wymienione standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie mia!y znacz(cego wp!ywu 
na sprawozdanie finansowe w okresie ich pierwszego zastosowania. 

Nowe standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów, które zosta'y opublikowane 
przez Rad: Mi:dzynarodowych Standardów Rachunkowo+ci )RMSR*, ale jeszcze nie wesz'y w (ycie  

n MSSF 17 �Umowy ubezpieczeniowe� - data obowi(zywania - okres roczny rozpoczynaj(cy si$ 1 stycznia 2023 
roku lub po tej dacie. 

n Zmiany do MSR 1 �Prezentacja sprawozda# finansowych� - data obowi(zywania - okres roczny rozpoczyna-
j(cy si$ 1 stycznia 2023 rok lub po tej dacie. 

n Zmiany do MSSF 3 �Po!(czenia jednostek� - data obowi(zywania - okres roczny rozpoczynaj(cy si$ 1 stycznia 
2022 roku lub po tej dacie 

n Zmiany do MSR 16 �Rzeczowe aktywa trwa!e� - data obowi(zywania - okres roczny rozpoczynaj(cy si$ 1 
stycznia 2022 roku lub po tej dacie 

n Zmiany do MSR 37 �Rezerwy, zobowi(zania warunkowe i aktywa warunkowe� - data obowi(zywania - okres 
roczny rozpoczynaj(cy si$ 1 stycznia 2022 roku lub po tej dacie. 

n Zmiany do MSR 8 �Zasady +polityka: rachunkowo"ci, zmiany warto"ci szacunkowych i korygowanie b!$dów� - 
data obowi(zywania - okres roczny rozpoczynaj(cy si$ 1 stycznia 2023 roku lub po tej dacie. 

n Roczny program poprawek 2018-2020 � poprawki zawieraj( wyja"nienia oraz doprecyzowuj( wytyczne stan-
dardów w zakresie ujmowania oraz wyceny; MSSF 1 �zastosowanie Mi$dzynarodowych Standardów Spra-
wozdawczo"ci Finansowej po raz pierwszy�, MSSF 9 �Instrumenty finansowe�, MSR 41 � Rolnictwo�, oraz do 
przyk!adów ilustruj(cych do MSSF 16 �leasing� - data obowi(zywania - okres roczny rozpoczynaj(cy si$ 1 
stycznia 2022 roku lub po tej dacie. 

Grupa jest w trakcie analizy wp!ywu wy&ej wymienionych standardów, interpretacji i zmian do standardów. Wed!ug 
obecnych szacunków Grupy, nie b$d( one mia!y istotnego wp!ywu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe w 
okresie ich pierwszego zastosowania. 

3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH ZASAD RACHUNKOWO!CI 

 Konsolidacja 

Jednostki zale(ne 

Jednostkami zale&nymi s( jednostki kontrolowane przez Spó!k$ dominuj(c(. 
Sprawowanie kontroli ma miejsce wtedy, gdy Spó!ka posiada zdolno"% do kierowania polityk( finansow( i 
operacyjn( danej spó!ki w celu uzyskiwania korzy"ci p!yn(cych z jej dzia!alno"ci.  

Przej$cie jednostek zale&nych przez Grup$ rozlicza si$ metod( nabycia.  
Koszt przej$cia ustala si$ jako warto"% godziw( przekazanych aktywów, wyemitowanych instrumentów 
kapita!owych oraz zobowi(za# zaci(gni$tych lub przej$tych na dzie# wymiany, powi$kszon( o koszty bezpo"rednio 
zwi(zane z przej$ciem. Mo&liwe do zidentyfikowania aktywa nabyte oraz zobowi(zania i zobowi(zania warunkowe 
przej$te w ramach po!(czenia jednostek gospodarczych wycenia si$ pocz(tkowo wed!ug ich warto"ci godziwej na 
dzie# przej$cia, niezale&nie od wielko"ci ewentualnych udzia!ów mniejszo"ci. Nadwy&k$ kosztu przej$cia nad 
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warto"ci( godziw( udzia!u Grupy w mo&liwych do zidentyfikowania przej$tych aktywach netto ujmuje si$ jako 
warto"% firmy. Je&eli koszt przej$cia jest ni&szy od warto"ci godziwej aktywów netto przej$tej jednostki zale&nej, 
ró&nic$ ujmuje si$ bezpo"rednio w rachunku zysków i strat. 

Dane finansowe jednostek zale&nych s( w!(czane do skonsolidowanego sprawozdania finansowego metod( pe!n( 
pocz(wszy od daty obj$cia kontroli nad jednostk( do dnia, w którym Spó!ka przestaje sprawowa% t$ kontrol$. 
Sprawozdania finansowe jednostek zale&nych sporz(dzane s( za ten sam okres, co sprawozdania finansowe 
jednostki dominuj(cej. Zasady rachunkowo"ci stosowane przez jednostki zale&ne zosta!y zmienione, tam gdzie 
by!o to niezb$dne celem zapewnienia zgodno"ci z zasadami rachunkowo"ci Grupy Kapita!owej. 

Wy'/czenia konsolidacyjne 

Salda rozrachunków wewn$trznych pomi$dzy jednostkami Grupy, transakcje zawierane w obr$bie Grupy oraz 
wszelkie wynikaj(ce st(d niezrealizowane zyski Grupy, s( wy!(czane w ca!o"ci przy sporz(dzaniu 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 Transakcje w walutach obcych 

W ci(gu roku transakcj$ w walucie obcej Grupa Kapita!owa ujmuje pocz(tkowo w walucie polskiej, stosuj(c do 
przeliczenia kwoty wyra&onej w walucie obcej "redni kurs NBP obowi(zuj(cy na dzie# zawarcia transakcji uznaj(c 
go za natychmiastowy kurs wymiany. 

Na ka&dy dzie# bilansowy pozycje pieni$&ne w walucie obcej przelicza si$ przy zastosowaniu "redniego kursu NBP 
na dzie# bilansowy uznaj(c go za kurs zamkni$cia. Pozycje niepieni$&ne wyceniane wed!ug kosztu historycznego 
wyra&onego w walucie obcej przelicza si$ przy zastosowaniu kursu wymiany z dnia transakcji oraz pozycje niepie-
ni$&ne wyceniane w warto"ci godziwej wyra&onej w walucie obcej przelicza si$ przy zastosowaniu kursów wy-
miany, które obowi(zywa!y w dniu, na który warto"% godziwa zosta!a ustalona. 

Ró&nice kursowe powstaj(ce z tytu!u rozliczania pozycji pieni$&nych lub z tytu!u przeliczania pozycji pieni$&nych 
po kursach innych ni& te, po których zosta!y one przeliczone w momencie ich pocz(tkowego uj$cia w danym okresie 
lub w poprzednich sprawozdaniach finansowych, ujmowane s( w wyniku finansowym okresu, w którym powstaj(, 
jako przychody lub koszty finansowe. Ró&nice kursowe powstaj(ce na kosztach finansowania zewn$trznego pod-
legaj( uj$ciu w warto"ci aktywów je&eli koszty finansowania zewn$trznego, na których powsta!y, równie& podlegaj( 
aktywowaniu. 

Je&eli jednak transakcja jest rozliczana w kolejnym okresie obrotowym, ró&nice kursowe uj$te w ka&dym z nast$-
puj(cych okresów, a& do czasu rozliczenia transakcji ustala si$ na podstawie zmian kursów wymiany, które mia!y 
miejsce w ka&dym kolejnym okresie.  

W przypadku, gdy zyski lub straty z tytu!u pozycji niepieni$&nych zostaj( uj$te bezpo"rednio w kapitale w!asnym, 
wszystkie elementy tych zysków lub strat, dotycz(ce ró&nic kursowych, ujmowane zostaj( bezpo"rednio w kapitale 
w!asnym.  

W przypadku, gdy zyski lub straty z tytu!u pozycji niepieni$&nych zostaj( uj$te w wyniku finansowym, wszystkie 
elementy tych zysków lub strat, dotycz(ce ró&nic kursowych, ujmowane zostaj( w wyniku finansowym. 

 Instrumenty finansowe 

Klasyfikacja instrumentów finansowych 

Klasyfikacja oparta jest na podstawie modelu biznesowego zarzadzania grupami aktywów finansowych oraz cha-
rakterystyki umownych przep!ywów pieni$&nych dla danego sk!adnika aktywów finansowych. 
Klasyfikacja jest dokonywana na moment pocz(tkowego uj$cia. Klasyfikacja instrumentów pochodnych zale&y od 
ich przeznaczenia oraz spe!nienia wymogów zawartych w MSSF 9. 

Instrumenty finansowe klasyfikowane s( do nast$puj(cych kategorii; 

§ Aktywa / zobowi(zania wyceniane w zamortyzowanym koszcie 
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§ Aktywa / zobowi(zania wyceniane w warto"ci godziwej przez wynik finansowy 
§ Aktywa / zobowi(zania wyceniane w warto"ci godziwej przez pozosta!e ca!kowite dochody. 

Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie 

Grupa do wyceny w zamortyzowanym koszcie klasyfikuje po&yczki udzielone, nale&no"ci handlowe oraz pozosta!e 
nale&no"ci podlegaj(ce pod zakres MSSF 9. Przychody z tytu!u odsetek z inwestycji w instrumenty d!u&ne ujmo-
wane s( przez Grup$ w wyniku finansowym. Na moment zbycia inwestycji w instrumenty d!u&ne Grupa ujmuje 
skumulowane zyski/straty z wyceny w wyniku finansowym.  
Po&yczki i nale&no"ci handlowe oraz pozosta!e nale&no"ci s( wyceniane w wysoko"ci zamortyzowanego kosztu 
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.  
Po&yczki i nale&no"ci d!ugoterminowe s( dyskontowane na dzie# bilansowy. Nale&no"ci o terminie wymagalno"ci 
nie przekraczaj(cym 12 miesi$cy od dnia bilansowego zaliczane do aktywów obrotowych s( wyceniane w warto"ci 
nominalnej po pomniejszeniu o warto"% oczekiwanych strat kredytowych. 
Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie s( wyceniane z uwzgl$dnieniem oczekiwanych strat 
kredytowych. 

Aktywa finansowe wyceniane w warto+ci godziwej przez wynik finansowy 

Grupa klasyfikuje do tej grupy aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, inwestycje w instrumenty kapita!owe 
notowane na aktywnym rynku oraz aktywa finansowe niezaliczone do aktywów finansowych wyceniane w zamor-
tyzowanym koszcie lub w warto"ci godziwej przez pozosta!e ca!kowite dochody. W zwi(zku z klasyfikacj(, w wyniku 
finansowym ujmuje si$ zmiany warto"ci godziwych aktywów finansowych zaklasyfikowanych do tej kategorii akty-
wów finansowych w okresie, w którym powsta!y +wycena w warto"ci godziwej przez wynik finansowy:. 
W wyniku finansowym ujmowane s( równie& przychody z tytu!u odsetek oraz dywidend otrzymanych z instrumen-
tów kapita!owych notowanych na aktywnym rynku. 

Aktywa finansowe wyceniane w warto+ci godziwej przez pozosta'e ca'kowite dochody  

Kategoria ta obejmuje inwestycje w instrumenty kapita!owe wyceniane w warto"ci godziwej +inne ni& dotycz(ce 
inwestycji w spó!ki zale&ne i stowarzyszone:, które nie s( przeznaczone do obrotu oraz nie s( notowane na aktyw-
nym rynku oraz d!u&ne aktywa finansowe spe!niaj(ce kryteria podstawowej umowy po&yczki, które jednostka utrzy-
muje zgodnie z modelem biznesowym dla realizacji przep!ywów pieni$&nych lub sprzeda&y. Zyski/straty z wyceny 
inwestycji w instrumenty d!u&ne oraz w instrumenty kapita!owe zaklasyfikowane do tej kategorii ujmuje si$ w pozo-
sta!ych dochodach ca!kowitych. Dywidendy z instrumentów kapita!owych wycenianych w warto"ci godziwej przez 
pozosta!e dochody ca!kowite, ujmowane s( jako przychód w wyniku finansowym. Przychody z tytu!u odsetek z 
inwestycji w instrumenty d!u&ne ujmowane s( w wyniku finansowym. Na moment zbycia inwestycji w instrumenty 
d!u&ne skumulowane zyski/straty ujmowane s( w wyniku finansowym. 

Zobowi/zania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie 

Grupa do wyceny w zamortyzowanym koszcie klasyfikuje po&yczki otrzymane, zobowi(zania handlowe oraz pozo-
sta!e zobowi(zania podlegaj(ce pod zakres MSSF 9. Koszty z tytu!u odsetek ujmowane s( przez Grup$ w wyniku 
finansowym, chyba &e dotycz( finansowania aktywów w okresie d!ugotrwa!ego ich dostosowywania do potrzeb 
jednostki. 
Zobowi(zania finansowe s( wyceniane w wysoko"ci zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy 
procentowej. 

Utrata warto+ci aktywów finansowych 

Grupa ustala odpisy aktualizuj(ce zgodnie z modelem oczekiwanych strat kredytowych dla pozycji podlegaj(cych 
MSSF 9 w zakresie odpisów aktualizuj(cych. 
Model strat oczekiwanych ma zastosowanie do aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie 
oraz do d!u&nych aktywów finansowych wycenianych w warto"ci godziwej przez pozosta!e dochody ca!kowite, a 
tak&e do udzielonych gwarancji finansowych i zobowi(za# do udzielenia po&yczek +z wyj(tkiem wycenianych w 
warto"ci godziwej:. 
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W przypadku nale&no"ci z tytu!u dostaw i us!ug,  Grupa stosuje uproszczone podej"cie do ustalania odpisu i ustala 
odpis na oczekiwane straty kredytowe w kwocie równej oczekiwanym stratom kredytowym w ca!ym okresie &ycia 
nale&no"ci. Grupa do oszacowania warto"ci odpisu z tytu!u utraty warto"ci nale&no"ci z tytu!u dostaw i us!ug sto-
suje macierz rezerw opracowan( na podstawie danych historycznych dotycz(cych sp!at nale&no"ci przez kontra-
hentów skorygowane w stosownych przypadkach o wp!yw informacji dotycz(cych przysz!o"ci. Odpis z tytu!u war-
to"ci jest analizowany na ka&dy dzie# sprawozdawczy. Odpis aktualizuj(cy z tytu!u utraty warto"ci ujmuje si$ w 
rachunku zysków i strat. 

W przypadku pozosta!ych aktywów finansowych, Grupa wycenia odpis na oczekiwane straty kredytowe w kwocie 
równej 12-miesiecznym oczekiwanym stratom kredytowym, chyba &e nast(pi!o znacz(ce pogorszenie ryzyka kre-
dytowego lub niewykonanie zobowi(zania. Je&eli ryzyko kredytowe zwi(zane z danym instrumentem finansowym 
znacznie wzros!o od momentu pocz(tkowego uj$cia, Grupa wycenia odpis na oczekiwane straty kredytowe z tytu!u 
instrumentu finansowego w kwocie równej oczekiwanym stratom kredytowym w ca!ym okresie &ycia. Na ka&dy 
dzie# sprawozdawczy Grupa analizuje, czy wyst(pi!y przes!anki wskazuj(ce na znaczny wzrost ryzyka kredyto-
wego posiadanych aktywów finansowych.  

Warto+> godziwa instrumentów pochodnych i innych instrumentów finansowych 

Zarz(d dokonuje os(du wybieraj(c odpowiedni( metod$ wyceny instrumentów finansowych nienotowanych na ak-
tywnym rynku. Stosuje si$ metody wyceny stosowane powszechnie przez praktyków rynkowych. W przypadku 
finansowych instrumentów pochodnych, za!o&enia opieraj( si$ o notowane stopy rynkowe skorygowane o okre-
"lone cechy instrumentu. Pozosta!e instrumenty finansowe wycenia si$ przy u&yciu zdyskontowanych przep!ywów 
pieni$&nych w oparciu o za!o&enia potwierdzone, na ile to mo&liwe, daj(cymi si$ zaobserwowa% cenami czy sto-
pami rynkowymi. 

 Aktywa trwa'e przeznaczone do sprzeda(y 

Aktywa trwa!e dost$pne do sprzeda&y stanowi( zakwalifikowane do tej kategorii aktywa lub ich grupy i ujmowane 
s( w sprawozdaniu finansowym w kwocie ni&szej od ich warto"ci bilansowej lub warto"ci godziwej pomniejszonej 
o koszty sprzeda&y. 
Warunkiem zaliczenia aktywów do tej grupy stanowi aktywne poszukiwanie nabywcy oraz wysokie prawdopodo-
bie#stwo zbycia tych aktywów w ci(gu jednego roku od daty ich zakwalifikowania a tak&e dost$pno"% tych aktywów 
do natychmiastowej sprzeda&y.  

 Nieruchomo+ci inwestycyjne 

Wycena nieruchomo"ci odbywa si$ wed!ug zasad opisanych w pkt. 3.6. 

 Rzeczowe aktywa trwa'e 

Rzeczowe aktywa trwa!e stanowi(ce budynki, maszyny i urz(dzenia wykorzystywane do produkcji, dostarczania 
produktów i "wiadczenia us!ug lub w celach zarz(dzania, wycenione zosta!y na dzie# pocz(tkowego uj$cia w cenie 
nabycia lub koszcie wytworzenia.  

Na dzie# bilansowy rzeczowe aktywa trwa!e wycenia si$ wed!ug ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniej-
szone o skumulowane odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytu!u utraty warto"ci. 

'rodki trwa!e amortyzowane s( metod( liniow(, wed!ug przewidywanego okresu u&ytkowania dla poszczególnych 
grup "rodków trwa!ych. Metoda amortyzacji oraz stawka podlegaj( weryfikacji na ka&dy dzie# bilansowy. Grunty 
nie s( amortyzowane.  

Dla poszczególnych grup rzeczowych aktywów trwa!ych przyj$to okresy u&ytkowania w nast$puj(cych przedzia-
!ach; 

Budynki i budowle Maszyny i urz(dzenia Inne rzeczowe aktywa trwa!e 



Skonsolidowane skrócone "ródroczne sprawozdanie finansowe sporz(dzone za okres 6 miesi$cy zako#czony 30 czerwca 2021 roku 

 24

2,5? 10-14? 20? 

40 lat 8,5 lat 5 lat 

Amortyzacj$ rozpoczyna si$ w momencie, gdy "rodek trwa!y jest dost$pny do u&ytkowania. Podstaw$ naliczenia 
odpisów amortyzacyjnych stanowi cena nabycia pomniejszona o jego warto"% ko#cow(. Amortyzacji zaprzestaje 
si$, gdy "rodek trwa!y zostaje zaklasyfikowany jako dost$pny do sprzeda&y lub gdy zostanie usuni$ty z ewidencji 
bilansowej na skutek likwidacji, sprzeda&y, b(d< wycofania +w zale&no"ci które ze zdarze# wyst(pi najpierw:. 

Warto"% bilansowa "rodka trwa!ego podlega odpisowi z tytu!u utraty warto"ci do wysoko"ci jego warto"ci odzyski-
wanej, je&eli warto"% bilansowa danego "rodka jest wy&sza od jego oszacowanej warto"ci odzyskiwanej. 

Nak!ady na rzeczowe aktywa trwa!e w terminie pó<niejszym uwzgl$dnia si$ w warto"ci bilansowej danego "rodka 
trwa!ego tylko wówczas, je"li jest prawdopodobne, &e z tytu!u tej pozycji nast(pi wp!yw korzy"ci ekonomicznych, a 
koszt danej pozycji mo&na oceni% w sposób wiarygodny. 

Koszty poniesione po dacie oddania "rodka trwa!ego do u&ywania, takie jak koszty konserwacji i napraw, obci(&aj( 
koszty okresu, w którym zosta!y one poniesione. 

Aktywa trwa!e b$d(ce przedmiotem leasingu zosta!y wykazane w bilansie na równi z pozosta!ymi sk!adnikami ma-
j(tku trwa!ego i podlegaj( umorzeniu wed!ug takich samych zasad. Za okres u&ytkowania przyj$to przewidywany 
okres ekonomicznej u&yteczno"ci lub okres zawartej umowy najmu.  
Warto"% pocz(tkowa aktywów trwa!ych b$d(cych przedmiotem leasingu oraz koresponduj(cych z nimi zobowi(za# 
zosta!y ustalone w kwocie równej warto"ci op!at leasingowych +op!aty wst$pne te& stanowi( wycen$:. Poniesione 
op!aty leasingowe w okresie sprawozdawczym zmniejszy!y zobowi(zania z tytu!u leasingu w wielko"ci równej ratom 
kapita!owym, nadwy&ka b$d(ca kosztami finansowymi obci(&y!a w ca!o"ci koszty finansowe okresu. 

 Warto+> firmy 

Wykazana jako sk!adnik aktywów na dzie# nabycia warto"% firmy, stanowi nadwy&k$ ceny nabycia nad warto"ci( 
godziw( nabytych aktywów, pasywów i zobowi(za# warunkowych nabytego przedsi$biorstwa.  

Warto"% firmy podlega corocznie testom na utrat$ warto"ci i jest wykazywana w bilansie w warto"ci pocz(tkowej 
pomniejszonej o skumulowane odpisy z tytu!u utraty warto"ci. Stwierdzona w wyniku przeprowadzonych testów 
utrata warto"ci ujmowana jest natychmiast w rachunku zysków i strat i nie podlega pó<niejszej korekcie. 

Wykazana w sprawozdaniu finansowym warto"% firmy dotycz(ca transakcji nabycia przedsi$biorstwa podlega te-
stom na utrat$ warto"ci przeprowadzonym na dzie# bilansowy. 
Nadwy&ka nabytych aktywów netto nad cen( nabycia odnoszona jest w rachunek zysków i strat roku obrachunko-
wego, w którym nast(pi!o nabycie. 

 Inne warto+ci niematerialne 

Inne warto"ci niematerialne nabyte w ramach oddzielnej transakcji s( aktywowane wed!ug ceny nabycia lub kosztu 
wytworzenia. Warto"ci niematerialne nabyte w ramach transakcji przej$cia jednostki gospodarczej ujmuje si$ w 
aktywach oddzielnie od warto"ci firmy, je"li przy pocz(tkowym uj$ciu mo&na wiarygodnie ustali% ich warto"% go-
dziw(.  

Na dzie# bilansowy warto"ci niematerialne wycenia si$ w cenie nabycia pomniejszonej o skumulowan( kwot$ od-
pisów amortyzacyjnych i skumulowan( kwot$ odpisów aktualizuj(cych z tytu!u utraty warto"ci. 

Sk!adniki warto"ci niematerialnych o okre"lonym okresie u&ytkowania s( amortyzowane metod( liniow(. Metoda 
amortyzacji oraz stawka podlegaj( weryfikacji na ka&dy dzie# bilansowy. Sk!adniki warto"ci niematerialnych o nie-
okre"lonym okresie u&ytkowania +znaki towarowe: nie podlegaj( amortyzacji. Warto"% sk!adników o nieokre"lonym 
okresie u&ytkowania podlega testom na trwa!( utrat$ warto"ci na ka&dy dzie# bilansowy. 
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Warto"ci niematerialne o okre"lonym okresie u&ytkowania umarzane s( metod( liniow( przez okres ich szacunko-
wej u&yteczno"ci, który wynosi przeci$tnie 5 lat.  

 Udzia'y i akcje w jednostkach podporz/dkowanych 

Udzia!y i akcje w jednostkach podporz(dkowanych +zale&nych, wspólnych przedsi$wzi$ciach oraz stowarzyszo-
nych: s( wycenione wed!ug ich ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytu!u trwa!ej utraty warto"ci. 

 Utrata warto+ci aktywów niefinansowych 

W przypadku wyst(pienia przes!anek wskazuj(cych na mo&liwo"% utraty warto"ci posiadanych sk!adników rzeczo-
wego maj(tku trwa!ego, warto"ci niematerialnych oraz warto"ci firmy przeprowadzany jest test na utrat$ warto"ci 
a ustalone kwoty odpisów aktualizuj(cych obni&aj( warto"% bilansow( aktywa, którego dotycz( i odnoszone s( w 
rachunek zysków i strat.  
Odpisy aktualizuj(ce warto"% aktywów podlegaj(cych uprzedniemu przeszacowaniu, koryguj( kapita! z aktualizacji 
wyceny do wysoko"ci kwot uj$tych w kapitale, a poni&ej ceny nabycia odnoszone s( w rachunek zysków i strat. 

Wysoko"% odpisów aktualizuj(cych ustala si$ jako nadwy&k$ warto"ci bilansowej tych sk!adników nad ich warto"ci( 
odzyskiwaln(. Warto"% odzyskiwalna odpowiada wy&szej z nast$puj(cych warto"ci; ceny sprzeda&y netto lub war-
to"ci u&ytkowej.  
Niefinansowe aktywa +oprócz warto"ci firmy:, od których dokonano wcze"niej odpisów aktualizuj(cych testowane 
s( na ka&dy dzie# bilansowy pod k(tem wyst(pienia przes!anek wskazuj(cych na mo&liwo"% odwrócenia wcze"niej 
dokonanego odpisu. Skutki odwrócenia odpisów aktualizuj(cych odnoszone s( w rachunek zysków i strat za wy-
j(tkiem kwot, uprzednio obni&aj(cych kapita! z aktualizacji wyceny, które koryguj( ten kapita! do wysoko"ci doko-
nanych jego obni&e#.  

 Zapasy 

Zapasy obejmuj( surowce, materia!y, produkcj$ w toku, wyroby gotowe i towary. 
Koszty poniesione na doprowadzenie ka&dego ze sk!adników zapasów do jego aktualnego miejsca wyceniane s( 
w nast$puj(cy sposób; 

n surowce, materia!y i towary � cena nabycia 
n pó!produkty, produkty w toku i wyroby gotowe � rzeczywisty koszt wytworzenia. 

Rozchód zapasów wyceniany jest nast$puj(co; 
n surowce, materia!y i towary � �pierwsze wesz!o - pierwsze wysz!o� 
n pó!produkty, produkty w toku i wyroby gotowe - wed!ug rzeczywistego kosztu wytworzenia  

Zapasy s( wycenione na dzie# bilansowy wed!ug ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, jednak&e na poziomie nie 
wy&szym od mo&liwej do uzyskania ceny sprzeda&y.  

Je&eli cena nabycia towarów lub techniczny koszt wytworzenia wyrobów gotowych jest wy&szy ni& przewidywana 
cena sprzeda&y, jednostka dokonuje odpisów aktualizacyjnych, które koryguj( pozosta!e koszty operacyjne. Cena 
sprzeda&y stanowi cen$ sprzeda&y dokonywanej w toku zwyk!ej dzia!alno"ci gospodarczej, pomniejszon( o sza-
cowane koszty zako#czenia produkcji i koszty niezb$dne do doprowadzenia sprzeda&y do skutku. 

 Nale(no+ci z tytu'u dostaw i us'ug oraz pozosta'e nale(no+ci 

Na moment pocz(tkowego uj$cia nale&no"ci z tytu!u dostaw i us!ug, których termin zapadalno"ci wynosi zazwyczaj 
od 7 do 75 dni, s( ujmowane wed!ug ceny transakcyjnej +kwoty wymagaj(cej zap!aty:. Na dzie# bilansowy nale&-
no"ci s( wyceniane w warto"ci pocz(tkowej, z uwzgl$dnieniem odpisów z tytu!u utraty warto"ci. Odpisy aktualizu-
j(ce dokonywane s( na poziomie oczekiwanych strat kredytowych. 

Grupa do oszacowania warto"ci odpisu z tytu!u utraty warto"ci nale&no"ci z tytu!u dostaw i us!ug stosuje macierz 
rezerw opracowan( na podstawie danych historycznych dotycz(cych sp!at nale&no"ci przez kontrahentów skory-
gowane w stosownych przypadkach o wp!yw informacji dotycz(cych przysz!o"ci. Odpis z tytu!u warto"ci jest anali-
zowany na ka&dy dzie# sprawozdawczy 
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Kwoty utworzonych odpisów aktualizuj(cych warto"% nale&no"ci odnoszone s( w ci$&ar rachunku zysków i strat w 
koszty sprzeda&y. Kwoty rozwi(zanych odpisów na nale&no"ci koryguj( koszty sprzeda&y. 

Nale&no"ci z terminami wymagalno"ci powy&ej 12 miesi$cy od dnia bilansowego kwalifikuje si$ do aktywów trwa-
!ych. Do aktywów obrotowych zaliczane s( nale&no"ci o terminie wymagalno"ci w okresie do 12 miesi$cy od dnia 
bilansowego. 

 !rodki pieni:(ne i ich ekwiwalenty 

'rodki pieni$&ne i ekwiwalenty "rodków pieni$&nych obejmuj( "rodki pieni$&ne w banku i kasie oraz lokaty krótko-
terminowe o pierwotnym okresie zapadalno"ci nieprzekraczaj(cym trzech miesi$cy. 
Saldo "rodków pieni$&nych w rachunku przep!ywów pieni$&nych sk!ada si$ z okre"lonych powy&ej "rodków pie-
ni$&nych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych o niesp!acone kredyty w rachunkach bie&(cych.  
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 Kapita'y 

Kapita' podstawowy Kapita! podstawowy wykazywany jest w wysoko"ci okre"lonej w statucie i wpi-
sanej w rejestrze s(dowym. 

Kapita' zapasowy Na warto"% prezentowan( w pozycji Kapita! zapasowy sk!adaj( si$; 
n premia z tytu!u emisji akcji po cenie przewy&szaj(cej ich warto"% nominaln(, 

pomniejszona o koszty emisji, 
n kwoty zysków z lat ubieg!ych, zakwalifikowane na podstawie decyzji Wal-

nych Zgromadze# Akcjonariuszy. 

Kapita' z aktualizacji 

wyceny 

Kapita! z aktualizacji wyceny zosta! utworzony z nadwy&ki osi(gni$tej przy prze-
szacowaniu sk!adników rzeczowego maj(tku trwa!ego na dzie# 1 stycznia 1995 
roku. 

Kapita' rezerwowy Kapita! rezerwowy jest tworzony z wyceny programu motywacyjnego opcji na 
akcje proporcjonalnie do czasu trwania programu.  

Zyski@straty z lat ubie-
g'ych 

W pozycji tej prezentowany jest wynik finansowy netto poprzednich lat obroto-
wych, a& do momentu podj$cia decyzji o jego podziale +lub pokryciu: jak rów-
nie& korekty wyniku finansowego dotycz(ce lat ubieg!ych, a wynikaj(ce z b!$-
dów lat poprzednich lub zmian zasad rachunkowo"ci. 

Zarz/dzanie kapita'em Zarz(dzanie kapita!em w Grupie Kapita!owej ma na celu zachowanie zdolno"ci 
do kontynuowania dzia!alno"ci z uwzgl$dnieniem realizacji planowanych inwe-
stycji, tak aby Grupa Kapita!owa generowa!a w przysz!o"ci zwrot oraz korzy"ci 
ekonomiczne dla akcjonariuszy/inwestorów. 

Wykorzystanie kapita!u jest na bie&(co monitorowane poprzez analiz$ wska<-
ników oraz porównanie sytuacji Grupy Kapita!owej na tle bran&y, w której 
dzia!a Grupa Kapita!owa. 

Na Grupie Kapita!owej nie spoczywaj( na!o&one zewn$trznie wymogi kapita-
!owe. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie wyst(pi!y 
zmiany w zakresie zasad i procesów s!u&(cym zarz(dzania kapita!em. 

 Zobowi/zania 

Zobowi(zania obejmuj(; zobowi(zania z tytu!u kredytów, po&yczek i leasingu, zobowi(zania z tytu!u dostaw i us!ug, 
pozosta!e zobowi(zania finansowe oraz pozosta!e zobowi(zania niefinansowe. 

Zobowi(zania finansowe podlegaj(ce MSSF 9 +m.in. zobowi(zania z tyt. kredytów, po&yczek, zob. z tyt. dostaw i 
us!ug: i zaliczone do wyceny w zamortyzowanym koszcie ujmowane s( pocz(tkowo w warto"ci godziwej z 
uwzgl$dnieniem ewentualnych kosztów transakcyjnych. Na dzie# sprawozdawczy zobowi(zania takie wyceniane 
s( w zamortyzowanym koszcie.  

Zobowi(zania finansowe zaliczone zgodnie z MSSF 9 do wycenianych w warto"ci godziwej przez wynik finansowy 
+m.in. instrumenty pochodne: ujmowane s( pocz(tkowo w warto"ci godziwej, a na dzie# sprawozdawczy podlegaj( 
przeszacowaniu do warto"ci godziwej.  
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 Rezerwy 

Rezerwy tworzone s( wówczas, gdy na Grupie Kapita!owej ci(&y istniej(cy obecny obowi(zek +prawny lub 
zwyczajowy: wynikaj(cy ze zdarze# przesz!ych i gdy prawdopodobne jest, &e wype!nienie tego obowi(zku 
spowoduje konieczno"% wyp!ywu "rodków oraz gdy mo&na dokona% wiarygodnego oszacowania kwoty tego 
zobowi(zania.  

Rezerwy odzwierciedlaj( najbardziej w!a"ciwy szacunek nak!adów niezb$dnych do wype!nienia obecnego 
obowi(zku na dzie# bilansowy. W przypadku istotnej warto"ci pieni(dza w czasie, kwota rezerwy odpowiada 
warto"ci bie&(cej nak!adów koniecznych do wype!nienia obowi(zku. 

Aktualizacji wielko"ci rezerw dokonuje si$ na dzie# bilansowy. 

 Leasing 

Na moment zawarcia ka&dej nowej umowy Grupa ocenia, czy umowa jest leasingiem, lub czy zawiera leasing. 
Leasing zosta! zdefiniowany jako umowa, na mocy której przekazuje si$ prawo do kontroli u&ytkowania zidentyfi-
kowanego sk!adnika aktywów na dany okres w zamian za wynagrodzenie. W celu identyfikacji leasingu umowy s( 
oceniane pod k(tem 3 kryteriów; 
- czy umowa dotyczy zidentyfikowanego sk!adnika aktywów, który jest  wyra<nie okre"lony w umowie lub którego 
mo&na zidentyfikowa% w sposób dorozumiany w momencie, w którym sk!adnik aktywów udost$pnia si$ do u&ytko-
wania, 
- czy jednostka ma prawo do uzyskania zasadniczo wszystkich korzy"ci ekonomicznych z u&ytkowania zidentyfi-
kowanego sk!adnika aktywów przez ca!y okres u&ytkowania aktywów zgodnie z obowi(zuj(c( umow(, 
- czy jednostka ma prawo do kierowania u&ytkowaniem zidentyfikowanego sk!adnika aktywów przez ca!y okres 
u&ytkowania. 

W dacie rozpocz$cia Grupa ujmuje sk!adnik aktywów z tytu!u prawa do u&ytkowania oraz zobowi(zanie z tytu!u 
leasingu. Prawo do u&ytkowania jest wyceniane w dacie rozpocz$cia wed!ug kosztu obejmuj(cego kwot$ pocz(t-
kowej wyceny zobowi(zania  z tytu!u leasingu, wszelkich op!at leasingowych zap!aconych w dacie rozpocz$cia, 
pocz(tkowych kosztów bezpo"rednich, szacowanych kosztów przewidywanych w zwi(zku z demonta&em i usu-
ni$ciem bazowego sk!adnika aktywów i op!at leasingowych zap!aconych w dacie rozpocz$cia lub przed ni(. 

Prawa do u&ytkowania s( amortyzowane metod( liniow( od daty rozpocz$cia do ko#ca okresu u&ytkowania prawa 
do u&ytkowania lub do ko#ca okresu leasingu, w zale&no"ci od tego, która z tych dat jest wcze"niejsza. Prawa do 
u&ytkowania s( poddawane testom na utrat$ warto"ci zgodnie z MSR 36, w przypadku stwierdzenia przes!anek do 
utraty warto"ci. 

W dacie rozpocz$cia Grupa wycenia zobowi(zanie z tytu!u leasingu w wysoko"ci warto"ci bie&(cej op!at leasingo-
wych pozostaj(cych do zap!aty w tej dacie. Op!aty leasingowe dyskontuje si$ z zastosowaniem stopy procentowej 
leasingu, je&eli stop$ t$ mo&na z !atwo"ci( ustali%. W przeciwnym razie leasingobiorca stosuje kra#cow( stop$ 
procentow( leasingobiorcy. 

W dacie rozpocz$cia  op!aty leasingowe zawarte w wycenie zobowi(zania z tytu!u  leasingu obejmuj(  sta!e op!aty 
leasingowe pomniejszone o wszelkie nale&ne zach$ty leasingowe, zmienne op!aty leasingowe zale&ne od indek-
sów lub stawek, kwoty oczekiwane do zap!aty w ramach gwarantowanej warto"ci ko#cowej oraz p!atno"ci z tytu!u 
wykonania opcji kupna, je&eli mo&na za!o&y% z wystarczaj(c( pewno"ci( za!o&y%, &e leasingobiorca skorzysta z tej 
opcji. 

W kolejnych okresach zobowi(zanie z tytu!u leasingu jest powi$kszane o naliczone odsetki od zobowi(zania lea-
singowego oraz pomniejszane o dokonane sp!aty op!at leasingowych.  
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Wycena zobowi(zania leasingowego jest aktualizowana w sytuacji zaistnienia zmian w umowach leasingowych 
dotycz(cych okres leasingu, zaistnienia opcji kupna bazowego sk!adnika aktywów, gwarantowanej warto"ci ko#-
cowej, zaistnienia zmian w op!atach wynikaj(cych ze zmian w indeksach lub stawkach. 

Aktualizacja warto"ci zobowi(zania jest ujmowana jako korekta warto"ci sk!adnika aktywów z tytu!u praw do u&yt-
kowania. 

Grupa stosuje dopuszczalne standardem praktyczne rozwi(zania dotycz(ce leasingów krótkoterminowych oraz 
leasingów o ma!ej warto"ci. Dla takich umów, op!aty leasingowe ujmowane s( w wyniku metod( liniow( w trackie 
trwania leasingu.  

U&ywane na podstawie umów leasingu "rodki trwa!e podlegaj( amortyzacji wed!ug zasad stosowanych do w!a-
snych sk!adników maj(tku. Je&eli brak jest wiarygodnej pewno"ci, &e po zako#czeniu umowy leasingu Grupa 
otrzyma prawo w!asno"ci, aktywa s( amortyzowane w okresie krótszym spo"ród okresu leasingu i okresu ekono-
micznej u&yteczno"ci. 

 Przychody 

Przychody operacyjne 

Zasady ujmowania przychodów z dzia!alno"ci operacyjnej okre"lone zosta!y w MSSF 15 �Przychody�. 

Przychód wycenia si$ w cenie transakcyjnej, czyli kwocie wynagrodzenia, które zgodnie z oczekiwaniem b$dzie jej 
przys!ugiwa% w zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr lub us!ug na rzecz klienta, z wy!(czeniem kwot po-
branych w imieniu osób trzecich +na przyk!ad niektórych podatków od sprzeda&y:. Wynagrodzenie okre"lone w 
umowie z klientem mo&e obejmowa% kwoty sta!e, kwoty zmienne lub oba wskazane rodzaje. Kwota wynagrodzenia 
odzwierciedlona jest zazwyczaj przez kwot$ otrzyman( b(d< nale&n(, po pomniejszeniu o przewidywane rabaty, 
zwroty klientów i podobne pomniejszenia, w tym podatek od towarów i us!ug oraz inne podatki zwi(zane ze sprze-
da&( za wyj(tkiem podatku akcyzowego a tak&e kary umowne. 

Grupa ujmuje umow$ z klientem tylko wtedy, gdy spe!nione s( wszystkie nast$puj(ce kryteria; strony umowy za-
war!y umow$ +pisemna, ustna lub w innej formie: i s( zobowi(zane do wykonania swoich obowi(zków= Grupa jest 
w stanie rozpozna% prawa ka&dej ze stron dotycz(ce towarów lub us!ug, które maj( zosta% przekazane= Grupa jest 
w stanie zidentyfikowa% warunki p!atno"ci za towary lub us!ugi, które maj( zosta% przekazane= umowa ma tre"% 
ekonomiczn( oraz jest prawdopodobne, &e Grupa otrzyma wynagrodzenie, które b$dzie jej przys!ugiwa!o w zamian 
za towary lub us!ugi, które zostan( przekazane klientowi. 
Na moment zawarcia umowy Grupa dokonuje oceny towarów lub us!ug przyrzeczonych w umowie z klientem i 
rozpoznaje jako zobowi(zanie do wykonania "wiadczenia ka&de przyrzeczenie przekazania klientowi towaru lub 
us!ugi, które mo&na wyodr$bni%. 

W celu ustalenia ceny transakcyjnej Grupa uwzgl$dnia warunki umowy oraz stosowane przez ni( zwyczajowe 
praktyki handlowe.  

Grupa ujmuje przychody zgodnie z MSSF 15, czyli w momencie, kiedy spe!nione zostaje zobowi(zanie  do wyko-
nania "wiadczenia poprzez przekazanie przyrzeczonego towaru lub us!ugi  klientowi. Przekazanie sk!adnika akty-
wów nast$puje w momencie, gdy klient uzyskuje kontrol$ nad tym sk!adnikiem aktywów.  

Inne przychody, w tym przychody finansowe 

Odsetki 

Przychody z odsetek ujmowane s( wed!ug zasady memoria!owej metod( efektywnej stopy procentowej. 
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Dywidendy 

Dywidendy s( ujmowane w momencie przyznania praw do ich 
otrzymania. 

Przychody z tytu'u najmu 

Przychody z tytu!u najmu nieruchomo"ci inwestycyjnych ujmo-
wane s( metod( liniow( przez okres wynajmu w stosunku do 

trwaj(cych umów. 

 Koszty 

Koszty ujmuje si$ w rachunku zysków i strat, je&eli nast(pi!o uprawdopodobnione zmniejszenie przysz!ych korzy"ci 
ekonomicznych zwi(zane ze zmniejszeniem stanu aktywów lub zwi$kszeniem stanu zobowi(za#, których wielko"% 
mo&na wiarygodnie ustali%. 

Koszty ujmuje si$ w rachunku zysków i strat na podstawie bezpo"redniego zwi(zku pomi$dzy poniesionymi 
kosztami a osi(gni$ciem konkretnych przychodów, tzn. stosuj(c zasad$ wspó!mierno"ci. 

W razie, gdy przewiduje si$ osi(ganie korzy"ci ekonomicznych przez kilka okresów obrotowych, za" ich zwi(zek z 
przychodami mo&e by% okre"lony tylko ogólnie i po"rednio, koszty ujmuje si$ w rachunku zysków i strat drog( 
systematycznego i racjonalnego roz!o&enia w czasie. 

Koszty finansowania zewn:trznego 

Koszty finansowania zewn$trznego +odsetki oraz inne koszty zwi(zane z uzyskanym finansowaniem: s( odnoszone w koszty okresu, 
którego dotycz(. 

3.19a. Koszty +wiadcze; pracowniczych 

Rezerwa na odprawy emerytalne aktualizowana jest na koniec ka&dego okresu sprawozdawczego na podstawie 
wyceny dokonanej przez aktuariusza, natomiast rezerwa z tytu!u niewykorzystanych urlopów tworzona jest w 
oparciu o ilo"% niewykorzystanych dni i "redniej p!acy. Koszty ujmuje si$ w rachunku zysków i strat w okresie 
sprawozdawczym. 

 Podatek 

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje podatek dochodowy bie&(cy i odroczony.  

Podatek dochodowy bie&(cy stanowi oczekiwane zobowi(zanie podatkowe z tytu!u opodatkowania dochodu za 
dany rok podlegaj(cego opodatkowaniu, wyliczane przy zastosowaniu stawek podatkowych obowi(zuj(cych na 
dany dzie# bilansowy, oraz ewentualne korekty podatku dochodowego dotycz(cego lat ubieg!ych. Bie&(ce zobo-
wi(zanie z tytu!u podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. 

Podatek odroczony ujmowany jest w rachunku zysków i strat danego okresu, za wyj(tkiem pozycji rozliczanych 
bezpo"rednio z kapita!em w!asnym. W takiej sytuacji podatek odroczony ujmuje si$ równie& w odpowiedniej pozycji 
w kapitale w!asnym. 
Podatek dochodowy odroczony ustala si$ metod( bilansow(, na podstawie ró&nic przej"ciowych pomi$dzy 
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje podatek dochodowy bie&(cy i odroczony.  

Podatek dochodowy bie&(cy stanowi oczekiwane zobowi(zanie podatkowe z tytu!u opodatkowania dochodu za 
dany rok podlegaj(cego opodatkowaniu, wyliczane przy zastosowaniu stawek podatkowych obowi(zuj(cych na 
dany dzie# bilansowy, oraz ewentualne korekty podatku dochodowego dotycz(cego lat ubieg!ych. Bie&(ce 
zobowi(zanie z tytu!u podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. 

Podatek odroczony ujmowany jest w rachunku zysków i strat danego okresu, za wyj(tkiem pozycji rozliczanych 
bezpo"rednio z kapita!em w!asnym. W takiej sytuacji podatek odroczony ujmuje si$ równie& w odpowiedniej pozycji 
w kapitale w!asnym. 
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Podatek dochodowy odroczony ustala si$ metod( bilansow(, na podstawie ró&nic przej"ciowych pomi$dzy 
warto"ci( aktywów i zobowi(za# wykazanych w ksi$gach rachunkowych a ich warto"ci( dla celów podatkowych. 
Wysoko"% wykazanego podatku dochodowego odroczonego uwzgl$dnia planowany sposób realizacji ró&nic 
przej"ciowych, przy zastosowaniu stawek podatku dochodowego, która b$dzie obowi(zywa% w momencie realizacji 
ró&nic, bior(c za podstaw$ stawki podatkowe, które obowi(zywa!y prawnie lub by!y zasadniczo uchwalone na dzie# 
bilansowy. 

Aktywa z tytu!u podatku odroczonego ustala si$ w wysoko"ci kwoty przewidzianej w przysz!o"ci do odliczenia od 
podatku dochodowego, w zwi(zku z ujemnymi ró&nicami przej"ciowymi, które spowoduj( w przysz!o"ci 
zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego. Warto"% bilansowa sk!adnika aktywów z tytu!u 
odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na ka&dy dzie# bilansowy i podlega odpisowi w przypadku, 
kiedy zachodzi w(tpliwo"% osi(gni$cia przez Spó!k$ korzy"ci ekonomicznych zwi(zanych z wykorzystaniem 
aktywów z tytu!u odroczonego podatku dochodowego. 

Rezerwa z tytu!u odroczonego podatku dochodowego tworzona jest od dodatnich ró&nic przej"ciowych pomi$dzy 
warto"ci( podatkow( aktywów i zobowi(za#, a ich warto"ci( bilansow( w sprawozdaniu finansowym. 

 P'atno+ci w formie akcji  )opcje na akcje* 

Przyznane cz!onkom Zarz(du i kluczowym mened&erom opcje na akcje +warranty: stanowi( transakcje rozliczane 
w instrumentach kapita!owych. Koszt transakcji rozliczanych w instrumentach kapita!owych jest wyceniany przez 
odniesienie do warto"ci godziwej na dzie# przyznania praw. Przy wycenie nie s( uwzgl$dniane &adne warunki 
dotycz(ce efektywno"ci wyników, poza zwi(zanymi z cen( akcji. 

Koszt transakcji rozliczanych w instrumentach kapita!owych jest ujmowany wraz z odpowiadaj(cym mu wzrostem 
warto"ci kapita!u w!asnego w okresie, którego dotycz( warunki nabywania uprawnie# dotycz(ce efektywno"ci 
wyników, ko#cz(cym si$ w dniu, w którym cz!onkowie Zarz(du i kluczowi mened&erowie zdob$d( pe!ne 
uprawnienia do "wiadcze# +dzie# nabycia praw:. Skumulowany koszt uj$ty z tytu!u transakcji rozliczanych w 
instrumentach kapita!owych na ka&dy dzie# bilansowy do dnia nabycia praw, odzwierciedla stopie# up!ywu czasu 
nabywania praw oraz liczb$ opcji, do których prawa zostan( ostatecznie nabyte. 

Warto"% godziwa przyznanych opcji jest ujmowana w rachunku zysków i strat w korespondencji z kapita!em 
rezerwowym. Warto"% godziwa opcji jest mierzona na dzie# przyznania uprawnie# oraz jest ujmowana w okresie 
nabywania uprawnie#. Warto"% ta jest mierzona w oparciu o model wyceny Monte Carlo, który jest rozwini$ciem 
modelu wyceny Blacka � Scholesa, uwzgl$dniaj(c terminy i warunki przyznania opcji na akcje. 
Rozwadniaj(cy wp!yw wyemitowanych opcji jest uwzgl$dniany przy ustalaniu wielko"ci zysku przypadaj(cego na 
jedn( akcj$, jako dodatkowe rozwodnienie akcji. 

 Segmenty dzia'alno+ci 

Grupa specjalizuje si$ w projektowaniu oraz sprzeda&y detalicznej markowej odzie&y m$skiej i damskiej pozycjo-
nowanej w "rednim i wy&szym segmencie rynku oraz luksusowej bi&uterii i zegarków. Obecnie buduje sprzeda& w 
oparciu o marki Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler +za po"rednictwem spó!ki zale&nej:, W.KRUK +za po"rednic-
twem spó!ki zale&nej: oraz Od II kwarta!u 2015 r. dzia!alno"% jubilerska w wyniku przeprowadzenia transakcji zbycia 
zorganizowanej cz$"ci przedsi$biorstwa zwi(zanego z mark( W.KRUK prowadzona jest w spó!ce zale&nej od Emi-
tenta tj. W.KRUK S.A. z siedzib( w Krakowie. Z dniem 30 listopada 2018 roku nast(pi!o po!(czenie z Bytom S.A., 
w wyniku którego Grupa sta!a si$ w!a"cicielem marki Bytom. 

Na schemacie poni&ej przedstawiono podzia! dzia!alno"ci Grupy wg segmentów dzia!alno"ci; 
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Czo'owe marki w'asne linii biznesowej Vistula< 

Vi
st

ul
a 

 

Na polskim rynku od 1967 roku, jest podstawow( formaln( lini( mody m$skiej. Marka Vistula 
posiada szerok( ofert$ garniturów, marynarek, spodni i koszul oraz innych akcesoriów 
komplementarnych. 

 

Marka wprowadzona na rynek w 1998 roku. Produkty ni( sygnowane kojarzone s( z odzie&( 
pochodz(c( z rynku francuskiego. Wprowadzenie marki Lantier mia!o na celu poszerzenie 
oferty Spó!ki o produkty skierowane do najbardziej wymagaj(cych klientów, wykorzystuj(ce 
najnowsze trendy mody "wiatowej i najlepszej jako"ci materia!y. Oprócz oferty garniturów 
klasycznych kolekcje marki Lantier, podobnie jak kolekcje marki Vistula, obejmuj( tak&e 
dzianiny, koszule, kurtki, p!aszcze oraz szeroki zakres artyku!ów komplementarnych. 

 

 

Jest mark( wprowadzon( w 2009 roku, któr( sygnowane s( produkty typu fashion ? smart 
casual. Produkty marki Vistula Red charakteryzuj( si$ wysok( jako"ci( oraz wzornictwem 
zgodnym ze "wiatowymi trendami mody. Marka skierowana do klientów m!odszych, 
poszukuj(cych odwa&niejszych i bardziej casualowych stylizacji. 

 

Czo'owe marki w'asne linii biznesowej Bytom< 

B
yt

om
  

BYTOM to polska marka z histori( rozpoczynaj(c( si$ w 1945 roku, w której tradycja 
spotyka si$ ze wspó!czesn( wizj( krawiectwa i mody m$skiej. Bazuj(c na ponad 
kilkudziesi$cioletnim dziedzictwie, marka oferuje kolekcje mody m$skiej, w której 
szczególne miejsce zajmuj( garnitury stworzone ze szlachetnych w!oskich tkanin, uszyte 
w polskich szwalniach. 

BYTOM to nie tylko sztuka krawiectwa. Marka odwo!uje si$ do polskiego dziedzictwa 
kulturowego tworz(c limitowane kolekcje inspirowane twórczo"ci( wybitnych osobowo"ci, 
zapraszaj(c do wspó!pracy osoby maj(ce istotny wp!yw na rozwój polskiej kultury i sztuki. 
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Czo'owe marki w'asne linii biznesowej Wólczanka< 
W

ól
cz

an
ka

 

 

Jest mark( istniej(c( od 1948 roku. Ofert$ tej marki stanowi( koszule m$skie, a od sezonu 
Jesie#-Zima 2014 równie& damskie zarówno formalne jak i typu casual. Uzupe!niaj(cy 
asortyment marki Wólczanka stanowi( swetry, koszulki polo oraz od sezonu Wiosna-Lato 
2019 m$skie spodnie typu chinosy. 

 

Jest ekskluzywn(, mark( koszulow(. Produktami sygnowanymi t( mark( s( koszule 
wykonane z najwy&szej jako"ci tkanin, których wzornictwo pod(&a za najnowszymi trendami 
"wiatowej mody. 

Pozosta'e marki w'asne w segmencie odzie(owym< 

Se
gm

en
t o

dz
ie

(o
w

y 

 

Odzie& tej marki skierowana jest do wy&szego segmentu rynku mody damskiej. Produkty 
tej marki zosta!y wprowadzone na polski rynek na pocz(tku lat 90-tych.  

Oferta sygnowana znakiem Deni Cler Milano szyta jest z w!oskich tkanin, równie& wi$kszo"% 
wykorzystywanych dodatków jest pochodzenia w!oskiego. Materia!y, które s( 
wykorzystywane do produkcji ubra# tej marki to przede wszystkim kaszmir i we!na z 
jedwabiem. Asortyment marki obejmuje g!ównie; spódnice, &akiety, spodnie, bluzki, 
p!aszcze i sukienki.  

W!a"cicielem wywodz(cej si$ z Mediolanu marki Deni Cler Milano jest Grupa zale&na DCG 
S.A. z siedzib( w Warszawie. Podstawowa dzia!alno"% DCG S.A. skupia si$ na 
projektowaniu, produkcji i dystrybucji ekskluzywnej odzie&y damskiej. 

Grupa VRG S.A systematycznie poszerza asortyment artyku!ów komplementarnych w swoich salonach firmowych 
obejmuj(cy mi$dzy innymi ofert$ produktów smart casual, ekskluzywn( galanteri$ skórzan( oraz obuwie. 
Oferowane akcesoria s( aktualnie jedn( z najszybciej rosn(cych kategorii towarowych i zarazem cechuj( si$ 
wysok( mar&( handlow(. 

Marki w'asne w segmencie jubilerskim< 

Se
gm

en
t j

ub
ile

rs
ki

 

 

W.KRUK jest najstarsz( mark( jubilersk( w Polsce o ponad 180-letniej tradycji. Oferta 
W.KRUK obejmuje bi&uteri$ ze z!ota i platyny, w tym w szczególno"ci bi&uteri$ z brylantami 
i kamieniami szlachetnymi. W.KRUK tworzy równie& najwy&szej jako"ci kolekcje wykonane 
ze srebra oraz innych kruszców.  
W.KRUK oferuje wiele autorskich linii bi&uterii o unikalnym charakterze. Wyró&niaj(ca styli-
styka wyrobów W.KRUK to efekt pracy designerów, projektów inspirowanych przez amba-
sadorki +m.in. kolekcja Freedom Martyny Wojciechowskiej: oraz eksperckiego i innowacyj-
nego podej"cia do jubilerstwa. Znacz(ca cz$"% prezentowanych co roku kolekcji, wykony-
wana jest w podpozna#skiej Manufakturze marki, która jest jedn( z niewielu w Europie 
wci(& stosuj(cych tradycyjne techniki wytwórcze. W pracowniach marki W.KRUK r$kodzie!o 
!(czone jest z najnowocze"niejszymi technologiami. W 2019 roku marka W.KRUK jako 
pierwsza w Polsce wprowadzi!a do oferty w swojej sieci salonów pod nazw( w!asn( New 
Diamond by W.KRUK now( kategori$ diamentów stworzonych przez cz!owieka w warun-
kach laboratoryjnych. Posiadaj( one parametry identyczne jak diamenty wydobywane me-
todami tradycyjnymi i klasyfikowane s( wed!ug tych samych parametrów, z wykorzystaniem 
tych samych standardów eksperckiej oceny. Kolekcja zdobiona New Diamond by W.KRUK 
obejmuje pier"cionki pod nazw( Doskona!y®, kolczyki oraz wisiorki ze stworzonymi przez 
cz!owieka diamentami w kolorach; bia!ym oraz, po raz pierwszy na rynku polskim, ró&owym 
i niebieskim. Asortyment marki od 2016 dope!nia wybór akcesoriów sygnowanych W.KRUK, 
takich jak torby i dodatki skórzane, jedwabne chusty, okulary przeciws!oneczne oraz zapa-
chy dla kobiet i m$&czyzn.  
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ZEGARKI 

W.KRUK posiada w swojej ofercie zegarki luksusowych szwajcarskich marek jak Rolex 
+jako jedyny dystrybutor tej marki w Polsce:, Cartier, Jaeger-LeCoultre, Hublot, Panerai, 
Chopard, Breitling, Girard-Perregaux, Omega, Tudor, Tag Heuer, Longines, Rado, 
Frédérique Constant, Tissot, Certina, Doxa, Gucci, Swatch i wielu innych. Po koniec roku 
2020 do oferty w!(czona zosta!a marka Patek Philippe uznawana za najbardziej presti&ow( 
na "wiecie. 
Sprzedawane w salonach W.KRUK zegarki renomowanych marek zajmuj( siln( pozycj$ 
na polskim rynku, a warto"% ich sprzeda&y systematycznie wzrasta. 

Dzia'alno+> produkcyjna< 

Dzia!alno"% produkcyjna w cz$"ci odzie&owej Grupy zosta!a ulokowana mi$dzy innymi w spó!ce w 100> zale&nej 
od spó!ki dominuj(cej, dzia!aj(cej pod nazw( Wólczanka Shirts Manufacturing Sp. z o.o. Poza w!asnym zak!adem 
Spó!ka wspó!pracuje ze sprawdzonymi producentami niezale&nymi, którzy gwarantuj( zapewnienie us!ug szycia i 
konfekcjonowania na najwy&szym poziomie oraz oferuj( konkurencyjne warunki cenowe. 

Sezonowo+> i cykliczno+> dzia'alno+ci   

Handel detaliczny zarówno w sektorze fashion jak i w bran&y jubilerskiej cechuje si$ znacz(c( sezonowo"ci( sprze-
da&y. Dla rynku odzie&owego najkorzystniejszym okresem z punktu widzenia generowanego wyniku finansowego 
to okres II i IV kwarta!u, natomiast w zakresie bran&y jubilerskiej to okres IV kwarta!u +zw!aszcza miesi(c grudzie#:. 

W zakresie segmentów geograficznych ca!o"% dzia!alno"ci Grupy Kapita!owej realizowana jest w Rzeczpospolitej 
Polskiej. 

 Kursy stosowane do wyceny aktywów i zobowi/za; 

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów przeliczone na EURO zosta!y wed!ug "redniego kursu z dnia 30.06.2021 
roku og!oszonego przez NBP, który wynosi! 4,5208 z!/EUR. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat zosta!y 
przeliczone na EURO wed!ug kursu 4,5487 z!/EUR, który stanowi "redni( arytmetyczn( "rednich kursów EURO 
ustalonych przez NBP na ostatni dzie# ka&dego zako#czonego miesi(ca obj$tego raportem. 
Do wyliczenia kursu "redniego przyj$to nast$puj(ce kursy EURO z dnia; 29.01.21 � 4,5385 z!/EUR, 26.02.21 � 
4,5175 z!/EUR, 31.03.21 � 4,6603 z!/EUR, 30.04.21 � 4,5654 z!/EUR, 31.05.21 � 4,4805 z!/EUR, 30.06.21 � 4,5208 
z!/EUR. 

Dane porównywalne dla poszczególnych pozycji aktywów i pasywów przeliczone na EURO zosta!y wed!ug kursu 
"redniego og!oszonego przez NBP, obowi(zuj(cego na ostatni dzie# okresów sprawozdawczych, tj. na 31.12.2020 
roku, który wyniós! 4,6148 z!/EURO oraz na 30.06.2020 roku, który wyniós! 4,4660 z!/EURO. Dane porównywalne 
dla poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat zosta!y przeliczone na EURO wed!ug kursów stanowi(cych 
"redni( arytmetyczn( "rednich kursów EURO ustalonych przez NBP na ostatni dzie# ka&dego zako#czonego 
miesi(ca okresu porównawczego tj. od 01.01.2020 roku do 30.06.2020 roku, który wyniós! 4,4413 z!/EURO. 
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4. NOTY UZUPE"NIAJ%CE DO SPRAWOZDA& FINANSOWYCH 

Nota 1 Przychody 

Analiza przychodów Spó'ki 

w tys. z' 

I  pó'rocze 2021  
okres  

od 01-01-2021  
do 30-06-2021 

I  pó'rocze 2020  
okres  

od 01-01-2020  
do 30-06-2020 

2 kwarta' 2021 
okres  

od 01-04-2021 
do 30-06-2021 

2 kwarta' 2020 
okres  

od 01-04-2020 
do 30-06-2020 

Przychody ze sprzeda&y produktów, towarów i mate-
ria!ów 

416 062 372 271 244 005 174 837 

Przychody z tytu!u najmu nieruchomo"ci 52 71 8 36 

Razem przychody ze sprzeda(y 416 114 372 342 244 013 174 873 

Wynik na sprzeda&y maj(tku trwa!ego 18 - 35 - 

Pozosta!e przychody operacyjne 9 315 9 227 9 108 8 650 

w tym: dofinansowanie z FG"P i ZUS (COVID-19) 7 869 7 830 7 642 7 830 

Przychody finansowe 8 823 1 950 13 506 10 090 

Razem 434 270 383 519 266 662 193 613 

G!ówn( pozycj( pozosta!ych przychodów operacyjnych jest otrzymane przez Grup$ dofinansowanie z Funduszu 
Gwarantowanych 'wiadcze# Pracowniczych w zwi(zku z COVID-19 za okres 3 miesi$cy w kwocie 4 503 tys. z!. 
oraz zwolnienie z op!acania nale&no"ci z tytu!u sk!adek ZUS za listopad 2020 roku oraz stycze# i kwiecie# 2021 
roku w !(cznej kwocie 3 366 tys. z!. 

Z uwagi na charakter prowadzonego przez Grup$ g!ównego typu dzia!alno"ci +handel detaliczny: nie wyst$puje 
koncentracja sprzeda&y do klientów, których udzia! w ogólnej warto"ci przychodów ze sprzeda&y przekracza!by 
10>. 

Nota 2 Segmenty wed'ug rodzaju dzia'alno+ci i podzia'u geograficznego  

Dzia!alno"% Grupy mo&emy podzieli% na dwa segmenty operacyjne. Segmenty te s( podstaw( do sporz(dzania 
raportów Grupy. 

Podstawowe rodzaje dzia!alno"ci; 

n Sprzeda& detaliczna i hurtowa wyrobów odzie&owych 
n Sprzeda& detaliczna i hurtowa wyrobów jubilerskich i zegarków 

Poni&ej zaprezentowano informacje dotycz(ce segmentów dzia!alno"ci biznesowej; 

I pó'rocze 2021 okres  
od 01-01-2021  
do 30-06-2021 

w tys. z' 

Segment 
odzie(owy 

Segment  
jubilerski 

Razem 

Sprzeda& na rzecz klientów zewn$trznych 226 442 189 672 416 114 

Zysk brutto na sprzeda(y 116 573 96 254 212 827 

Koszty operacyjne segmentu 134 112 71 739 205 851 

w tym koszty amortyzacji 33 357 19 981 53 338 

Pozosta!e przychody i koszty operacyjne - 6 954 873 - 6 081 
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Przychody i koszty finansowe 2 287 1 029 3 316 

Podatek - 3 821 5 184 1 363 

Wynik netto - 18 385 21 233 2 848 

 
I pó'rocze 2020 okres  

od 01-01-2020  
do 30-06-2020 

w tys. z' 

Segment  
odzie(owy 

Segment  
jubilerski 

Razem 

Sprzeda& na rzecz klientów zewn$trznych 237 292 135 050 372 342 

Zysk brutto na sprzeda(y 108 944 67 099 176 043 

Koszty operacyjne segmentu 124 483 63 718 188 201 

w tym koszty amortyzacji 37 810 20 291 58 101 

Pozosta!e przychody i koszty operacyjne - 12 644 2 514 - 10 130 

Przychody i koszty finansowe - 9 909 - 6 191 - 16 100 

Podatek -,6 898 285 - 6 613 

Wynik netto - 31 194 - 581 - 31 775 

 
2 kwarta' 2021 okres  

od 01-04-2021 
do 30-06-2021 

w tys. z' 

Segment  
odzie(owy 

Segment  
jubilerski 

Razem 

Sprzeda& na rzecz klientów zewn$trznych 140 385 103 628 244 013 

Zysk brutto na sprzeda(y 78 121 53 023 131 144 

Koszty operacyjne segmentu 72 555 37 176 109 731 

w tym koszty amortyzacji 16 754 10 041 26 795 

Pozosta!e przychody i koszty operacyjne - 5 664 966 - 4 698 

Przychody i koszty finansowe 6 849 3 209 10 058 

Podatek 541 3 280 3 821 

Wynik netto 6 210 16 742 22 952 

 
2 kwarta' 2020 okres  

od 01-04-2020 
do 30-06-2020 

w tys. z' 

Segment 
odzie(owy 

Segment 
jubilerski 

Razem 

Sprzeda& na rzecz klientów zewn$trznych 113 996 60 877 174 873 

Zysk brutto na sprzeda(y 52 132 29 947 82 079 

Koszty operacyjne segmentu 55 519 27 133 82 652 

w tym koszty amortyzacji 18 700 10 188 28 888 

Pozosta!e przychody i koszty operacyjne - 12 184 2 383 - 9 801 

Przychody i koszty finansowe 3 890 3 193 7 083 

Podatek - 4 030 559 - 3 471 

Wynik netto - 7 651 7 831 180 

Warto"% przychodów i kosztów finansowych obu segmentów sprawozdawczych obejmuje w g!ównej mierze koszty z 
tytu!u odsetek od kredytów bankowych, które wynios!y odpowiednio; 

· dla segmentu odzie&owego 532 tys. z! za I pó!rocze 2021 roku +828 tys. z! za I pó!rocze 2020 roku:, 
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· dla segmentu jubilerskiego 405 tys. z! za I pó!rocze 2021 roku +943 tys. z! za I pó!rocze 2020 roku:. 

W  I pó!roczu 2021 roku przychody i koszty finansowe obejmuj( równie& odsetki i ró&nice kursowe +nadwy&ka dodatnich 
nad ujemnymi: z tytu!u leasingu dot. umów lokali handlowych i powierzchni biurowych, które wynios!y; 

· dla segmentu odzie&owego odsetki wynios!y 1 669 tys. z!. +1 216 tys. z! za I pó!rocze 2020 roku:,a  ró&nice kursowe 
+nadwy&ka dodatnich nad ujemnymi: wynios!y 4 567 tys. z!., +nadwy&ka ujemnych nad dodatnimi 6 677 tys. z! za 
I pó!rocze 2020: 

· dla segmentu jubilerskiego odsetki wynios!y 1 084 tys. z!. +805 tys. z! za I pó!rocze 2020 roku:,a ró&nice kursowe 
+nadwy&ka dodatnich nad ujemnymi: wynios!y 2 991 tys. z!. +nadwy&ka ujemnych nad dodatnimi 4 506 tys. z! za I 
pó!rocze 2020: 

Transakcje pomi$dzy segmentami operacyjnymi s( oparte o zasady rachunkowo"ci stosowane przez Grup$ Kapita-
!ow(. W porównaniu z ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym nie wyst(pi!y ró&nice w zakresie podstawy wy-
odr$bniania segmentów lub ustalania wyników segmentów. 

Geograficzne segmenty dzia'alno+ci< 

W zakresie segmentów geograficznych ca!o"% dzia!alno"ci Grupy Kapita!owej realizowana jest w Rzeczpospolitej 
Polskiej. 

Przychody ze sprzeda(y na ró(nych rynkach  
pod wzgl:dem lokalizacji geograficznej 

w tys. z' 

I  pó'rocze 2021  
okres  

od 01-01-2021 
do 30-06-2021 

I  pó'rocze 2020  
okres  

od 01-01-2020  
do 30-06-2020 

2 kwarta' 2021 
okres  

od 01-04-2021 
  do 30-06-2021 

2 kwarta' 2020 
okres  

od 01-04-2020 
do 30-06-2020 

Polska 408 088 366 611 240 033 171 754 

Strefa EURO 7 859 5 679 3 700 3 095 

Strefa USD 19 52 - 24 

Pozosta!e 148 - - - 

Razem 416 114 372 342 244 013 174 873 

Aktywa i zobowi(zania segmentów na dzie# 30 czerwca 2021 r. przedstawiaj( si$ nast$puj(co; 

Rok bie(/cy I pó'rocze 2021 
w tys. z' 

Segment 
odzie(owy 

Segment  
jubilerski 

Razem 

Aktywa 747 502 686 041 1 433 543 

Zobowi(zania 353 472 253 869 607 341 

Aktywa i zobowi(zania segmentów na dzie# 30 czerwca 2020 r. przedstawiaj( si$ nast$puj(co; 

Rok poprzedni I pó'rocze 2020 
w tys. z' 

Segment 
odzie(owy 

Segment  
jubilerski 

Razem 

Aktywa 796 257 649 736 1 445 993 

Zobowi(zania 354 676 259 743 614 419 
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Nota 3 Koszty dzia'alno+ci operacyjnej oraz pozosta'e koszty operacyjne 

 

w tys. z' 

I  pó'rocze 2021  
okres  

od 01-01-2021  
do 30-06-2021 

I  pó'rocze 2020  
okres  

od 01-01-2020  
do 30-06-2020 

2 kwarta' 2021 
okres  

od 01-04-2021 
do 30-06-2021 

2 kwarta' 2020 
okres  

od 01-04-2020 
do 30-06-2020 

Amortyzacja 53 338 58 101 26 795 28 888 

Zu&ycie surowców i materia!ów 32 024 31 214 16 184 7 584 

Warto"% sprzedanych towarów 191 553 184 453 106 985 88 103 

Zmiana stanu produktów i produkcji w toku - 37 786 - 37 412 - 14 320 - 4 599 

Odpisy aktualizuj(ce warto"% zapasów 9 435 14 075 9 418 13 952 

Koszty wynagrodze# 68 444 62 168 35 663 25 664 

Pozosta!e koszty rodzajowe 20 539 18 238 10 623 6 214 

Koszty us!ug obcych 81 026 67 738 40 670 23 592 

Pozosta!e koszty operacyjne 5 979 5 282 4 423 4 499 

Razem koszty sprzedanych produktów, towa-
rów i materia'ów, dystrybucji oraz koszty ogól-
nego zarz/du i pozosta'e koszty operacyjne  

424 552 403 857 236 441 193 897 

Nota 4 Koszty wynagrodze; 

Ogólne wynagrodzenie w podziale na p'ace, 
ubezpieczenia i inne< 

w tys. z' 

I  pó'rocze 2021  
okres  

od 01-01-2021  
do 30-06-2021 

I  pó'rocze 2020  
okres  

od 01-01-2020  
do 30-06-2020 

2 kwarta' 2021 
okres  

od 01-04-2021 
do 30-06-2021 

2 kwarta' 2020 
okres  

od 01-04-2020 
do 30-06-2020 

Razem wynagrodzenia, w tym< 68 444 62 168 35 663 25 664 

P!ace 57 244 51 766 30 063 21 676 

Ubezpieczenia spo!eczne i inne "wiadczenia 11 200 10 402 5 600 3 988 

Nota 5 Przychody finansowe  

w tys. z' 
I  pó'rocze 2021  

okres  
od 01-01-2021  
do 30-06-2021 

I  pó'rocze 2020  
okres  

od 01-01-2020  
do 30-06-2020 

2 kwarta' 2021 
okres  

od 01-04-2021 
do 30-06-2021 

2 kwarta' 2020 
okres  

od 01-04-2020 
do 30-06-2020 

Odsetki od lokat bankowych - 19 - - 

Zysk z tytu!u ró&nic kursowych 8 796 - 13 482 8 312 

w tym: z tyt. leasingu dot. umów lokali handlowych i 
powierzchni biurowych 

7 558 - 10 779 6 095 

Wycena kredytu wg zamortyzowanego kosztu - 1 722 - 1 722 

Wycena instrumentów pochodnych - 90 - - 

Pozosta!e  27 119 24 56 

Razem 8 823 1 950 13 506 10 090 
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Nota 6 Koszty finansowe  

w tys. z' 
I  pó'rocze 2021  

okres  
od 01-01-2021  
do 30-06-2021 

I  pó'rocze 2020  
okres  

od 01-01-2020  
do 30-06-2020 

2 kwarta' 2021 
okres  

od 01-04-2021 
do 30-06-2021 

2 kwarta' 2020 
okres  

od 01-04-2020 
do 30-06-2020 

Odsetki od kredytów w rachunku bie&(cym i kredy-
tów bankowych. 

779 1 592 416 692 

Odsetki od faktoringu 122 96 56 85 

Odsetki od zobowi(za# z tytu!u leasingu pozosta!e 36 83 16 36 

Odsetki od zobowi(za# z tyt. leasingu dot. umów lo-
kali handlowych i powierzchni biurowych 

2 753 2 021 1 317 1 086 

Prowizje od kredytów i gwarancji 1 194 642 721 213 

Strata z tytu!u ró&nic kursowych - 13 380 - - 

w tym: z tyt. leasingu dot. umów lokali handlowych i 
powierzchni biurowych 

- 11 183 - - 

Wycena kredytu wg zamortyzowanego kosztu 445 - 445 - 

Wycena transakcji forward 32 - 389 678 

Pozosta!e 146 236 88 217 

Razem 5 507 18 050 3 448 3 007 

Nota 7 Podatek dochodowy 

w tys. z' 

I  pó'rocze 2021  
okres  

od 01-01-2021  
do 30-06-2021 

I  pó'rocze 2020  
okres  

od 01-01-2020  
do 30-06-2020 

2 kwarta' 2021 
okres  

od 01-04-2021 
do 30-06-2021 

2 kwarta' 2020 
okres  

od 01-04-2020 
do 30-06-2020 

Podatek bie(/cy 

Podatek dochodowy od osób prawnych  1 363 - 6 613 3 821 - 3 471 

Podatek dochodowy obowi(zuj(cy w innych pa#-
stwach  

- - - - 

Odroczony podatek dochodowy +nota 17: - 3 706 - 7 465 - 1 840 - 4 254 

Rok bie&(cy 5 069 852 5 661 783 

 
 

Uzgodnienie podstawy opodatkowania i zysku 
brutto wykazanego w rachunku zysków i strat 

w tys. z' 

I  pó'rocze 2021  
okres  

od 01-01-2021  
do 30-06-2021 

I  pó'rocze 2020  
okres  

od 01-01-2020  
do 30-06-2020 

2 kwarta' 2021 
okres  

od 01-04-2021 
do 30-06-2021 

2 kwarta' 2020 
okres  

od 01-04-2020 
do 30-06-2020 

Zysk brutto 4 211 - 38 388 26 773 - 3 291 

Wed!ug ustawowej stawki 19> +2020; 19>: 800 - 7 294 5 087 - 625 

Dochody niepodlegaj(ce opodatkowaniu - 25 803 - 7 005 - 15 559 - 6 266 

Koszty niestanowi(ce kosztów uzyskania przy-
chodu 

27 793 8 977 8 720 - 8 983 

Wykorzystanie poprzednio nieuj$tej straty podatko-
wej 

975 1 610 179 265 

Strata podatkowa do wykorzystania w przysz!ych 
okresach 

- - - - 

Podstawa opodatkowania 7 176 - 34 806 20 113 - 18 270 

Obci(&enie z tytu!u podatku dochodowego 1 363 - 6 613 3 821 - 3 471 
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Uzgodnienie podstawy opodatkowania i zysku 
brutto wykazanego w rachunku zysków i strat 

w tys. z' 

I  pó'rocze 2021  
okres  

od 01-01-2021  
do 30-06-2021 

I  pó'rocze 2020  
okres  

od 01-01-2020  
do 30-06-2020 

2 kwarta' 2021 
okres  

od 01-04-2021 
do 30-06-2021 

2 kwarta' 2020 
okres  

od 01-04-2020 
do 30-06-2020 

Efektywna stopa podatkowa 32,38> 17,23> 14,27> 105,48> 

Nota 8 Zysk na akcj:  

Dzia'alno+> kontynuowana 

w tys. z'. 

I  pó'rocze 2021  
okres  

od 01-01-2021  
do 30-06-2021 

I  pó'rocze 2020  
okres  

od 01-01-2020  
do 30-06-2020 

2 kwarta' 2021 
okres  

od 01-04-2021 
do 30-06-2021 

2 kwarta' 2020 
okres  

od 01-04-2020 
do 30-06-2020 

Zysk netto przypisany do podmiotu dominuj(cego 2 848 - 31 775 22 952 180 

Zyski z dzia!alno"ci kontynuowanej dla celów wyli-
czenia wska<nika zysku na akcj$ po wy!(czeniu 
dzia!alno"ci zaniechanej 

2 848 - 31 775 22 952 180 

'rednia wa&ona liczba akcji zwyk!ych 234 455 840 234 455 840 234 455 840 234 455 840 

'rednia wa&ona rozwodniona liczba akcji zwyk!ych 241 505 840 241 505 840 241 505 840 241 505 840 

Zysk +strata: na jedn( akcj$ zwyk!(  

- podstawowy 0,01 - 0,14 0,10  0,00 

- rozwodniony 0,01 - 0,13 0,10  0,00 

 

Wyliczenia +redniej wa(onej liczby akcji 

w tys. z'. 

I  pó'rocze 2021  
okres  

od 01-01-2021  
do 30-06-2021 

I  pó'rocze 2020  
okres  

od 01-01-2020  
do 30-06-2020 

Liczba akcji na dzie# 01.01.2021 r. 234 455 840 234 455 840 

Zmiana w trakcie pó!rocza +emisja:   

Liczba akcji na dzie# 30.06.2021 r. 234 455 840 234 455 840 

Liczba dni z podwy&szonym kapita!em - - 

Wska<nik +liczba dni z podwy&szonym kapita!em / liczba dni w okresie: - - 

'rednia wa&ona liczba akcji 234 455 840 234 455 840 

Liczba potencjalnych akcji zwyk!ych 7 050 000 7 050 000 

'rednia wa&ona rozwodniona liczba akcji 241 505 840 241 505 840 

Informacje obja"niaj(ce dotycz(ce potencjalnych akcji zwyk!ych zosta!y zawarte w nocie 21. 

Nota 9 Warto+> firmy 

w tys. z' 

CENA NABYCIA LUB WARTO!Q GODZIWA 

Saldo na 1 stycznia 2020 302 748 

Korekta ujawnienia  na moment nabycia  - 

Wyksi$gowanie na moment zbycia   - 

Saldo na 30 czerwca 2020 302 748 

Saldo na 1 stycznia 2020 302 748 
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w tys. z' 

Korekta ujawnienie na moment nabycia spó!ki Bytom - 

Wyksi$gowanie na moment zbycia - 

Saldo na 31 grudnia 2020 302 748 

Saldo na 1 stycznia 2021 302 748 

Korekta ujawnienia  na moment nabycia  - 

Wyksi$gowanie na moment zbycia   - 

Saldo na 30 czerwca 2021, w tym; 302 748 

Powsta!a z nabycia Wólczanka S.A. 60 697 

Powsta!a z nabycia W. KRUK S.A. 181 893 

Powsta!a z nabycia Bytom S.A 60 158 

SKUMULOWANA AMORTYZACJA I UTRATA WARTO!CI 

Saldo na 1 stycznia 2020 - 

Straty z tytu!u utraty warto"ci w roku bie&(cym - 

Wyksi$gowanie na moment zbycia - 

Saldo na 30 czerwca 2020 - 

Saldo na 1 stycznia 2020 - 

Straty z tytu!u utraty warto"ci w roku bie&(cym - 

Wyksi$gowanie na moment zbycia - 

Saldo na 31 grudnia 2020 - 

Saldo na 1 stycznia 2021 - 

Straty z tytu!u utraty warto"ci w roku bie&(cym - 

Wyksi$gowanie na moment zbycia - 

Saldo na 30 czerwca 2021 - 

WARTO!Q BILANSOWA 

Na 30 czerwca 2020 302 748 

Na 31 grudnia 2020 302 748 

Na 30 czerwca 2021 302 748 

Na dzie# 30 czerwca 2021 roku w oparciu o dokonan( ocen$ przes!anek wskazuj(cych na mo&liwo"% utraty war-
to"ci w odniesieniu do warto"ci niematerialnych o nieokre"lonym terminie u&ytkowania nie stwierdzono konieczno-
"ci przeprowadzenia testu na utrat$ warto"ci niematerialnych o nieokre"lonym terminie u&ytkowania, w tym warto-
"ci firmy. W okresie, za który sporz(dzono "ródroczne sprawozdanie finansowe nie tworzono odpisów aktualizuj(-
cych warto"ci niematerialne, w tym warto"ci firmy. 

Ostatni test na utrat$ warto"ci niematerialnych o nieokre"lonym terminie u&ytkowania mia! miejsce na dzie# 31 
grudnia 2020 roku. Test nie wykaza! konieczno"ci dokonania odpisów aktualizuj(cych. 
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Nota 10 Inne warto+ci niematerialne 

w tys. z'  

Koszty prac 
rozwojowych 

Znaki 
towarowe 

Patenty i licen-
cje 

Razem 

WARTO!Q BRUTTO  

Saldo na 1 stycznia 2020 1 219 194 116 24 851 220 186 

Korekta konsolidacyjna  - - - - 

Zwi$kszenia - - 104 104 

Zmniejszenia - - - - 

Saldo na 30 czerwca 2020 1 219 194 116 24 955 220 290 

Saldo na 1 stycznia 2020 1 219 194 116 24 851 220 186 

Zwi$kszenia    168 168 

Zmniejszenia    - 

Saldo na 31 grudnia 2020 1 219 194 116 25 019 220 354 

Saldo na 1 stycznia 2021 1 219 194 116 25 019 220 354 

Korekta konsolidacyjna  - - - - 

Zwi$kszenia - - 912 912 

Zmniejszenia - - - 955 - 955 

Saldo na 30 czerwca 2021 1 219 194 116 24 976 220 311 

AMORTYZACJA  

Saldo na 1 stycznia 2020 1 219 23 18 841 20 083 

Korekta konsolidacyjna  - - - - 

Amortyzacja za okres - - 445 445 

Zbycie - - - - 

Saldo na 30 czerwca 2020 1 219 23 19 286 20 528 

Saldo na 1 stycznia 2020 1 219 23 18 841 20 083 

Amortyzacja za okres   882 882 

Zbycie    - 

Saldo na 31 grudnia 2020 1 219 23 19 723 20 965 

Saldo na 1 stycznia 2021 1 219 23 19 723 20 965 

Korekta konsolidacyjna  - - - - 

Amortyzacja za okres - - 459 459 

Zbycie - - - 948 - 948 

Saldo na 30 czerwca 2021 1 219 23 19 234 20 476 

ODPISY z tytu'u trwa'ej utraty warto+ci  

Saldo na 1 stycznia 2020 - - 3 147 3 147 

Korekta konsolidacyjna  - - - - 

Zwi$kszenia - - - - 

Zmniejszenia - - - - 



Skonsolidowane skrócone "ródroczne sprawozdanie finansowe sporz(dzone za okres 6 miesi$cy zako#czony 30 czerwca 2021 roku 
 

 45

w tys. z'  

Koszty prac 
rozwojowych 

Znaki 
towarowe 

Patenty i licen-
cje 

Razem 

Saldo na 30 czerwca 2020 - - 3 147 3 147 

Saldo na 1 stycznia 2020 - - 3 147 3 147 

Korekta konsolidacyjna  - - - - 

Zwi$kszenia - - - - 

Zmniejszenia - - - - 

Saldo na 31 grudnia 2020 - - 3 147 3 147 

Saldo na 1 stycznia 2021 - - 3 147 3 147 

Korekta konsolidacyjna  - - - - 

Zwi$kszenia - - - - 

Zmniejszenia - - - - 

Saldo na 30 czerwca 2021 - - 3 147 3 147 

WARTO!Q BILANSOWA  

Na 30 czerwca 2020 - 194 093 2 522 196 615 

Na 31 grudnia 2020 - 194 093 2 149 196 242 

Na 30 czerwca 2021 - 194 093 2 595 196 688 

Patenty i licencje s( amortyzowane przez okres ich szacunkowej u&yteczno"ci, który wynosi przeci$tnie 5 lat, znaki 
towarowe nie podlegaj( amortyzacji. Amortyzacja innych warto"ci niematerialnych jest odnoszona odpowiednio w 
koszty zarz(du lub sprzeda&y. 

Utworzone odpisy aktualizuj(ce odniesione zosta!y w pozosta!e koszty operacyjne, a odwrócone odpisy aktualizu-
j(ce odniesione zosta!y w pozosta!e przychody operacyjne. 

Amortyzacja warto"ci niematerialnych odniesiona zosta!a odpowiednio do pozycji koszty sprzeda&y, koszty ogól-
nego zarz(du lub koszt w!asny sprzeda&y sprawozdania z ca!kowitych dochodów.  

Znaki towarowe Wólczanka i W. KRUK oraz Bytom i Intermoda na !(czn( kwot$ 194 093 tys. z!. stanowi( przedmiot 
zabezpieczenia umów kredytowych wykazanych w nocie nr 15. 

Na dzie# 30 czerwca 2021 roku w oparciu o dokonan( ocen$ przes!anek wskazuj(cych na mo&liwo"% utraty war-
to"ci w odniesieniu do warto"ci niematerialnych o nieokre"lonym terminie u&ytkowania nie stwierdzono konieczno-
"ci przeprowadzenia testu na utrat$ warto"ci niematerialnych o nieokre"lonym terminie u&ytkowania, w tym znaków 
towarowych. W okresie, za który sporz(dzono "ródroczne sprawozdanie finansowe nie tworzono odpisów aktuali-
zuj(cych warto"ci niematerialne, w tym znaków towarowych. 

Ostatni test na utrat$ warto"ci niematerialnych o nieokre"lonym terminie u&ytkowania mia! miejsce na dzie# 31 
grudnia 2020 roku. Test nie wykaza! konieczno"ci dokonania odpisów aktualizuj(cych. 

Na dzie# 30 czerwca 2021 roku nie wyst(pi!y zobowi(zania umowne dot. zakupu warto"ci niematerialnych. 

Nota 11 Rzeczowe aktywa trwa'e 

w tys. z'. 

Grunty i budynki 
!rodki trwa'e  

w budowie 

Urz/dzenia 
 i pozosta'e  

+rodki trwa'e 
Razem 

CENA NABYCIA LUB WARTO!Q GODZIWA 

Saldo na 1 stycznia 2020 118 985 3 600 118 252 240 837 
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w tys. z'. 

Grunty i budynki 
!rodki trwa'e  

w budowie 

Urz/dzenia 
 i pozosta'e  

+rodki trwa'e 
Razem 

Korekta konsolidacyjna  - - - - 

Zwi$kszenia 3 542 9 011 5 583 18 136 

Zbycie - 3 971 - 9 778 - 5 329 - 19 078 

Saldo na 30 czerwca 2020 118 556 2 833 118 506 239 895 

Saldo na 1 stycznia 2020 118 985 3 600 118 252 240 837 

Korekta konsolidacyjna     

Zwi$kszenia  5 261 15 570 9 461 30 292 

Zbycie - 6 826 - 15 886 - 7 985 - 30 697 

Saldo na 31 grudnia 2020 117 420 3 284 119 728 240 432 

Saldo na 1 stycznia 2021 117 420 3 284 119 728 240 432 

Korekta konsolidacyjna  - - - - 

Zwi$kszenia 941 5 434 3 000 9 375 

Zbycie - 235 - 5 618 - 2 823 - 8 676 

Saldo na 30 czerwca 2021, w tym < 118 126 3 100 119 905 241 131 

- uj$te w cenie nabycia/koszt wytworzenia 118 126 3 100 119 905 241 131 

SKUMULOWANA AMORTYZACJA I UTRATA WARTO!CI 

Saldo na 1 stycznia 2020 86 769 - 84 755 171 524 

Korekta konsolidacyjna  - - - - 

Amortyzacja za okres 4 400 - 6 003 10 403 

Zbycie  - 3 851 - - 5 341 - 9 192 

Saldo na 30 czerwca 2020 87 318 - 85 417 172 735 

Saldo na 1 stycznia 2020 86 769 - 84 755 171 524 

Amortyzacja za okres 8 676 - 11 844 20 520 

Zbycie  - 6 492 - - 7 817 - 14 309 

Saldo na 31 grudnia 2020 88 953 - 88 782 177 735 

Saldo na 1 stycznia 2021 88 953 - 88 782 177 735 

Korekta konsolidacyjna  - - - - 

Amortyzacja za okres 3 928 - 5 510 9 438 

Zbycie  - 169 - - 2 704 - 2 873 

Saldo na 30 czerwca 2021 92 712 - 91 588 184 300 

ODPISY z tytu'u trwa'ej utraty warto+ci 

Saldo na 1 stycznia 2020 - 1 636 195 1 831 

Zwi$kszenia - - - - 

Zmniejszenia - - - - 

Saldo na 30 czerwca 2020 - 1 636 195 1 831 

Saldo na 1 stycznia 2020 - 1 636 195 1 831 

Zwi$kszenia 183 57  240 

Zmniejszenia     

Saldo na 31 grudnia 2020 183 1 693 195 2 071 

Saldo na 1 stycznia 2021 183 1 693 195 2 071 
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w tys. z'. 

Grunty i budynki 
!rodki trwa'e  

w budowie 

Urz/dzenia 
 i pozosta'e  

+rodki trwa'e 
Razem 

Zwi$kszenia 1 352 - - 1 352 

Zmniejszenia - - - 13 - 13 

Saldo na 30 czerwca 2021 1 535 1 693 182 3 410 

WARTO!Q BILANSOWA 

Na 30 czerwca 2020 31 238 1 197 32 894 65 329 

Na 31 grudnia 2020 28 284 1 591 30 751 60 626 

Na 30 czerwca 2021 23 879 1 407 28 135 53 421 

Grupa nie posiada pozabilansowych "rodków trwa!ych.  

W I pó!roczu 2021 roku zosta!y utworzone nowe odpisy aktualizuj(ce w kwocie 1 352 tys. z!, które zosta!y odnie-
sione w pozosta!e koszty operacyjne a odwrócone odpisy w kwocie 13 tys. z!. zosta!y odniesione na pozosta!e 
przychody operacyjne. 

Grunty i budynki stanowi( przedmiot zabezpieczenia umów kredytowych wykazanych w nocie nr 15. 

Na dzie# 30 czerwca 2021 roku nie wyst(pi!y zobowi(zania umowne dotycz(ce zakupu "rodków trwa!ych. 

Nota 11a Aktywa z tytu'u praw do u(ytkowania 

Aktywa z tytu'u praw do u(ytkowania 

w tys. z' 

Aktywa z tytu'u praw do 
u(ytkowania lokali  
handlowych oraz 

 powierzchni biurowych 

Aktywa z tytu' upraw do 
u(ytkowania  

pozosta'e 
 

Razem 

WARTO!Q BRUTTO 

Saldo na 1 stycznia 2020 353 806 10 106 363 912 

Zwi$kszenia 88 836 367 89 203 

Zmniejszenia - 151 - 313 - 464 

Saldo na 30 czerwca 2020 442 491 10 160 452 651 

Saldo na 1 stycznia 2020 353 806 10 106 363 912 

Zwi$kszenia 136 174 633 136 807 

Zmniejszenia - 13 879 - 217 - 14 096 

Saldo na 31 grudnia 2020 476 101 10 522 486 623 

Saldo na 1 stycznia 2021 476 101 10 522 486 623 

Zwi$kszenia 47 268 535 47 803 

Zmniejszenia - 14 850 - 503 - 15 353 

Saldo na 30 czerwca 2021 508 519 10 554 519 073 

AMORTYZACJA 

Saldo na 1 stycznia 2020 87 401 5 965 93 366 

Zwi$kszenia 46 446 807 47 253 

Zmniejszenia - - 97 - 97 

Saldo na 30 czerwca 2020 133 847 6 675 140 522 
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Aktywa z tytu'u praw do u(ytkowania 

w tys. z' 

Aktywa z tytu'u praw do 
u(ytkowania lokali  
handlowych oraz 

 powierzchni biurowych 

Aktywa z tytu' upraw do 
u(ytkowania  

pozosta'e 
 

Razem 

Saldo na 1 stycznia 2020 87 401 5 965 93 366 

Zwi$kszenia 87 382 1 561 88 943 

Zmniejszenia - 8 376 - - 8 376 

Saldo na 31 grudnia 2020 166 407 7 526 173 933 

Saldo na 1 stycznia 2020 166 407 7 526 173 933 

Zwi$kszenia 42 796 645 43 441 

Zmniejszenia - 5 024 - 436 - 5 460 

Saldo na 30 czerwca 2020 204 179 7 735 211 914 

WARTO!Q BILANSOWA 

Na 30 czerwca 2020 308 644 3 485 312 129 

Na 31 grudnia 2020 309 694 2 996 312 690 

Na 30 czerwca 2021 304 340 2 819 307 159 

W zwi(zku z zaistnia!( ponown( w I pó!roczu 2021 roku sytuacj( zwi(zan( z COVID-19, spó!ki z Grupy Kapita!owej 
VRG podj$!y negocjacje umów leasingowych dla wi$kszo"ci wynajmowanych lokali sklepowych. Do dnia bilanso-
wego uzgodniono warunki zmiany, w wyniku czego spó!ki z Grupy Kapita!owej przeliczy!y wp!yw na aktywa z tytu!u 
praw do u&ytkowania oraz zobowi(zania z tytu!u leasingu zgodnie z MSSF 16, co zosta!o odzwierciedlone w spra-
wozdaniu z sytuacji finansowej.  

Nota 12 Zapasy 

w tys. z' 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 

Materia!y +wed!ug ceny nabycia: 27 885 25 751 26 373 

Pó!produkty i produkty w toku +wed!ug kosztu wytworzenia: 10 603 7 048 2 663 

Produkty gotowe +wed!ug kosztu wytworzenia: 60 049 54 965 59 188 

Towary +wed!ug ceny nabycia: 443 998 435 851 418 627 

Zapasy ogó'em, wed'ug ni(szej z dwóch warto+ci< ceny nabycia 
)kosztu wytworzenia* oraz warto+ci netto mo(liwej do uzyskania 

542 535 523 615 506 851 

Odpisy aktualizuj(ce warto"% zapasów - 26 745 - 18 031 - 21 506 

Razem 515 790 505 584 485 345 

Utworzone odpisy aktualizuj(ce w kwocie 9 435 tys. z!. odniesione zosta!y w pozosta!e koszty operacyjne, a od-
wrócone odpisy aktualizuj(ce w kwocie 17 tys. z!. odniesione zosta!y w koszt w!asny sprzeda&y oraz w kwocie 704 
tys. z!. odniesione zosta!y w pozosta!e przychody operacyjne w zwi(zku z likwidacj( maj(tku obrotowego. Rozwi(-
zanie odpisów aktualizuj(cych na zapasy zwi(zane jest ze sprzeda&( zapasów obj$tych odpisem lub ich fizyczn( 
likwidacj(. 

Spó!ka dominuj(ca w 2Q 2021 utworzy!a odpis w wysoko"ci 9,2 mln PLN. Odpis ten dotyczy;  
- towarów hurtowych w kwocie 5,3 mln z!  
- towarów handlowych w kwocie 3,5 mln z!  
- surowców w kwocie 0,4 mln z! 
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Zapasy zosta!y obj$te zastawem rejestrowym jako zabezpieczenie umów kredytowych wykazanych w nocie nr 15. 

Warto"% zapasów uj$tych, jako koszt w trakcie okresu wynios!a 196 743 tys. z!. 

Nota 13 Nale(no+ci z tytu'u dostaw i us'ug oraz pozosta'e nale(no+ci 

Nale(no+ci z tytu'u dostaw i us'ug oraz pozosta'e nale(no+ci 
w tys. z' 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 

Nale(no+ci z tytu'u dostaw, robót i us'ug od jednostek pozosta-
'ych )brutto* 

14 120 15 562 16 041 

minus; odpis aktualizuj(cy warto"% nale&no"ci z tytu!u dostaw, robót i 
us!ug od jednostek pozosta!ych 

- 8 629 - 8 216 - 9 139 

Nale(no+ci z tytu'u dostaw, robót i us'ug od jednostek pozosta-
'ych )netto* 

5 491 7 346 6 902 

Nale(no+ci z tytu'u dostaw, robót i us'ug od jednostek powi/za-
nych )brutto* 

2 030 2 030 2 030 

minus; odpis aktualizuj(cy warto"% nale&no"ci od jednostek powi(za-
nych 

- 2 030 - 2 030 - 2 030 

Nale(no+ci z tytu'u dostaw, robót i us'ug od jednostek powi/za-
nych )netto* 

- - - 

Nale&no"ci z tytu!u podatków, dotacji, ce!, ubezpiecze# spo!ecznych i 
zdrowotnych oraz innych "wiadcze#  

729 1 294 1 535 

Pozosta'e nale(no+ci od jednostek pozosta'ych )brutto* 47 262 45 043 48 859 

minus; odpis aktualizuj(cy warto"% pozosta!ych nale&no"ci od jedno-
stek pozosta!ych 

- 42 859 - 42 840 - 42 693 

Pozosta'e nale(no+ci od jednostek pozosta'ych )netto* 4 403 2 203 6 166 

Pozosta'e nale(no+ci od jednostek powi/zanych )brutto* 4 300 4 300 4 300 

minus; odpis aktualizuj(cy warto"% pozosta!ych nale&no"ci od jedno-
stek powi(zanych 

- 4 300 - 4 300 - 4 300 

Pozosta'e nale(no+ci od jednostek powi/zanych )netto* - - - 

Pozosta!e aktywa obrotowe 3 121 2 489 2 591 

Nale(no+ci krótkoterminowe, razem )brutto* 71 562 70 718 75 356 

minus; odpisy aktualizuj(ce warto"% nale&no"ci razem - 57 818 - 57 386 - 58 162 

Nale(no+ci krótkoterminowe, razem )netto* 13 744 13 332 17 194 

Terminy p!atno"ci za nale&no"ci wynosz( od 7-75 dni. Po up!ywie terminu p!atno"ci naliczane s( odsetki w wyso-
ko"ci 8>. 

Zmiana stanu odpisów aktualizuj/cych warto+> nale(no+ci  
krótkoterminowych 

w tys. z' 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 

Stan na pocz/tek okresu 57 386 57 288 57 288 

a: zwi$kszenia +z tytu!u: 868 1 204 1 549 

- korekta konsolidacyjna  - - - 

- utworzenie odpisów aktualizuj(cych 868 1 204 1 182 

- ró&nic kursowych - - 367 

b: zmniejszenia +z tytu!u: 436 1 106 675 

- otrzymania zap!aty za nale&no"% 309 423 675 

- umorzenia nale&no"ci - 159 - 
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-  ustania przyczyny dokonania odpisu aktualizuj(cego - - - 

- ró&nic kursowych 127 524 - 

Stan odpisów aktualizuj/cych warto+> nale(no+ci krótkotermino-
wych na koniec okresu 

57 818 57 386 58 162 

Kwoty odpisów aktualizuj(cych +utworzonych i rozwi(zanych: warto"% nale&no"ci odniesione s( w koszty sprze-
da&y. Warto"% odpisu zosta!a oszacowana na podstawie dotychczasowych do"wiadcze# Grupy. 

Nale(no+ci krótkoterminowe brutto )struktura walutowa* 
w tys. z' 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 

a: w walucie polskiej 56 886 58 148 55 584 

b: w walutach obcych +wg walut i po przeliczeniu na z!: 14 676 12 570 16 772 

b1. jednostka/waluta tys. / EURO 2 012 1 845 2 286 

 tys. z!  9 100 8 518 10 163 

b2. jednostka/waluta tys. / USD 1 291 839 1 497 

 tys. z!  4 904 3 155 5 947 

b3. jednostka/waluta tys./ CHF 68 102 66 

 tys. z!  281 434 276 

pozosta!e waluty w tys. z!  391 463 386 

Nale&no"ci krótkoterminowe, razem +brutto: 71 562 70 718 75 356 

Grupa posiada nale&no"ci z tytu!u udzielonych po&yczek na kwot$ 2.180 tys. z!. +w tym w spó!kach zale&nych 227 
tys. z!.:. Nale&no"ci z tytu!u udzielonych po&yczek w 100> obj$to odpisem aktualizuj(cym. 

Wierzytelno"ci zosta!y obj$te zastawem, jako zabezpieczenie umów kredytowych wykazanych w nocie 15. 

Nota 14 !rodki pieni:(ne i ich ekwiwalenty 

'rodki pieni$&ne i ich ekwiwalenty stanowi(; gotówka b$d(ca w posiadaniu Grupy oraz krótkoterminowe depozyty 
bankowe z terminem zapadalno"ci do 3 miesi$cy. Warto"% ksi$gowa tych aktywów odpowiada warto"ci godziwej. 

w tys. z' 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 

'rodki pieni$&ne w banku i kasie 14 282 41 313 43 152 

Lokaty krótkoterminowe 466 7 526 6 851 

Razem 14 748 48 839 50 003 

Nota 15 Po(yczki i kredyty bankowe 

 
w tys. z' 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 

Kredyty w rachunku bie(/cym )overdraftXy* 7 344 11 289 26 550 

Kredyty bankowe 54 561 60 279 85 615 

Kwoty p!atne zgodnie z umowami kredytów     

na &(danie lub w ci(gu 1 roku 20 771 24 372 57 525 
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od 2 do 5 roku 41 134 47 196 54 640 

powy&ej 5 lat - - - 

Po(yczki - - - 

Kwoty p!atne zgodnie z umowami po&yczek    

na &(danie lub w ci(gu 1 roku - - - 

od 2 do 5 roku - - - 

powy&ej 5 lat - - - 

 

Struktura walutowa kredytów 

w tys. 

Razem w  
przeliczeniu 

 na z'. 
z' � [ 

30 czerwca 2021 61 905 61 905 - - 

Kredyty w rachunku bie&(cym +overdraft�y: 7 344 7 344 - - 

Kredyty bankowe 54 561 54 561 - - 

Po&yczki - - - - 

31 grudnia 2020 71 568 71 568 - - 

Kredyty w rachunku bie&(cym +overdraft�y: 11 289 11 289 - - 

Kredyty bankowe 60 279 60 279 - - 

Po&yczki - - - - 

30 czerwca 2020 112 165 112 165 - - 

Kredyty w rachunku bie&(cym +overdraft�y: 26 550 26 550 - - 

Kredyty bankowe 85 615 85 615 - - 

Po&yczki - - - - 

Zobowi/zania z tytu'u kredytów < 

Nazwa 
)firma* jed-

nostki 
Siedziba 

Kwota kredytu @ 
 wg umowy 

Kwota kredytu po-
zosta'a do sp'aty w 

warto+ci  
nominalnej 

Kwota kre-
dytu wyce-
niona wg 

zamortyzo-
wanego 
kosztu 

Warunki opro-
centowania 

Termin 
sp'aty 

Zabezpieczenia 

z' 
wa-
luta 

z' 
wa-
luta 

z' 

Bank 
PKO BP S.A. 

Warszawa 

37 000 000 PLN - PLN - 

Limit  umo&liwiaj(cy   
korzystanie z kre-
dytu w rachunku bie-
&(cym  
 

01 
 lipca 
2022 

1. Weksel w!asny in blanco wraz 
z deklaracj(        
2. O"wiadczenie o poddaniu si$ 
egzekucji                                                                   
3. Umowne prawo potr(cenia 
wierzytelno"ci 
4. Zastaw rejestrowy na zapa-
sach marek Vistula i Wólczanka 
5. Zastaw rejestrowy na znakach 
@Vistula@ ,i @Wólczanka@ 
6. Zastaw rejestrowy na akcjach 
spó!ki W.Kruk SA i DCG SA                                                                         
7. Zastaw rejestrowy na udzia-

55 000 000 PLN - PLN - 

Limit  umo&liwiaj(cy  
realizacj$ zlece# w 
zakresie gwarancji i 
akredytyw 

01 
 lipca 
2022 
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47 600 000 PLN 22 080 000 PLN 21 325 229 Kredyt inwestycyjny 
31 

 grudnia 
2024 

!ach spó!ki Wólczanka Shirts Ma-
nufacturing Sp. z o.o. i spó!ki VG 
Property Sp. z o.o.                                                                
8. Umowa trójstronna dotycz(ca 
p!atno"ci transakcji kartami p!at-
niczymi                                                                      
9. Cesja praw z polisy ubezpie-
czeniowej 
10. Gwarancja BGK  +umowa 
kredytu w rachunku bie&(cym: 
11. Por$czenie cywilnoprawne 
Spó!ki zale&nej W.KRUK S.A. 
+umowa limitu kredytu wielocelo-
wego                                                                                 

ING Bank 
!l"ski S.A. 

Katowice 55 000 000 PLN - PLN - 

Limit  umo#liwia-
j"cy   
korzystanie z 
kredytu 
 w rachunku bie-
#"cym 
 oraz realizacj$ 
zlece%  
w zakresie gwa-
rancji i akredy-
tyw 

20 
kwiet-

nia 
2023 

1.Cesja wierzytelno&ci,  
2.Wp'ywy na rachunek 
bankowy, 
3. Zastaw rejestrowy na 
znaku towarowym Bytom i  
Intermoda, 
4. Zastaw rejestrowy na 
wybranych lokalizacjach 
marki Bytom, 
 5. Cesja praw z polisy 
ubezpieczeniowej, 
6. O&wiadczenie o podda-
niu si$ egzekucji   
7. Gwarancja BGK                                                     

mBank S.A. Warszawa 

19 000 000 PLN - PLN - 

Limit  umo&liwiaj(cy 
 korzystanie z kre-
dytu w rachunku bie-
&(cym oraz realiza-
cj$ zlece# w zakre-
sie gwarancji, akre-
dytyw  

18 
kwietnia 

2022 

1. Cesja wierzytelno"ci,  
2. Pi$% weksli w!asnych in blanco 
3.Zastaw rejestrowy na wybra-
nych lokalizacjach pod mark( By-
tom 
4. Gwarancja BGK  +dotyczy li-
mitu faktoringowego: 

11 500 000 PLN - PLN - 
Limit na faktoring 
odwrotny 

15 
 lipca 
2022 

Bank  
PKO BP S.A. 

Warszawa 

52 000 000 PLN - PLN - 

Limit umo&liwiaj(cy  
korzystanie z kre-
dytu w rachunku bie-
&(cym  

06  
lipca  
2022 

1. Weksel w!asny in blanco wraz 
z deklaracj(        
2. O"wiadczenie o poddaniu si$ 
egzekucji                                                                   
3. Umowne prawo potr(cenia 
wierzytelno"ci 
4. Zastaw rejestrowy na znaku 
towarowym W.KRUK 
5. Zastaw rejestrowy na zapa-
sach towarowych Spó!ki  
6.Por$czenie VRG S.A.                                                           
7. Umowa trójstronna dotycz(ca 
p!atno"ci transakcji kartami p!at-
niczymi                                                                                                                
8. Cesja praw z polisy ubezpie-
czeniowej 
9. Gwarancja BGK   
10. Por$czenie cywilnoprawne 
Spó!ki zale&nej W.KRUK S.A.                                                                                    
 

33 000 000 PLN - PLN - 

Limit umo&liwiaj(cy  
realizacj$ zlece# w 
zakresie gwarancji i 
akredytyw 

06  
lipca  
2022 

       

71 400 000 PLN 33 120 000 PLN 31 976 283 Kredyt inwestycyjny 
31 

grudnia 
2024 

Bank  
PKO BP S.A. 

Warszawa 

11 500 000 PLN 7 343 999 PLN 7 343 999 

Limit umo&liwiaj(cy 
korzystanie z kre-
dytu w rachunku bie-
&(cym 

14 
lipca    
2022 

 

1. Hipoteka kaucyjna 
 2. Zastaw Rejestrowy na zapa-
sach                                                                           
3. Cesja praw z polisy ubezpie-
czeniowej  
4. Gwarancja BGK 
5. O"wiadczenie o poddaniu si$ 
egzekucji         
6, Por$czenie udzielone  przez 
VRG S.A. +umowa limitu kredytu 
wielocelowego:.                                                                                 

4 500 000 PLN - PLN _ 

Limit  umo&liwiaj(cy  
realizacj$ zlece# w 
zakresie  gwarancji i 
akredytyw 

 

Bank  
PKO BP S.A. 

Warszawa 4 021 500 PLN 1 259 962 PLN 1 259 962 Kredyt inwestycyjny 
31 

marzec 
2023 

1. Por$czenie udzielone przez 
VRG S.A 
2. Umowne prawo  
potr(cenia wierzytelno"ci 
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3. Hipoteka kaucyjna 
4. Cesja praw z polisy ubezpie-
czeniowej oraz umów najmu nie-
ruchomo"ci i dzier&awy maszyn 

Grupa posiada nast:puj/ce kredyty bankowe< 

n Umowy kredytowe w !(cznej kwocie 92.000 tys. z! uprawniaj(ce do korzystania z kredytu w rachunku bie&(cym 
do kwoty 37.000 tys. PLN oraz realizacji zlece# w zakresie gwarancji bankowych do kwoty 25.000 tys. PLN i 
akredytyw do kwoty 35.000 tys. PLN. W dniu 02 lipca 2020 roku podpisana zosta!a umowa kredytu w rachunku 
bie&(cym do kwoty 37.000,00 tys PLN. Umowa wielocelowa podpisana zosta!a 09.03.2015 r. z pó<niejszymi 
zmianami, zmieniona aneksem z dnia 02 lipca 2020 roku wy!(czaj(cym z umowy kredyt w rachunku bie&(cym 
oraz aneksem z 14 maja 2021 r zwi$kszaj(cym sublimit dla akredytyw. Wyga"ni$cie umów nast(pi 01.07.2022 
r. Umowy zabezpieczone s( wekslem w!asnym in blanco wraz z deklaracj(, o"wiadczeniem o poddaniu si$ 
egzekucji, umownym prawem potr(cenia wierzytelno"ci, zastawem rejestrowym na zapasach marek Vistula i 
Wólczanka, zastawem rejestrowym na znakach @Vistula@, @Wólczanka@, zastawem rejestrowym na akcjach 
spó!ki W.KRUK SA i DCG SA, zastawem rejestrowym na udzia!ach spó!ki Wólczanka Shirts Manufacturing 
Sp. z o.o. i spó!ki VG Property Sp. z o.o., cesj( wierzytelno"ci z kontraktu, cesj( praw z polisy ubezpieczenio-
wej, oraz gwarancj( p!ynno"ciow( Banku Gospodarstwa Krajowego dla kredytu w rachunku bie&(cym i por$-
czeniem cywilnoprawnym jednostki zale&nej od Spó!ki tj. W.KRUK S.A. dla kredytu wielocelowego. 

n kredyt inwestycyjny w kwocie 47.600 tys. PLN.  Umowa podpisana zosta!a 09.03.2015 r. Wyga"ni$cie umowy 
nast(pi 31.12.2024 r. Umowa zabezpieczona jest wekslem w!asnym in blanco, zastawem rejestrowym na ak-
cjach spó!ki W.Kruk SA i DCG SA, zastawem rejestrowym na udzia!ach spó!ki Wólczanka Shirts Manufacturing 
Sp. z o.o. i spó!ki VG Property Sp. z o.o., o"wiadczeniem o poddaniu si$ egzekucji, cesj( wierzytelno"ci z 
kontraktu, oraz cesj( praw z polisy ubezpieczeniowej.  

n wielocelowa linia kredytowa w kwocie 55.000 tys. z!. na okres do dnia 29.11.2022 r., a nast$pnie z jego obni-
&aniem ka&dorazowo o 2 000 tys. PLN w terminach; od 30.11.2022 r., 31.12.2022 r., 31.01.2023 r., 28.02.2023 
r. 31.03.2023 r. z terminem ko#cowym do dnia 20 kwietnia 2023 r., w ramach Umowy wieloproduktowej w ING 
Bank 'l(ski S.A. Spó!ka mo&e korzysta% z poni&szych produktów;  kredytu w rachunku bie&(cym do wysoko"ci 
13.000.000 z!, linii na akredytywy do wysoko"ci 15.000.000 z!, linii na gwarancje bankowe do wysoko"ci 
6.000.000 z!, transakcji dyskontowych w formie wykupu wierzytelno"ci odwrotnego w wysoko"ci 8.000.000 
EUR, przy czym !(czna kwota zad!u&enia wynikaj(ca z wykorzystania limitu w formie w/w produktów kredyto-
wych nie mo&e przekroczy% kwoty limitu, tj. kwoty 55.000 tys. z!. na okres do dnia 29.11.2022 r., a nast$pnie 
z jej obni&aniu ka&dorazowo o 2 000 tys. PLN w terminach; od 30.11.2022 r., 31.12.2022 r., 31.01.2023 r., 
28.02.2023 r. a& w okresie 31.03.2023 r. - 20 kwietnia 2023 r nie mo&e przekroczy% kwoty 45.000 tys. z!. 
Zabezpieczeniami udzielonego Spó!ce limitu w ramach Umowy s(; cesja wierzytelno"ci, wp!ywy na rachunek 
bankowy, zastaw rejestrowy na znaku towarowym Bytom i Intermoda, zastaw rejestrowy na wybranych lokali-
zacjach marki Bytom, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, o"wiadczenie o poddaniu si$ egzekucji.                                                                                                                            

n wielocelowa linia kredytowa w mBank S.A. uprawniaj(ca do korzystania z kredytu w rachunku bie&(cym, rea-
lizacji zlece# w zakresie gwarancji bankowych i akredytyw, przy czym !(czna kwota zad!u&enia wynikaj(ca z 
wykorzystania limitu w formie w/w produktów kredytowych nie mo&e przekroczy% 19.000.000,00 z!. Umowa 
wielocelowa podpisana zosta!a na okres od 23.04.2019 r. do 18.04.2022 r.+ aneksem z dnia 31.03.2021 okres 
umowy zosta! przed!u&ony do 15.07.2022r.:, limit zobowi(za# z tytu!u faktoringu nie mo&e przekroczy%  
11 500 000 z!. Umowa zabezpieczona jest wekslem w!asnym in blanco, zastawem na  zapasach w wybranych 
lokalizacjach marki Bytom, cesj( wierzytelno"ci, cesj( praw z polisy ubezpieczeniowej oraz dodatkowo gwa-
rancj( p!ynno"ciow( Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie limitu na faktoring. 

n [(cznie umowy na kwot$ 85 mln z!, z czego jedna umowa uprawniaj(ca do korzystania z kredytu w rachunku 
bie&(cym do kwoty 52.000 tys. PLN oraz druga umowa w postaci limitu wielocelowego do realizacji zlece# w 
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zakresie gwarancji bankowych do kwoty 25.000 tys. PLN i akredytyw do kwoty 8.000 tys. PLN. Umowa wielo-
celowa podpisana zosta!a 09.03.2015 r. Wyga"ni$cie umowy nast(pi 06.07.2022 r. Umowa zabezpieczona 
jest wekslem w!asnym in blanco wraz z deklaracj( wekslow(, zastawem rejestrowym na znaku towarowym 
�W.KRUK� oraz zapasach towarowych spó!ki, por$czeniem udzielonym przez VRG SA, umow( trójstronn( 
dotycz(c( p!atno"ci transakcjami kartami kredytowymi, cesj( praw z polisy ubezpieczeniowej, o"wiadczeniem 
o poddaniu si$ egzekucji oraz umownym prawem potr(cenia wierzytelno"ci raz gwarancj( p!ynno"ciow( 
Banku Gospodarstwa Krajowego dla kredytu w rachunku bie&(cym i por$czeniem cywilnoprawnym Spó!ki 
VRG S.A. dla kredytu wielocelowego. 

n kredyt inwestycyjny w kwocie 71.400 tys. PLN  Umowa podpisana zosta!a 09.03.2015 r. Wyga"ni$cie umowy 
nast(pi 31.12.2024 r. Umowa zabezpieczona jest wekslem w!asnym in blanco wraz z deklaracj( wekslow(, 
zastawem rejestrowym na znaku towarowym �W.KRUK� oraz zapasach towarowych spó!ki, por$czeniem 
udzielonym przez VRG SA, umow( trójstronn( dotycz(c( p!atno"ci transakcjami kartami kredytowymi, cesj( 
praw z polisy ubezpieczeniowej, o"wiadczeniem o poddaniu si$ egzekucji oraz pe!nomocnictwem banku do 
rachunku bankowego, jak i innymi zabezpieczeniami mo&liwymi do ustalenia w pó<niejszym czasie.  

n Dwie umowy w !(cznej kwocie 16.000 tys. z!., w tym umowa uprawniaj(ca do korzystania z kredytu w rachunku 
bie&(cym do kwoty 11.500 tys. z!. oraz limit wielocelowy do realizacji zlece# w zakresie gwarancji i akredytyw 
do kwoty 4.500 tys. z!. Sp!ata nast(pi 14.07.2022 r. Kredyt zabezpieczony zosta! hipotek( kaucyjn(, zastawem 
rejestrowym na zapasach magazynowych i cesj( praw z polisy ubezpieczeniowej oraz por$czeniem VRG S.A. 
+Limit  umo&liwiaj(cy realizacj$ zlece# w zakresie  gwarancji i akredytyw:. 

n kredyt inwestycyjny w kwocie 4.022 tys. PLN  Umowa podpisana zosta!a 30.06.2016 r. Wyga"ni$cie umowy 
nast(pi 31.03.2023 r. Kredyt zabezpieczony zosta! por$czeniem VG, hipotek( kaucyjn(  i umownym prawem 
potracenia wierzytelno"ci oraz cesj( praw z polisy ubezpieczeniowej i z umów najmu nieruchomo"ci i dzier-
&awy maszyn. 

Na dzie# 30.06.2021 r. Grupa Kapita!owa wywi(za!a si$ ze sp!at wszystkich otrzymanych kredytów oraz z tytu!u 
odsetek od kredytów. 

Nota 16 Warto+> godziwa instrumentów finansowych 

Warto"ci godziwe aktywów finansowych i zobowi(za# finansowych okre"la si$ w nast$puj(cy sposób;  

n warto"% godziw( aktywów finansowych i zobowi(za# finansowych o warunkach standardowych, znajduj(cych 
si$ w obrocie na aktywnych, p!ynnych rynkach okre"la si$ poprzez odniesienie do cen gie!dowych=  

n warto"% godziw( pozosta!ych aktywów finansowych i zobowi(za# finansowych +z wyj(tkiem instrumentów po-
chodnych: okre"la si$ zgodnie z ogólnie przyj$tymi modelami wyceny w oparciu o analiz$ zdyskontowanych 
przep!ywów pieni$&nych, stosuj(c ceny z daj(cych si$ zaobserwowa% bie&(cych transakcji rynkowych i noto-
wa# dealerów dla podobnych instrumentów=  

n warto"% godziw( instrumentów pochodnych oblicza si$ przy u&yciu cen gie!dowych. W przypadku braku do-
st$pu do tych cen stosuje si$ analiz$ zdyskontowanych przep!ywów pieni$&nych przy u&yciu odpowiedniej 
krzywej dochodowo"ci na okres obowi(zywania instrumentu dla instrumentów nieopcjonalnych oraz modele 
wyceny opcji dla instrumentów opcjonalnych. 

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku nie nast(pi!o przeniesienie mi$dzy poziomami w 
hierarchii warto"ci godziwej wykorzystywanej przy wycenie warto"ci godziwej, jak równie& nie nast(pi!a zmiana 
klasyfikacji aktywów finansowych na skutek zmiany celu lub sposobu wykorzystania tych aktywów. 

Walutowe instrumenty pochodne 
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Grupa stosuje walutowe instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia przysz!ych przep!ywów pieni$&nych przed 
ryzykiem kursowym. Grupa posiada, jako transakcje zabezpieczaj(ce kontrakty forward na zakup waluty. Instru-
menty pochodne denominowane s( w walucie USD oraz EURO. Na 30.06.2021 roku saldo w warto"ci nominalnej 
wynosi  3.636  tys. USD, w przeliczeniu po kursie zawarcia transakcji 13.413 tys. PLN. Na dzie# bilansowy Spó!ka 
wyceni!a posiadane transakcje do warto"ci godziwej, ró&nica z wyceny zosta!a odniesiona  w przychody finansowe 
w kwocie 417 tys. z!. 

Wycena instrumentów pochodnych zalicza si$ do hierarchii poziomu drugiego, czyli wycena jest oparta o rynkowe 
za!o&enia. 

Nota 16a  Instrumenty finansowe w podziale na klasy 

Pozycje bilansowe 

w tys. z' 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 

Aktywa finan-
sowe wyceniane 
wg zamortyzo-
wanego kosztu 

Zobowi(zania fi-
nansowe wyce-
niane wg zamor-

tyzowanego 
kosztu 

Aktywa finan-
sowe wyce-
niane wg za-
mortyzowa-
nego kosztu 

Aktywa finan-
sowe wyce-
niane wg za-
mortyzowa-
nego kosztu 

Aktywa finan-
sowe wyce-
niane wg za-
mortyzowa-
nego kosztu 

Zobowi(za-
nia finan-

sowe wyce-
niane wg za-
mortyzowa-
nego kosztu 

Udzielone po&yczki - - - - - - 

Nale&no"ci handlowe oraz pozosta!e nale&no"ci 
i aktywa obrotowe 

14 019  13 627  17 715  

'rodki pieni$&ne oraz ich ekwiwalenty 14 748  48 839  50 003  

Zobowi(zania d!ugoterminowe z tyt. kredytów, 
po&yczek oraz leasingowe 

 291 317  305 550  290 706 

 w tym: z tytu!u leasingu lokali handlowych oraz 
powierzchni biurowych 

 248 758  256 974  234 256 

Zobowi(zania krótkoterminowe z tyt. kredytów, 
po&yczek oraz leasingowe 

 118 159  123 211  147 600 

w tym: z tytu!u leasingu lokali handlowych oraz 
powierzchni biurowych 

 96 328  97 510  88 300 

Zobowi(zania handlowe oraz pozosta!e  181 999  199 678  161 556 

Razem 28 767 591 475 62 466 628 439 67 718 599 862 

Instrumenty finansowe wyceniane w warto"ci godziwej przez wynik finansowy wynios!y w 2021 roku 417 tys. z!. i 
zosta!y odniesione w przychody finansowe +w 2020 roku wynios!y 451 tys. z!. i zosta!y odniesione w przychody 
finansowe:. 

Grupa przeprowadzi!a analiz$ w wyniku, której stwierdzono, i& warto"% instrumentów finansowych wykazanych w 
sprawozdaniu z sytuacji finansowej nie odbiega znacz(co od ich warto"ci godziwej z uwagi na fakt, &e wi$kszo"% 
tych instrumentów jest oprocentowana w oparciu stop$ zmienn(. 

Nota 16b  Instrumenty finansowe - przychody i koszty oraz zyski i straty z tyt. utraty warto+ci 

Pozycje bilansowe 

w tys. z' 

Rok 2021 @ okres od 01-01-2021 do 30-06-2021 

Przychody z 
tyt. odsetek 

Koszty z tyt. 
odsetek 

Zyski / straty 
z tytu!u wy-

ceny  wg. za-
mortyzowa-
nego kosztu 

Utworzone  
odpisy 

 aktualizu-
j(ce 

Rozwi(zane 
odpisy  

aktualizuj(ce 

Zyski /straty 
z tyt. ró&nic 
 kursowych 

Udzielone po&yczki - - - - - 1 

Nale&no"ci handlowe oraz pozosta!e 27   868 436 - 19 
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'rodki pieni$&ne oraz ich ekwiwalenty - - - - - - 16 

Inne aktywa krótkoterminowe � Transakcje Forward - - - 32 - - - 

Zobowi(zania z tyt. kredytów, po&yczek 
oraz leasingowe 

- 937 - 445 - - - 

Zobowi(zania leasingowe z tyt. umów lokali handlowych 
oraz powierzchni biurowych 

- 2 753 - - - 7 558 

Zobowi(zania handlowe oraz pozosta!e  146 - - - 1 272 

Razem 27 3 836 - 477 868 436 8 796 

 

Pozycje bilansowe 

w tys. z' 

Rok 2020 @ okres od 01-01-2020 do 30-06-2020 

Przychody z 
tyt. odsetek 

Koszty z tyt.  
odsetek 

Zyski / straty 
z tytu!u wy-

ceny  wg. za-
mortyzowa-
nego kosztu 

Utworzone  
odpisy 

 aktualizu-
j(ce 

Rozwi(zane 
odpisy  

aktualizuj(ce 

Zyski /straty  
z tyt. ró&nic 
 kursowych 

Udzielone po&yczki - - - - - - 

Nale&no"ci handlowe oraz pozosta!e 119 - - 1 549 675 51 

'rodki pieni$&ne oraz ich ekwiwalenty 19 - - - - 2 

Inne aktywa krótkoterminowe � Transakcje Forward - - 90 - - - 

Zobowi(zania z tyt. kredytów, po&yczek  
oraz leasingowe 

- 1 771 1 722 - - - 

Zobowi(zania leasingowe z tyt. umów lokali handlo-
wych oraz powierzchni biurowych 

- 2 021 - - - - 11 183 

Zobowi(zania handlowe oraz pozosta!e - 236 - - - - 2 250 

Razem 138 4 028 1 812 1 549 675 - 13 380 

Nota 17 Podatek odroczony 

Poni&sze pozycje stanowi( g!ówne pozycje rezerwy i aktywa z tytu!u odroczonego podatku dochodowego ujmowa-
nego przez Grup$ oraz ich zmiany w obecnym i poprzednim okresie sprawozdawczym ; 

 

w tys. z' 

bilans rachunek zysków i strat 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2020 

Rezerwy z tytu'u podatku odroczonego 659 821 757 - 162 226 

Wycena bilansowa - dodatnie ró&nice kursowe 55 126 69 - 71 - 74 

Odsetki naliczone od nale&no"ci - - 7 - - 

Wp!acone zaliczki netto 72 72 70 - - 2 

Wycena kredytów wg zamortyzowanego kosztu 360 446 531 - 86 327 

Wycena instrumentów pochodnych 79 86 - - 7 - 

'rodki trwa!e w leasingu 83 83 73 - - 28 

Inne 10 8 7 2 3 

Odniesione na wynik finansowy 659 821 757 - 162 226 

Odniesione na kapita' - - - - - 

Aktywa z tytu'u podatku odroczonego 28 886 25 342 15 929 3 544 5 170 
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w tys. z' 

bilans rachunek zysków i strat 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2020 

Przyspieszona amortyzacja bilansowa 2 348 2 305 2 290 44 54 

'wiadczenia po okresie zatrudnienia +odprawy: 24 24 24 - - 

Odpisy aktualizuj(ce  5 748 3 724 4 387 2 022 2 648 

Rezerwy, p!ace i ubezpieczenia spo!eczne 2 015 2 287 2 540 - 271 674 

Wycena bilansowa - ujemne ró&nice kursowe 101 190 141 - 89 123 

Straty mo&liwe do odliczenia od przysz!ych dochodów do 
opodatkowania 

7 407 5 634 3 078 1 773 3 078 

Odpis aktualizuj(cy nale&no"ci od odbiorców 675 597 597 78 - 11 

Rezerwa na przysz!e zobowi(zania  2 356 1 569 - 242 787 - 1 211 

Wycena instrumentów pochodnych - - 3 - - 15 

Wycena programu lojalno"ciowego 315 315 247 - - 402 

Rezerwa na zwroty 459 459 343 - 232 

Leasing dot. umów handlowych i powierzchni biurowych 7 438 8 238 2 521 - 800 - 

Odniesione na wynik finansowy 28 886 25 342 15 929 3 544 5 170 

Odniesione na kapita' - - - - - 

Utworzenie aktywa na podatek odroczony wynika  z oceny prawdopodobie#stwa,  &e w przysz!o"ci zostan( osi(-
gni$te dochody podatkowe i podstawa opodatkowania pozwalaj(ca na potr(cenie ujemnych ró&nic przej"ciowych 
i strat podatkowych, co uzasadnia utworzenie aktywów z tytu!u podatku odroczonego na 30 czerwca 2021 roku. 

Nota 18 Zobowi/zania z tytu'u leasingu  

Zobowi/zania leasingowe wed'ug okresu wymagalno+ci 
w tys. z' 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 

Kwoty p'atne zgodnie z umowami leasingu dot. umów lo-
kali handlowych i powierzchni biurowych, w tym< 

345 086 354 484 322 556 

w ci(gu 1 roku 96 328 97 510 88 300 

od 2 do 5 roku 228 364 238 042 210 046 

powy&ej 5 lat 20 394 18 932 24 210 

Kwoty p'atne zgodnie z umowami leasingu dot. pozosta-
'ych umów 

2 485 2 709 3 585 

w ci(gu 1 roku 1 060 1 329 1 775 

od 2 do 5 roku 1 425 1 380 1 810 

powy&ej 5 lat - - - 

Zdyskontowana warto+> bie(/ca zobowi/za; z tytu'u lea-
singu  

347 571 357 193 326 141 

Kwota nale&na z tytu!u rozliczenia w ci(gu 12 miesi$cy +wyka-
zywana jako zobowi(zania krótkoterminowe: 

97 388 98 839 90 075 

w tym: leasing dot. umów lokali handlowych i powierzchni biu-
rowych 

96 328 97 510 88 300 

Kwota wymaganej sp!aty po 12 miesi(cach +wykazywana jako 
zobowi(zania d!ugoterminowe: 

250 183 258 354 236 066 

w tym: leasing dot. umów lokali handlowych i powierzchni biu-
rowych 

248 758 256 974 234 256 
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Wszystkie zobowi(zania z tytu!u leasingu samochodów osobowych denominowane s( w PLN, natomiast z tytu!u 
najmu lokali handlowych i powierzchni biurowych denominowane s( w EURO i PLN. 

Warto"% godziwa zobowi(za# z tytu!u leasingu Grupy odpowiada jego warto"ci ksi$gowej. 

W poni&szej tabeli przedstawiono wp!yw na wynik Grupy Kapita!owej w okresie sprawozdawczym za I pó!rocze 
2021 roku tj. 01.01.2021 do 30.06.2021 roku pomi$dzy uj$ciem umów leasingu lokali handlowych i powierzchni 
biurowych zgodnie z MSSF16 +wdro&onym z dniem 1 stycznia 2019 roku: oraz zgodnie z MSR17 +obowi(zuj(cym 
do dnia 31 grudnia 2018 roku:. 

 

Pozycja 

w tys. z' 

1HX2021 
 wed'ug MSR 17  

Efekt uj:cia leasingu 
 dot. umów lokali han-
dlowych i  powierzchni 

biurowych 

1H�2021 dane  
opublikowane 

Zysk brutto na sprzeda(y 212 827 - 212 827 

Koszty sprzeda&y i ogólnego zarz(du 204 806  1 045 205 851 

Pozosta!e przychody operacyjne 9 011 304 9 315 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa!ych 18 - 18 

Pozosta!e koszty operacyjne 15 394 20 15 414 

Wynik na dzia'alno+ci operacyjnej 1 656 - 761 895 

Przychody finansowe 1 265 7 558 8 823 

Koszty finansowe 2 754 2 753 5 507 

Zysk )strata* brutto 167 4 044 4 211 

Podatek dochodowy 564 799 1 363 

Wynik finansowy netto - 397 3 245 2 848 

Amortyzacja w I pó!roczu 2021 roku z tytu!u leasingu dot. umów lokali handlowych i powierzchni biurowych wynios!a 
42 806 tys. z!. 

W poni&szej tabeli przedstawiono wp!yw na wynik Grupy Kapita!owej w okresie sprawozdawczym w okresie 2 
kwarta!u 2021 roku tj. 01.04.2021 do 30.06.2021 roku pomi$dzy uj$ciem umów leasingu lokali handlowych i po-
wierzchni biurowych zgodnie z MSSF16 +wdro&onym z dniem 1 stycznia 2019 roku: oraz zgodnie z MSR17 +obo-
wi(zuj(cym do dnia 31 grudnia 2018 roku:. 

Pozycja 

w tys. z' 

2\X2021  
wed'ug MSR 17  

Efekt uj:cia leasingu 
 dot. umów lokali han-
dlowych i  powierzchni 

biurowych 

2\�2021 dane  
opublikowane 

Zysk brutto na sprzeda(y 131 144 - 131 144 

Koszty sprzeda&y i ogólnego zarz(du 112 250 - 2 519 109 731 

Pozosta!e przychody operacyjne 8 868 240 9 108 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa!ych 35 - 35 

Pozosta!e koszty operacyjne 13 839 2 13 841 

Wynik na dzia'alno+ci operacyjnej 13 958 2 757 16 715 

Przychody finansowe 2 727 10 779 13 506 

Koszty finansowe 2 131 1 317 3 448 

Zysk )strata* brutto 14 554 12 219 26 773 

Podatek dochodowy 3 022 799 3 821 

Wynik finansowy netto 11 532 11 420 22 952 
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Amortyzacja w II kwartale 2021 roku z tytu!u leasingu dot. umów lokali handlowych i powierzchni biurowych wynio-
s!a 21 581 tys. z!. 

Nota 19 Zobowi/zania z tyt. dostaw i us'ug oraz pozosta'e zobowi/zania 

Zobowi(zania z tytu!u dostaw i us!ug i inne zobowi(zania wynikaj( g!ównie z zakupów handlowych i kosztów zwi(-
zanych z dzia!alno"ci( bie&(c(. 'redni okres kredytowania przyj$ty dla zakupów handlowych wynosi 45 dni. 

Zobowi/zania z tytu'u dostaw i us'ug oraz pozosta'e 
 zobowi/zania 

w tys. z' 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 

Zobowi(zania z tytu!u dostaw, robót i us!ug wobec jednostek pozosta-
!ych 

103 802 123 902 97 998 

Zobowi(zania z tytu!u dostaw, robót i us!ug wobec jednostek powi(za-
nych +nota 28: 

- - - 

Zobowi(zania z tytu!u podatków, dotacji, ce!, ubezpiecze# spo!ecznych i 
zdrowotnych oraz innych "wiadcze#  

21 763 18 099 23 234 

Zobowi(zania finansowe -  faktoring 24 545 28 285 13 562 

Zobowi(zania z tytu!u przychodów przysz!ych okresów 14 278 12 458 10 259 

Inne 17 220 16 496 16 123 

Zobowi(zania krótkoterminowe, razem  181 608 199 240 161 176 

 

Zobowi/zania krótkoterminowe )struktura walutowa* 
w tys. z' 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 

a: w walucie polskiej 131 768 148 935 128 135 

b: w walutach obcych +wg walut i po przeliczeniu na z!: 49 840 50 305 33 041 

b1. jednostka/waluta tys. / EURO 4 389 4 233 3 641 

 tys. z!  19 828 19 532 16 101 

b2. jednostka/waluta tys. / USD 6 316 6 636 3 237 

 tys. z!  23 998 24 940 12 888 

b3. jednostka/waluta tys. / CHF 1 176 1 087 801 

 tys. z!  4 839 4 636 3 349 

Pozosta!e waluty w tys. z!. 1 175 1 197 703 

Zobowi(zania krótkoterminowe, razem  181 608 199 240 161 176 

Zobowi(zania z tytu!u przychodów przysz!ych okresów zawieraj( wycen$ programu lojalno"ciowego. Warto"% przy-
chodów przysz!ych okresów jest okre"lona przy uwzgl$dnieniu przelicznika warto"ci przyznanych punktów i praw-
dopodobie#stwa realizacji nagrody. Kwota przychodów przysz!ych okresów dotycz(cych programu lojalno"cio-
wego prezentowana w bilansie wynosi na dzie# 30.06.2021 roku 1 654 tys. z!. +na 31.12.2020 roku 1 654 tys. z!. 
na 30.06.2020 roku 1 298 tys. z!:. 

Czas realizacji zobowi(za# z tytu!u dostaw surowców, materia!ów i towarów wynosi 30-150 dni, z tytu!u dostaw 
us!ug 10-21 dni.  

Zobowi(zania z tytu!u podatków, ce!, ubezpiecze# spo!ecznych i zdrowotnych realizowane s( w terminach wyni-
kaj(cych odpowiednio z ustaw o podatkach dochodowych i ubezpiecze# spo!ecznych i nie przekraczaj( 30 dni. 

Zobowi(zania wobec pracowników z tytu!u wynagrodze# realizowane s( w okresie 10 dni od zako#czenia miesi(ca 
w którym "wiadczono prac$ oraz pozosta!e zobowi(zania w okresie nie przekraczaj(cym 30 dni. 

Nota 19a. Zobowi/zania finansowe wed'ug okresu wymagalno+ci 
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Zobowi/zania finansowe wed'ug okresu wymagalno+ci 
w tys. z' 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 

Kwoty p'atne zgodnie z umowami leasingu dot. umów lo-
kali handlowych i powierzchni biurowych, w tym< 

362 595 366 229 341 917 

w ci(gu 1 roku 112 262 98 181 88 674 

od 2 do 5 roku 227 853 247 133 224 170 

powy&ej 5 lat 22 480 20 915 29 073 

Kwoty p'atne zgodnie z umowami leasingu dot. pozosta-
'ych umów 

2 615 2 889 3 108 

w ci(gu 1 roku 1 129 1 419 1 081 

od 2 do 5 roku 1 486 1 470 2 027 

powy&ej 5 lat - - - 

Kwoty p'atne zgodnie z umowami kredytów i po(yczek 64 221 76 588 105 837 

w ci(gu 1 roku 30 346 26 351 46 163 

od 2 do 5 roku 43 875 50 237 59 674 

powy&ej 5 lat - - - 

Kwoty p'atne zgodnie z terminami wymagalno+ci zobowi/-
za; handlowych i pozosta'ych 

159 845 181 141 137 942 

w ci(gu 1 roku 159 845 181 141 137 942 

od 2 do 5 roku - - - 

powy&ej 5 lat - - - 

Nie wyst$puj( inne zobowi(zania finansowe o okresie wymagalno"ci powy&ej 12 miesi$cy. 

Nota 20 Rezerwy 

 

Rezerwa 
na  

koszty 
pracownicze 

Rezerwa 
na  

przysz'e  
zobowi/zania 

Rezerwa 
 na  

produkcj: 
 w toku 

Rezerwa 
na zwroty 

Pozosta'e Razem 

Stan na dzie; 1 stycznia 2020 6 247 3 877 1 557 516 19 12 216 

- korekta konsolidacyjna  - - - - - - 

- utworzone rezerwy w ci(gu roku obroto-
wego 

529 - - - - 529 

- rozwi(zanie /wykorzystanie rezerw - 6 - 163 - 1 382 - - 4 - 1 555 

Stan na dzie; 30 czerwca 2020 6 770 3 714 175 516 15 11 190 

- wykazane w zobowi(zaniach krótkotermi-
nowych 

5 648 3 714 175 516 15 10 068 

- wykazane w zobowi(zaniach d!ugotermi-
nowych 

1 122 - - - - 1 122 

Stan na dzie; 1 stycznia 2020 6 247 3 877 1 557 516 19 12 216 

- utworzone rezerwy w ci(gu roku obroto-
wego 

2 861 2 582 - 893 10 6 346 

- rozwi(zanie /wykorzystanie rezerw - 2 453 - 3 847 - 632 -516 - 19 - 7 467 

Stan na dzie; 31 grudnia 2020 6 655 2 612 925 893 10 11 095 

- wykazane w zobowi(zaniach krótkotermi-
nowych 

5 416 2 612 925 893 10 9 856 

- wykazane w zobowi(zaniach d!ugotermi-
nowych 

1 239 - - - - 1 239 



Skonsolidowane skrócone "ródroczne sprawozdanie finansowe sporz(dzone za okres 6 miesi$cy zako#czony 30 czerwca 2021 roku 
 

 61

 

Rezerwa 
na  

koszty 
pracownicze 

Rezerwa 
na  

przysz'e  
zobowi/zania 

Rezerwa 
 na  

produkcj: 
 w toku 

Rezerwa 
na zwroty 

Pozosta'e Razem 

Stan na dzie; 1 stycznia 2021 6 655 2 612 925 893 10 11 095 

- korekta konsolidacyjna  - - - - - - 

- utworzone rezerwy w ci(gu roku obroto-
wego 

- - 1 607 - 33 1 640 

- rozwi(zanie /wykorzystanie rezerw - 1 200    - 5 - 1 205 

Stan na dzie; 30 czerwca 2021 5 455 2 612 2 532 893 38 11 530 

- wykazane w zobowi(zaniach krótkotermi-
nowych 

4 217 2 612 2 532  893 38 10 292 

- wykazane w zobowi(zaniach d!ugotermi-
nowych 

1 238 - - - - 1 238 

Utworzone rezerwy odniesione zosta!y odpowiednio w koszty zarz(du, sprzeda&y lub w pozosta!e koszty opera-
cyjne, a rozwi(zane/wykorzystane rezerwy odniesione zosta!y odpowiednio na zmniejszenie kosztów zarz(du i 
sprzeda&y lub w pozosta!e przychody operacyjne. 

Na saldo rezerw na 30.06.2021 roku sk!adaj( si$ ; 
 

1 239 tys. z' 
rezerwa  

d!ugoterminowa na  
odprawy emerytalne 

174 tys. z' 
rezerwa 

 krótkoterminowa na  
odprawy emerytalne  

4 042 tys. z'. 
rezerwa  

krótkoterminowa na 
 niewykorzystane urlopy 11 530 tys. z'. 

RAZEM 
2 532 tys. z' 

rezerwa krótkoterminowa 
na us!ugi szycia 

2 612 tys. z' 
rezerwa na  

przysz!e zobowi(zania 

893 tys. z' 
rezerwa  

na zwroty 

38 tys. 
rezerwy 

 pozosta!e 

Rezerwy na odprawy emerytalne s( kalkulowane przez niezale&nego aktuariusza. G!ówne za!o&enia aktuarialne, 
które zosta!y przyj$te do kalkulacji wynios!y; stopa dyskontowa 2,0>, d!ugookresowa roczna stopa wzrostu wyna-
grodze# 3,0>, prawdopodobie#stwo odej"% pracowników na podstawie historycznych danych rotacji zatrudnienia 
w Grupie Kapita!owej. 

Analiza wra&liwo"ci sporz(dzona przez aktuariusza nie wykaza!a znacz(cych odchyle# warto"ci rezerwy przy ka&-
dym z rozpatrywanych scenariuszy. Warto"% rezerwy zostanie zaktualizowana na podstawie kalkulacji niezale&-
nego aktuariusza wed!ug stanu na dzie# 31 grudnia 2021 roku. 

 Nota 21 Kapita' Akcyjny 

Seria @ emisja 

w tys. z'. 

Rodzaj 
akcji 

Rodzaj uprzy-
wilejowania  

akcji 

Rodzaj  
ograniczenia  

praw  
do akcji 

Liczba  
akcji 

Warto+> serii@ 
emisji wg  
warto+ci  
nominalnej 

Sposób 
pokrycia 
kapita'u 

Data  
rejestracji 

Prawo do  
dywidendy 
)od daty* 

Emisja @A@ zwyk!a 
zwyk!a na  
okaziciela 

 1 000 000 1991-04-30 

Podzia! emisji @A@ 
+1 ; 5: 

zwyk!a 
zwyk!a na  
okaziciela 

 5 000 000 1994-01-28 

Emisja @B@ zwyk!a 
zwyk!a na 
 okaziciela 

 1 000 000 1995-01-05 

Umorzenie akcji    -1 115 470  

Emisja -�D� zwyk!a 
zwyk!a na 
 okaziciela 

  2 281 125 2006-08-31 

Emisja -�F� zwyk!a 
zwyk!a na 
 okaziciela 

     716 564 2006-11-30 

Emisja -�C� zwyk!a zwyk!a na       140 000 2007-01-22 



Skonsolidowane skrócone "ródroczne sprawozdanie finansowe sporz(dzone za okres 6 miesi$cy zako#czony 30 czerwca 2021 roku 
 

 62

Seria @ emisja 

w tys. z'. 

Rodzaj 
akcji 

Rodzaj uprzy-
wilejowania  

akcji 

Rodzaj  
ograniczenia  

praw  
do akcji 

Liczba  
akcji 

Warto+> serii@ 
emisji wg  
warto+ci  
nominalnej 

Sposób 
pokrycia 
kapita'u 

Data  
rejestracji 

Prawo do  
dywidendy 
)od daty* 

okaziciela 

Podzia! akcji +1 ; 
10: 

zwyk!a 
zwyk!a na 
 okaziciela 

 80 222 190 2007-09-06 

Emisja -�G� zwyk!a 
zwyk!a na  
okaziciela 

 8 021 810 2008-10-06 

Emisja -�H� zwyk!a 
zwyk!a na  
okaziciela 

 15 059 932 2008-12-31 

Emisja -�I� zwyk!a 
zwyk!a na  
okaziciela 

 8 247 423 2009-12-17 

Emisja -�K� zwyk!a 
zwyk!a na 
 okaziciela 

 22 310 270 2012-09-12 

Emisja -�M� zwyk!a 
zwyk!a na  
okaziciela 

 40 000 000 2013-09-16 

Emisja -�L� zwyk!a 
zwyk!a na  
okaziciela 

 859 366 2015-06-19 

Emisja -�L� zwyk!a 
zwyk!a na  
okaziciela 

 473 973 2016-05-31 

Emisja -�N� zwyk!a 
zwyk!a na  
okaziciela 

 1 980 000 2016-05-31 

Emisja -�N� zwyk!a 
zwyk!a na 
 okaziciela 

 2 020 000 2017-07-07 

Emisja -�N� zwyk!a 
zwyk!a na 
 okaziciela 

 2 000 000 2018-06-29 

Emisja-�O� zwyk!a 
zwyk!a na  
okaziciela 

 53 260 879 2018-12-28 

Liczba akcji, razem                                                                      234 455 840             

Kapita! zak!adowy, razem 49 122 108,00    

Warto"% nominalna jednej akcji +w z!: \ 0,20 z!. 

Spó!ka dominuj(ca posiada jeden rodzaj akcji zwyk!ych bez prawa do sta!ego dochodu. 

Na dzie# 30 czerwca 2021 roku wszystkie wyemitowane akcje by!y w pe!ni op!acone. 

Kapita' akcyjny 
w tys. z' 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 

Zarejestrowany; 
234.455.840  zwyk!ych akcji po 0,20 z!. ka&da + rok 2020; 234.455.840 zwyk!ych ak-
cji po 0,20 z!. ka&da, I pó!rocze 2020; 234.455.840 zwyk!ych akcji po 0,20 z!. ka&da: 

49 122 49 122 49 122 

Wyemitowany; 
234.455.840  zwyk!ych akcji po 0,20 z!. ka&da + rok 2020; 234.455.840 zwyk!ych ak-
cji po 0,20 z!. ka&da, I pó!rocze 2020; 234.455.840 zwyk!ych akcji po 0,20 z!. ka&da: 

49 122 49 122 49 122 

Zgodnie z wymogami Kodeksu Spó!ek Handlowych, jednostka dominuj(ca jest obowi(zana utworzy% kapita! zapa-
sowy na pokrycie straty. Do tej kategorii kapita!u przelewa si$ co najmniej 8> zysku za dany rok obrotowy wyka-
zanego w jednostkowym sprawozdaniu spó!ki dominuj(cej, dopóki kapita! ten nie osi(gnie co najmniej jednej trze-
ciej kapita!u podstawowego jednostki dominuj(cej. O u&yciu kapita!u zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne 
Zgromadzenie, jednak cz$"ci kapita!u zapasowego w wysoko"ci jednej trzeciej kapita!u zak!adowego mo&na u&y% 
jedynie na pokrycie straty wykazanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym jednostki dominuj(cej i nie pod-
lega ona podzia!owi na inne cele. W I pó!roczu 2021 roku zosta!y spe!nione wymogi kapita!owe. 

Nota 22 Kapita' rezerwowy 

w tys. z' 

Saldo na 1 stycznia 2020 14 333 
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Zwi$kszenia z tytu!u wyceny programu opcyjnego 63 

Zmniejszenia - 

 Saldo na 30 czerwca 2020 14 396 

Saldo na 1 stycznia 2020 14 333 

Zwi$kszenia z tytu!u wyceny programu opcyjnego - 

Zmniejszenia - 

 Saldo na 31 grudnia 2020 14 333 

Saldo na 1 stycznia 2021 14 333 

Zwi$kszenia z tytu!u wyceny programu opcyjnego - 

Zmniejszenia - 

 Saldo na 30 czerwca 2021 14 333 

Kapita! rezerwowy jest tworzony z wyceny programu motywacyjnego opcji na akcje proporcjonalnie do czasu 
trwania programu. 

Nota 23 Zyski zatrzymane 

w tys. z' 

Saldo na 1 stycznia 2020 799 831 

Nadwy&ka ze sprzeda&y akcji powy&ej ich warto"ci nominalnej - 

Zysk netto za rok bie&(cy - 31 775 

 Saldo na 30 czerwca 2020 768 056 

Saldo na 1 stycznia 2020 799 831 

Nadwy&ka ze sprzeda&y akcji powy&ej ich warto"ci nominalnej - 

Zysk netto +strata: za rok bie&(cy - 39 932 

 Saldo na 31 grudnia 2020 759 899 

Saldo na 1 stycznia 2021 759 899 

Nadwy&ka ze sprzeda&y akcji powy&ej ich warto"ci nominalnej - 

Zysk netto za rok bie&(cy 2 848 

 Saldo na 30 czerwca 2021 762 747 

W pozycji tej prezentowany jest wynik finansowy netto poprzednich lat obrotowych, jak równie& korekty wyniku 
finansowego dotycz(ce lat ubieg!ych, a wynikaj(ce z b!$dów lat poprzednich lub zmian zasad rachunkowo"ci. 

Zyski zatrzymane, ujmuj( wszystkie kapita!y zapasowe, niepodzielone wyniki z lat ubieg!ych podmiotu dominuj(-
cego i spó!ek zale&nych.  

Nota 24 Nale(no+ci i zobowi/zania warunkowe 

POZYCJE POZABILANSOWE 
w tys. z' 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 

- wystawione gwarancje bankowe na czynsze z tytu!u wynajmu lo-
kali sklepowych 

50 041 56 505 47 868 

- otwarte akredytywy 32 736 23 438 9 128 

- weksle w!asne b$d(ce zabezpieczeniem zobowi(za# leasingo-
wych 

467 609 788 

Razem pozycje pozabilansowe 83 244 80 552 57 784 
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W Grupie nie wyst$puj( nale&no"ci warunkowe. 

Nota 25 P'atno+ci regulowane akcjami 

W dniu 27.06.2018r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwali!o program motywacyjny dla cz!onków 
Zarz(du Spó!ki, kluczowych mened&erów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spó!ki +oraz spó!ek z jej grupy 
kapita!owej: oparty o p!atno"% w postaci akcji Spó!ki. Szczegó!owe warunki programu motywacyjnego +zak!adaj(-
cego w pe!nej wysoko"ci przyznanie 7.050.000 szt. warrantów subskrypcyjnych: zosta!y zawarte w raporcie bie&(-
cym nr 33/2018 z dnia 27.06.2018r. Warto"% programu motywacyjnego oszacowana przy zastosowaniu modelu 
Monte Carlo w po!(czeniu wynios!a 2.675.618,31 z!, tj. 0,48 z! za akcj$ i jest rozliczana proporcjonalnie do czasu 
trwania programu z uwzgl$dnieniem prawdopodobie#stwa realizacji warunków nierynkowych. Kwota policzona 
przy prawdopodobie#stwie 100> 
Przewidywany stopie# zmienno"ci ustalony zosta! na podstawie os(du historycznego popartego analiz( zmienno-
"ci stóp zwrotu z cen zamkni$cia dla akcji spó!ki notowanych na GPW. 
Oczekiwany okres &ycia opcji zosta! okre"lony w oparciu o maksymalny okres wynikaj(cy z podj$tej uchwa!y. 
Cena emisyjna akcji serii N by!a równa 4,22 z!. 
Warranty subskrypcyjne serii F zosta!y przydzielone uczestnikom programu w 2019 roku.  

Przyznawane transzy warrantów subskrypcyjnych zosta!o zako#czone w 2020 roku.  

��Dane potrzebne do wyceny programu motywacyjnego�.  

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 

cena akcji z dnia nabycia uprawnie# - 4,48 4,48 

cena realizacji - 4,22 4,22 

oczekiwana zmienno"% - 25> 25> 

oczekiwana d!ugo"% &ycia opcji +w miesi(cach: - 36 36 

stopa wolna od ryzyka - 1,7> 1,7> 

oczekiwana stopa dywidendy - 0,00> 0,00> 

W I pó!roczu 2021 roku odniesiono w koszty ogólnego zarz(du z tytu!u wyceny programu motywacyjnego kwot$ 0 
tys. z!. + w 2020 roku; 0 tys. z!= w I pó!roczu 2020 roku; 63 tys. z!.:. 
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Nota 26 Istotne zdarzenia w I pó'roczu 2021 r. 

Istotne wydarzenia zosta!y opisane w Sprawozdaniu Zarz(du Grupy Kapita!owej. 

Nota 27 Informacje o istotnych zdarzeniach po zako;czeniu okresu +ródrocznego nie  
                  odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym 

08.07.2021  

Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji 

W raporcie bie&(cym nr 47/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. Spó!ka poinformowa!a, &e otrzyma!a od IPOPEMA Towarzystwo Fun-
duszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib( w Warszawie �Towarzystwo@ informacj$ z dnia 8 lipca 2021 roku, na podstawie art. 69 
ust. 2 pkt 1 lit. a oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó!kach publicznych �Ustawa�, &e w wyniku, nabycia 
przez fundusz IPOPEMA 21 FIZ Aktywów Niepublicznych zarz(dzany przez Towarzystwo �Fundusz�, akcji Spó!ki w transakcji 
przeprowadzonej na rynku regulowanym w dniu 6 lipca 2021 roku, rozliczonej w dniu 8 lipca 2021 roku, udzia! Funduszy 
zarz(dzanych przez Towarzystwo w ogólnej liczbie g!osów w Spó!ce wzrós! o wi$cej ni& 2>, w ogólnej liczbie g!osów w 
Spó!ce. 

Przed wy&ej wymienionym zdarzeniem, Fundusze posiada!y 51.726.678 akcji Spó!ki, co stanowi!o 22,06> kapita!u zak!ado-
wego Spó!ki i dawa!o 51.726.678 g!osów, co stanowi!o 22,06> w ogólnej liczbie g!osów na walnym zgromadzeniu Spó!ki. 

Po wy&ej wymienionym zdarzeniu, Fundusze posiadaj( 52.066.678 akcji Spó!ki, co stanowi 22,21> kapita!u zak!adowego 
Spó!ki i daje 52.066.678 g!osów oraz stanowi 22,21> w ogólnej liczbie g!osów na walnym zgromadzeniu Spó!ki. 

Jednocze"nie Towarzystwo poinformowa!o, i& Fundusze zarz(dzane przez Towarzystwo nie posiadaj( instrumentów finan-

sowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy. 

22.07.2021  

Rezygnacja cz'onka Zarz/du Spó'ki 

W raporcie bie&(cym nr 48/2021 z dnia 22 lipca 2021 r. Zarz(d Spó!ki poinformowa!a, &e w dniu 22 lipca 2021 r., Pani Olga 
Lipi#ska-D!ugosz z!o&y!a rezygnacj$ z pe!nienia funkcji Cz!onka Zarz(du Spó!ki ze skutkiem na dzie# 31 sierpnia 2021 r. 

03.08.2021  

Informacja o dokonaniu odpisu aktualizuj/cego 

W raporcie bie&(cym nr 50/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r. Zarz(d Spó!ki poinformowa!, o podj$ciu w dniu 3 sierpnia 2021 r. 
decyzji o dokonaniu odpisu aktualizuj(cego na kwot$ 9.211.596,00 z!otych. Decyzja zosta!a podj$ta po dokonaniu analizy i 
przegl(du oraz rozpoznaniu utraty warto"ci zapasów obejmuj(cych; zapasy surowca do produkcji wyrobów odzie&owych, 
zapasy wyrobów odzie&owych przeznaczonych do sprzeda&y w kanale hurtowym oraz zapasy towarów handlowych i wyrobów 
gotowych. 
Odpis zostanie uj$ty w sprawozdaniu finansowym Spó!ki za pierwsze pó!rocze 2021 r. 

Nota 28 Transakcje ze stronami @ podmiotami powi/zanymi 

W roku obrotowym Spó!ka dominuj(ca zawar!a nast$puj(ce transakcje handlowe z podmiotami powi(zanymi; 
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w tys. z' 

Sprzeda( produktów, towarów, ma-
teria'ów i us'ug 

Zakup produktów, towarów, mate-
ria'ów i us'ug 

Kwoty nale(ne od podmio-
tów powi/zanych 

Kwoty nale(ne pod-
miotom powi/zanym 

I H 2021 
Okres od 

01.01.2021 
do 

30.06.2021 

Rok 2020 
Okres od 

01-01-2020 
do  

31-12-2020 

I H 2021 
Okres od 

01.01.2021 
do 

30.06.2021 

I H 2020 
Okres od 

01.01.2020 
do 

30.06.2020 

Rok 2020 
Okres od 

01-01-2020 
do  

31-12-2020 

I H 2020 
Okres od 

01.01.2020 
do 

30.06.2020 

Saldo  
na  

30.06. 
2021 

Saldo 
 na  

31.12. 
2020 

Saldo  
na  

30.06. 
2020 

Saldo 
na  

30.06. 
2021 

Saldo 
na 

31.12. 
2020 

Saldo  
na  

30.06. 
2020 

Vistula Market  
Sp. z o.o. 

- - - - - - 1 983 1 983 1 983 - - - 

DCG SA 11 35 15 - 1 - 146 164 14 - - - 

VG Property  
Sp. z o.o. 

24 14 3 113 280 167 99 35 1 - 82 66 

W.KRUK S.A. 2 281 5 207 3 057 261 150 10 2 760 1 259 3 403 2 219 - 

Wólczanka Shirts 
Manufacturing 
 Sp. z o. o. 

13 35 10 913 2 171 1 070 964 968 908 221 291 400 

Razem 2 329 5 291 3 085 1 287 2 602 1 247 5 952 4 409 6 309 223 592 466 

Saldo odpisów aktualizuj(cych - 1 983 -1 983 -1 983 

Kwoty nale(ne od podmiotów powi/zanych netto 3 969 2 426 4 326 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i us!ug wynios!y 234 tys. z!. +2020 rok 681 tys. z!.= I pó!rocze 2020 roku 
373 tys. z!.: 

Przychody finansowe wynios!y 0 tys. z!. +rok 2020; 992 tys. z!.= I pó!rocze 2020; 0 tys. z!.:, a koszty finansowe 
wynios!y 0 tys. z!. +rok 2020= 219 tys. z!.= I pó!rocze 2020; 0 tys. z!.: 

Pozosta!e przychody operacyjne wynios!y 0 tys. z!. +2020 rok 23 tys. z!.= I pó!rocze 200 roku 0 tys. z!.:, a pozosta!e 
koszty operacyjne wynios!y 0 tys. z!. +200 rok 0 tys. z!.= I pó!rocze 2020 roku 0 tys. z!:. 

Sprzeda& towarów podmiotom powi(zanym dokonana by!a po cenach wynikaj(cych z cennika Spó!ki. Zakupy by!y 
dokonywane po zdyskontowanych cenach rynkowych, aby odzwierciedli% ilo"% towarów zakupionych i zwi(zki po-
mi$dzy stronami.  

Nale&no"ci z tytu!u udzielonych po&yczek od podmiotów powi(zanych na 30.06.2021 roku wynosz( 742 tys. z!. +na 
31.12.2020 roku 588 tys. z!.= na 30.06.2020 rok  579 tys. z!.:, nale&no"ci te zosta!y obj$te odpisami aktualizuj(cymi 
na 30.06.2021 roku w wysoko"ci 227 tys. z!. +na 31.12.2020 roku; 227 tys. z!.= na 30.06.2020 roku; 227 tys. z!.: 

Pozosta!e nale&no"ci od podmiotów powi(zanych na 30.06.2021 roku wynosz( 4.300 tys. z!. +na 31.12.2020 roku 
4.300 tys. z!.= na 30.06.2020 roku 4.300 tys. z!.:, nale&no"ci te zosta!y obj$te odpisami aktualizuj(cymi na 
30.06.2021 roku w wysoko"ci 4.300 tys. z!. +na 31.12.2020 roku; 4.300 tys. z!.= na 30.06.2020 roku; 4.300 tys. z!.: 

Nale&no"ci nie s( zabezpieczone a ich sp!ata ma nast(pi% gotówk( .Na dzie# 30.06.2021 roku odpisy aktualizuj(ce 
warto"% nale&no"ci od podmiotów powi(zanych !(cznie wynios!y 6.510 tys. z!. +na 31.12.2020 roku 6.510 tys. z!.= 
na 30.06.2020 roku 6.510 tys. z!:. W I pó!roczu 2021 roku odpisów aktualizuj(cych utworzono na kwot$ 0 tys. z!, a 
rozwi(zano na kwot$ 0 tys. z! . 

Podmioty i osoby powi/zane z kluczowym personelem kierowniczym Spó'ki wed'ug stanu na dzie; 30 
czerwca 2021 r. 

n Premium Cigars Sp. z o.o.� powi(zany z Prezesem spó!ki W.KRUK S.A. Panem [ukaszem Bernackim pe!ni(-
cym funkcj$ Cz!onka Rady Nadzorczej w Prenium Cigars Sp. z o.o. 

n Doksa Sp. z o.o. � powi(zany z Cz!onkiem Rady Nadzorczej, Panem Janem Pilchem= podmiot wynajmuj(cy 
powierzchni$ biurow( dla Spó!ki VRG S.A. 

W I pó!roczu 2021 roku Spó!ka zawiera!a transakcje z podmiotami, na które znacz(co wp!ywa lub posiada w niej 
znacz(c( ilo"% g!osów, bezpo"rednio lub po"rednio osoba b$d(ca cz!onkiem kluczowego personelu kierowniczego 
spó!ki. 

n Doksa Sp. z o.o. - w I pó!roczu 2021 roku !(czne obroty brutto wynios!y 373 tys. z!. 
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Transakcje z podmiotami powi/zanymi zawierane by'y na warunkach odpowiadaj/cych warunkom rynko-
wym. 

W I pó!roczu 2021 roku Spó!ka dominuj(ca nie udzieli!a por$cze# spó!kom. 

Na 30.06.2021 roku saldo udzielonych w poprzednich okresach przez Spó!k$ dominuj(c( por$cze# spó!kom 
zale&nym W.KRUK S.A., DCG S.A. oraz VG Property Sp. z o.o. za zobowi(zania W.KRUK S.A., DCG S.A. oraz 
VG Property Sp. z o.o. wobec Banku PKO BP S.A. wynikaj(ce umów kredytowych wynosi; 

a: Umowa kredytu terminowego +Kredyt B: do kwoty 71.400.000,00 PLN zawarta przez Spó!k$ w dniu 9.03.2015 
roku z po<n. zm., przeniesionej na W.KRUK S.A. po dokonaniu przej$cia zorganizowanej cz$"ci 
przedsi$biorstwa Spó!ki przez W.KRUK S.A. w wyniku czego nast(pi!a zmiana kredytobiorcy w Umowie o 
Kredyt B, tj. w miejsce Spó!ki w pe!ni$ praw i obowi(zków kredytobiorcy wst(pi!a Grupa W.KRUK S.A. w 
zwi(zku z czym dosz!o do przej$cia d!ugu przez W.KRUK S.A. Po przeniesieniu praw i obowi(zków 
kredytobiorcy na W.KRUK S.A., Grupa jest odpowiedzialna za sp!at$ Kredytu B z tytu!u por$czenia do 
maksymalnej kwoty nieprzekraczaj(cej 107.100.000 PLN, z mo&liwo"ci( jego zwolnienia po 3 latach.  

W dniu 9 lipca 2020 roku Spó!ka dominuj(ca VRG S.A. udzieli!a dodatkowego por$czenia spó!ce zale&nej 
W.Kruk S.A. do umowy limitu kredytu wielocelowego z dnia 25.06.2015 roku z po<n. zm. do kwoty 33.000.000 
PLN, por$czenie wa&ne jest do 6 stycznia 2024 roku. 

Natomiast  dniu 7 lipca 2020 roku Spó!ka zale&na W.Kruk S.A. udzieli!a por$czenia VRG S.A. do umowy limitu 
kredytu wielocelowego z dnia 25.06.2015 roku z po<n. zm. do kwoty 55.000.000 PLN, por$czenie wa&ne jest 
do 1 stycznia 2024 roku. 

b: Umowa limitu kredytowego wielocelowego do kwoty 4.500.000,00 PLN zawarta przez spó!k$ zale&n( DCG 
S.A. w dniu 25.06.2015 roku z po<n, zm. Jednym z zabezpiecze# sp!aty zobowi(za# DCG S.A. wobec banku 
z tytu!u niniejszej umowy jest por$czenie przez Spó!k$ dominuj(c( do maksymalnej kwoty nieprzekraczaj(cej 
6.750.000 PLN, por$czenie wa&ne jest do 14 lipca 2025 roku. 

c: Umowa kredytu inwestycyjnego do kwoty 4.021.500,00 PLN zawarta przez spó!k$ zale&n( VG Property Sp. z 
o.o. w dniu 30.06.2016 roku z po<n. zm. Jednym z zabezpiecze# sp!aty zobowi(za# VG Property Sp. z o.o. 
wobec banku z tytu!u niniejszej umowy jest por$czenie przez Spó!k$ do maksymalnej kwoty nieprzekraczaj(cej 
6.032.250 PLN, por$czenie wa&ne jest do dnia ca!kowitej sp!aty kredytu.  

Nota 29 Dane porównywalne � korekta wyniku lat ubieg'ych i korekty prezentacyjne 

W oparciu o postanowienia MSR 8 �Zasady rachunkowo"ci, zmiany warto"ci szacunkowych i korygowanie b!$dów� 
Grupa w sprawozdaniu finansowym za I pó!rocze 2021 utworzy!a podatek odroczony z tytu!u leasingu lokali 
handlowych oraz powierzchni biurowych, w zwi(zku z czym dokonuje korekty danych porównywalnych za I 
pó!rocze 2020 oraz w sprawozdaniu z sytuacji finansowej rok 2020. 

Poni&ej zosta! przedstawiony wp!yw korekt. 

Wp'yw korekt na pozycje bilansowe za I pó'rocze 2020 

w tys. z' 

Dane wed'ug spra-
wozdania za I pó'ro-

cze 2020 

Korekty wyniku lat 
ubieg'ych i korekty 

prezentacyjne 

Dane porównywalne 
za I pó'rocze 2020 

wed'ug sprawozda-
nia za I pó'rocze 

2021 

Aktywa z tytu!u odroczonego podatku dochodowego 12 651 2 521 15 172 

Aktywa trwa'e razem 890 930 2 521 893 451 

Aktywa obrotowe ogó'em 552 542 - 552 542 

Aktywa ogó'em 1 443 472 2 521 1 445 993 

Zobowi/zania i rezerwy ogó'em 614 419 - 614 419 

Kapita! akcyjny 49 122  49 122 

Pozosta!e kapita!y 14 396  14 396 
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Zyski zatrzymane 765 535 2 521 768 056 

Kapita' w'asny razem 829 053 2 521 831 574 

Pasywa razem 1 443 472 2 521 1 445 993 

 

Wp'yw korekt na wynik finansowy za I pó'rocze 2020 

w tys. z' 

Dane wed'ug spra-
wozdania za I pó'ro-

cze 2020 

Korekty wyniku lat 
ubieg'ych i korekty 

prezentacyjne 

Dane porównywalne 
za I pó'rocze 2020 

wed'ug sprawozda-
nia za I pó'rocze 

2021 

Przychody ze sprzeda(y 372 342 - 372 342 

Koszt w!asny sprzeda&y 196 299 - 196 299 

Zysk )strata* brutto ze sprzeda(y 176 043 - 176 043 

Pozosta!e przychody operacyjne 9 227 - 9 227 

Koszty sprzeda&y 149 138 - 149 138 

Koszty ogólnego zarz(du 39 063 - 39 063 

Pozosta!e koszty operacyjne 19 126 - 19 126 

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa!ych 231 - 231 

Zysk )strata* na dzia'alno+ci operacyjnej - 22 288 - - 22 288 

Przychody finansowe 1 950 - 1 950 

Koszty finansowe 18 050 - 18 050 

Zysk +strata: brutto - 38 388 - - 38 388 

Podatek dochodowy - 4 092 - 2 521 - 6 613 

Zysk )strata* roku obrotowego - 34 296 - 2 521 - 31 775 

 

Wp'yw korekt na pozycje bilansowe za 2020 

w tys. z' 

Dane wed'ug spra-
wozdania za 2020 

Korekty wyniku lat 
ubieg'ych i korekty 

prezentacyjne 

Dane porównywalne 
za 2020 wed'ug 

sprawozdania za I 
pó'rocze 2021 

Aktywa z tytu!u odroczonego podatku dochodowego 16 283 8 238 24 521 

Aktywa trwa'e razem 889 789 8 238 898 027 

Aktywa obrotowe ogó'em 568 206 - 568 206 

Aktywa ogó'em 1 457 995 8 238 1 466 233 

Zobowi/zania i rezerwy ogó'em 642 879 - 642 879 

Kapita! akcyjny 49 122  49 122 

Pozosta!e kapita!y 14 333  14 333 

Zyski zatrzymane 751 661 8 238 759 899 

Kapita' w'asny razem 815 116 8 238 823 354 

Pasywa razem 1 457 995 8 238 1 466 233 

Ponadto Grupa w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok zmieni!a sposób prezentacji nale&no"ci z tytu!u dostaw i 
us!ug oraz pozosta!e nale&no"ci i aktywa obrotowe, które zosta!y zaprezentowane w jednej pozycji sprawozdania 
z sytuacji finansowej oraz z nale&no"ci zosta!y wy!(czone nale&no"ci z tytu!u podatku dochodowego od osób praw-
nych.  Równie& z pozycji �Zobowi(za# z tytu!u dostaw robót i us!ug oraz pozosta!e zobowi(zania� wy!(czone zosta!y 
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zobowi(zania z tytu!u podatku dochodowego od osób prawnych.  W zwi(zku z tym Grupa w sprawozdaniu z sytuacji 
finansowej za I pó!rocze 2021 roku dokonuje z tego tytu!u stosownych korekt danych porównywalnych za I pó!rocze 
2020 roku. 

Nota 30 Za'o(enia polityki rachunkowo+ci 

Przedstawione sprawozdanie finansowe zosta!o sporz(dzone zgodnie z MSSF. 
Zasady sporz(dzania sprawozdania finansowego zosta!y opisane w informacjach ogólnych do niniejszego spra-
wozdania. 

5. EMISJA, WYKUP I SP"ATA D"U$NYCH I KAPITA"OWYCH PAPIERÓW 
WARTO!CIOWYCH 

W okresie 6 miesi$cy zako#czonych 30 czerwca 2021 roku Spó!ka dominuj(ca nie dokonywa!a emisji, wykupu 
lub sp!aty kapita!owych papierów warto"ciowych. 

6. DYWIDENDY WYP"ACONE I ZADEKLAROWANE 

W I pó!roczu 2021 roku Grupa nie wyp!aca!a ani nie deklarowa!a wyp!aty dywidendy. Nie istnieje uprzywilejowa-
nie akcji co do wyp!at dywidendy. 

7. POST#POWANIA TOCZACE SI# PRZED S%DEM LUB ORGANEM ADMINISTRACJI 
PUBLICZNEJ 

Przed s(dem, organem w!a"ciwym dla post$powania arbitra&owego lub organem administracji publicznej nie to-
cz( si$ &adne post$powania dotycz(ce zobowi(za# lub wierzytelno"ci Grupy, którego warto"% stanowi!aby co 
najmniej 10> kapita!ów w!asnych Grupy. 

8. UDZIELONE POR#CZENIA KREDYTU LUB PO$YCZKI ORAZ UDZIELONE 
GWARANCJE 

Na 30.06.2021 roku nie wyst(pi!y inne por$czenia lub gwarancje ni& udzielone jednostkom powi(zanym, które 
zosta!y opisane w nocie 28. 

9. WYNAGRODZENIA ZARZ%DU I RADY NADZORCZEJ ZA OKRES I PÓ"ROCZA 2021 
ROKU 

Zarz(d   

  w tys. z!. 

Andrzej Jaworski Prezes Zarz(du 474 

Rados!aw Jakociuk Wiceprezes Zarz(du 468 

Micha! Zimnicki Wiceprezes Zarz(du 270 

Ernest Podgórski Cz!onek zarz(du 229 

Olga Lipi#ska-D!ugosz Cz!onek zarz(du 151 

Erwin Bakalarz Cz!onek zarz(du 23 

Razem 1 615 
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Rada Nadzorcza 

 w tys. z!. 

Jerzy Mazgaj 
Przewodnicz(cy Rady Nadzorczej 

 /do 28.06.2021/ 
159 

Mateusz Kola#ski 
Cz!onek Rady Nadzorczej / Przewodnicz(cy Rady 

Nadzorczej od 13 lipca 2021/ 
76 

Jan Pilch 
Cz!onek Rady Nadzorczej / Zast$pca Przewodni-

cz(cego Rady Nadzorczej od 13 lipca 2021/ 
101 

Piotr Kaczmarek  Cz!onek Rady Nadzorczej  86 

Ernest Podgórski Cz!onek Rady Nadzorczej 5 

Piotr St$pniak Cz!onek Rady Nadzorczej 101 

Wac!aw Szary Cz!onek Rady Nadzorczej 93 

Andrzej Szuma#ski Cz!onek Rady Nadzorczej 86 

Marcin Gomo!a Cz!onek Rady Nadzorczej 1 

Razem 708  

Osoby zarz(dzaj(ce i nadzoruj(ce pobiera!y wynagrodzenia z tytu!u pe!nienia funkcji we w!adzach spó!ek 
zale&nych.  Wynagrodzenia te !(cznie za I pó!rocze 2021 rok wynios!y; 

 w tys. z'. 

Jerzy Mazgaj Przewodnicz(cy Rady Nadzorczej 71 

Andrzej Jaworski Cz!onek Rady Nadzorczej 54 

Ernest Podgórski Cz!onek Rady Nadzorczej 36 

Jan Pilch Cz!onek Rady Nadzorczej 62 

Razem  223 

Pan Erwin Bakalarz od 1 do 11 stycznia 2021 roku sprawowa! funkcj$ Cz!onka Zarz(du VRG S.A., w okresie tym 
pobiera! wynagrodzenie z tytu!u pe!nienia funkcji Prezesa w spó!ce zale&nej, wynagrodzenie za ten okres wynios!o 
0,4 tys. z!. 

Osobom zarz(dzaj(cym przys!uguj( "wiadczenia okre"lone w umowach o prac$ lub z tytu!u powo!ania. 

Poza "wiadczeniami wymienionymi powy&ej nie wyst(pi!y inne "wiadczenia na rzecz osób zarz(dzaj(cych i nad-
zoruj(cych, w tym m.in. z tytu!u "wiadcze# po okresie zatrudnienia, "wiadcze# z tytu!u rozwi(zania stosunku pracy, 
innych "wiadcze# d!ugoterminowych. 

10. ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA I ZAGRO$E&  

Poni&ej przedstawiono skrót najwa&niejszych czynników ryzyka, które mog( mie% wp!yw na wyniki i sytuacj$ 
ekonomiczno � finansow( Emitenta. Wymienione ni&ej czynniki mog( mie% istotny negatywny wp!yw na 
perspektywy rozwoju, osi(gane wyniki i sytuacj$ finansow( Grupy Kapita!owej. 

Ryzyko zwi/zane ze skutkami zwi/zanymi z epidemi/ koronawirusa  

W sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak epidemia, mo&e dochodzi% do zarz(dze# pa#stwowych odno"nie funkcjonowania 
podmiotów gospodarczych, jak i do zmian w zachowaniu i preferencjach konsumentów. W celu przeciwdzia!ania skutkom 
takich zjawisk, mog( by% podejmowane dzia!ania ze strony administracji rz(dowej, samorz(dów lokalnych lub innych grup 
spo!ecznych, które b$d( mia!y wp!yw na prowadzon( przez Spó!k$ dzia!alno"%.  

Zgodnie z aktualn( ocen( Emitent przewiduje, i& skutki zwi(zane z epidemi( koronawirusa i potencjalnymi obostrzeniami 
mog( mie% negatywny wp!yw na przysz!e wyniki finansowe Emitenta. Powodowa% go mog( wprowadzone przez Ministra 
Zdrowia ponowne ograniczenia w dzia!aniu obiektów handlowych o powierzchni sprzeda&y powy&ej 2.000 mkw, w których 
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znajduj( si$ ponad 95> salonów marek Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler i W.KRUK. Dodatkowo Emitent spodziewa si$, 
&e popyt konsumpcyjny po kolejnym okresie lockdownu b$dzie ni&szy ni& przed wprowadzeniem ewentualnych ogranicze# w 
handlu. Jago kolejna odbudowa mo&e potrwa% kilka miesi$cy. 

Powy&sza ocena wynika z najlepszej wiedzy Emitenta na dzie# sporz(dzenia raportu pó!rocznego. Dok!adne oszacowanie 
wp!ywu ograniczenia sprzeda&y na skutek czasowego zamkni$cia salonów stacjonarnych zlokalizowanych w galeriach 
handlowych jest niemo&liwe w perspektywie d!ugoterminowej. Wp!yw rozprzestrzeniania si$ koronowirusa w warunkach 
epidemii na wyniki finansowe uzale&niony jest od szeregu czynników, które pozostaj( poza bezpo"rednim wp!ywem i kontrol( 
Emitenta. Jednak&e ewentualne przeci(gaj(ce si$ ograniczenia w otwarciach sklepów w centrach handlowych bez w(tpienia 
prze!o&( si$ na obni&enie przychodów ze sprzeda&y i pogorszenie sytuacji finansowej Grupy. 

Dzia'ania; obrotowego Grupy i utrzymania stabilnego poziomu d!ugu netto Grupy. W 2020 roku zosta!y przeprowadzone 
rozmowy z bankami, które finansuj( dzia!alno"% Spó!ki i jej spó!ek z grupy kapita!owej, co zosta!o zwie#czone przed!u&eniem 
umów z g!ównym bankiem finansuj(cym Grup$, PKO BP, na dwa kolejne lata i pozytywnie wp!ywa na sytuacj$ p!ynno"ciow( 
Grupy w bie&(cym roku. W I po!owie roku 2021, Spó!ka przed!u&y!a umow$ na kolejne dwa lata z bankiem ING. 

Zdaniem Zarz(du, obecna sytuacja jest w wystarczaj(cym stopniu monitorowana i kontrolowana. Zarz(d Spó!ki, maj(c na 
wzgl$dzie podj$te dzia!ania jest przekonany do pozytywnych rezultatów wy&ej opisanych dzia!a#. 

Ryzyko kursowe oraz ryzyko zwi/zane z polityk/ zabezpiecze;  

Grupa uzyskuje przychody zasadniczo w PLN, natomiast ponosi istotne koszty w euro i dolarze ameryka#skim, co powoduje 
nara&enie wyniku finansowego na ryzyko kursowe. W okresach os!abiania si$ PLN w stosunku do g!ównych walut 
rozliczeniowych Spó!ka ponosi wy&sze koszty z tytu!u ró&nic kursowych. 

W walutach innych ni& PLN Grupa ponosi koszty +a: zakupu materia!ów do produkcji +tkaniny, dodatki: i asortymentów 
uzupe!niaj(cych w segmencie odzie&owym +buty, dzianiny, akcesoria skórzane i pozosta!e: oraz +b: wynikaj(ce z umów najmu 
powierzchni handlowych.  

W przypadku istotnego i d!ugotrwa!ego os!abienia polskiej waluty w stosunku do euro i dolara istnieje ryzyko znacz(cego 
pogorszenia si$ wyników finansowych osi(ganych przez Grup$.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy wra&liwo"ci +na bazie MSSF 16:; 
§ "rednioroczny wzrost kursu USD do PLN o 1,0 > spowoduje zmniejszenie wyniku finansowego o 17,3>. 
§ "rednioroczny wzrost kursu EUR do PLN o 1,0 > spowoduje zmniejszenie wyniku finansowego o 98,4>. 

Dzia'ania; W ostatnich latach Grupa podj$!a dzia!ania zmierzaj(ce do ograniczenia wp!ywu wzrostu kursu walutowego na 
poziom osi(ganej mar&y �in take� g!ównie w zakresie relacji kursu USD/PLN. Powy&sze zmiany polegaj( na wdro&eniu polityki 
zabezpiecze#, która ma istotnie ograniczy% ryzyko ewentualnego umocnienia USD, co mog!oby mie% istotny negatywny wp!yw 
na realizowan( przez Grup$ mar&$. Zawierane kontrakty terminowe zwi(zane s( z poszczególnymi dostawami towarów 
szczególnie w obszarze fashion i nie dotycz( neutralizacji ewentualnego ryzyka zwi(zanego ze wzrostem czynszów najmu w 
zwi(zku ze zmian( relacji kursu EUR/PLN. Nale&y jednak podkre"li%, &e o ile polityka zabezpiecze# ma uchroni% Spó!k$ 
dominuj(c( przed ryzykiem istotnej deprecjacji z!otego szczególnie w obszarze USD/PLN, to jednocze"nie w sytuacji odwró-
cenia trendu i istotnego umocnienia polskiej waluty mo&e mie% negatywny wp!yw na osi(gane wyniki finansowe. Wp!yw ten 
b$dzie widoczny w wycenie zobowi(za# walutowych zwi(zanych z zawartymi transakcjami terminowymi. 

Ryzyko stóp procentowych  

Grupa posiada!a na dzie# 30.06.2021 r. zobowi(zania wycenione wg zamortyzowanego kosztu w wysoko"ci 61.905 tys. PLN 
z tytu!u zaci(gni$tych kredytów. W zwi(zku z tym Grupa jest nara&ona na ryzyko stopy procentowej z tytu!u zmiany wyceny 
d!ugu opartego na zmiennej stopie procentowej. Wzrost poziomu stóp procentowych mo&e zwi$kszy% koszt finansowania, a 
tym samym obni&y% rentowno"% Grupy. 

 Na podstawie przeprowadzonej analizy wra&liwo"ci "rednioroczny wzrost bazowej stopy procentowej o 1 pp. +100 punktów 
bazowych: spowoduje zmniejszenie wyniku finansowego o 16,2>. 
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Dzia'ania; posiadaj(c stosunkowo niskie zad!u&enie, Emitent uznaje obecnie to ryzyko za niskie. Stale monitoruje sytuacje 
rynkow(, ale aktualnie nie podejmuje dodatkowych dzia!a# w celu zabezpieczenia ryzyka stóp procentowych. 

Ryzyko utraty p'ynno+ci finansowej  

Grupa posiada zobowi(zania z tytu!u umów kredytowych. W konsekwencji ustanowione zosta!y zabezpieczenia obejmuj(ce 
istotn( cz$"% maj(tku. Obs!uga powy&szych zobowi(za# odbywa si$ przede wszystkim przy wykorzystaniu bie&(cych wp!y-
wów z dzia!alno"ci. 

W skrajnym przypadku gwa!townego, równoczesnego spadku popytu oraz wzrostu kosztów +szczególnie w sytuacji g!$bokiego 
os!abienia z!otego:, w Grupie mog( pojawi% si$ trudno"ci w utrzymaniu p!ynno"ci finansowej. Dodatkowym negatywnym czyn-
nikiem wp!ywaj(cym na ryzyko utraty p!ynno"ci jest obecna sytuacja, opisana w punkcie powy&ej, a zwi(zana z epidemi( 
koronawirusa i czasow( utrat( przychodów Grupy. 

Dzia'ania< Grupa stale monitoruje swoj( pozycj$ p!ynno"ciow(, poprzez analiz$ wielko"ci wp!ywów ze sprzeda&y i wymaga-
nych zobowi(za#. Dodatkowo w obecnej sytuacji Grupa podj$!a aktywne dzia!ania poprawiaj(ce p!ynno"% finansow( i ochron$ 
gotówki w poszczególnych spó!kach Grupy. Grupa przeprowadzi!a dzia!ania w zakresie wyd!u&enia terminów p!atno"ci za 
zakupiony towar, co pozytywnie wp!ynie na przep!ywy finansowe Grupy oraz podj$!a rozmowy z centrami handlowymi w celu 
uzyskania braku naliczenia czynszów lub ich redukcj$ za okres zamkni$cia centrów handlowych, bez konieczno"ci wyd!u&ania 
umów z tego tytu!u. Ponadto by!y prowadzone rozmowy z bankami, które finansuj( dzia!alno"% Spó!ki i jej spó!ek z Grupy 
Kapita!owej. W kwietniu Spó!ki z Grupy Kapita!owej zwi$kszy!y finansowanie w ramach kredytów bie&(cych oraz podpisano 
aneksy przed!u&aj(ce sp!aty rat kredytów d!ugoterminowych. W lipcu 2020 r. Grupa Kapita!owa podpisa!a umowy z g!ównym 
bankiem finansuj(cym, PKO BP, przed!u&aj(ce wspó!prac$ o kolejne dwa lata. Umowy te dotyczy!y udost$pniania linii w ra-
mach kredytu w rachunku bie&(cym oraz na akredytywy i gwarancje. W I po!owie roku 2021, Spó!ka przed!u&y!a umow$ na 
kolejne w lata z bankiem ING. W ramach rozwi(za# tarczy antykryzysowej kluczowe spó!ki Grupy otrzyma!y  dofinansowanie 
do wynagrodze# z Funduszu Gwarantowanych 'wiadcze# Pracowniczych jak równie& zosta!y okresowo zwolnione ze sk!adek 
ZUS. 

Jednym z zasadniczych celów na rok 2021, który jest "ci"le powi(zany z bie&(cymi dzia!aniami dotycz(cymi zabezpieczenia 
p!ynno"ci finansowej Grupy, b$dzie dalsza poprawa efektywno"ci wykorzystania kapita!u obrotowego, co ma zosta% osi(gni$te 
poprzez dalszy spadek poziomu zapasów rok do roku, wprowadzenie d!u&szych terminów p!atno"ci.  Zak!adaj(c, &e okres 
epidemii b$dzie d!u&szy lub w sytuacji, gdy b$d( mia!y miejsce negatywne skutki po zako#czeniu epidemii, b$d( przygotowy-
wane kolejne rozwi(zania, które pozwol( na ograniczenie ryzyka p!ynno"ciowego. 

Zdaniem Zarz(du spó!ki dominuj(cej, obecna sytuacja jest w wystarczaj(cym stopniu monitorowana i kontrolowana. Zarz(d 
Spó!ki dominuj(cej, maj(c na wzgl$dzie podj$te dzia!ania jest przekonany do pozytywnych rezultatów wy&ej opisanych dzia-
!a#. Informacje dotycz(ce wymagalnych zobowi(za# i ich terminów wymagalno"ci zosta!y przedstawione w nocie 19a Skon-
solidowanego Sprawozdania Finansowego. Informacje dotycz(ce linii kredytowych, z których te zobowi(zania b$d( regulo-
wane, zosta!y opisane w nocie nr 19 Kredyty i po&yczki. 

Ryzyko wypowiedzenia umowy kredytowej  

Spó!ka dominuj(ca zawar!a w dniu 09.03.2015 r. Umowy kredytowe dotycz(ce finansowania inwestycyjnego z bankiem 
PKO BP S.A. tj. umow$ kredytu terminowego +Kredyt A: do kwoty 47,6 mln PLN oraz umow$ kredytu terminowego +Kredyt 
B: do kwoty 71,4 mln PLN przej$t( z dniem 31 marca 2015 roku przez jednostk$ zale&n( od Spó!ki tj. spó!k$ W.KRUK S.A. 
przy zachowaniu por$czenia ze strony Spó!ki dominuj(cej. 

Powy&sze Umowy kredytowe zawarte zosta!y wg standardów Loan Market Association i zawieraj( szereg kowenantów do 
realizacji których zobowi(zana jest Spó!ka oraz spó!ka W.KRUK S.A. W przypadku pogorszenia si$ koniunktury gospodar-
czej i os!abienia popytu konsumpcyjnego realizacja kowenantów mo&e by% zagro&ona a tym samym powstaje ryzyko wy-
powiedzenia umów przez bank finansuj(cy. Ze wzgl$du na du&( kwot$ finansowania Spó!ka dominuj(ca nie b$dzie mog!a 
w krótkim czasie pozyska% refinansowania.  

Ponadto Spó!ka dominuj(ca posiada w Banku PKO BP Umow$ wieloproduktow( i Umow$ Kredytu w rachunku bie&(cym 
na !(czn( kwot$ 92 mln z! +przed!u&one na 2 lata dnia 5 lipca 2020 r.: i Umow$ Wieloproduktow( z mBankiem na kwot$ 19 
mln PLN oraz na lini$ faktoringow( +11,5 mln PLN:. Wraz z po!(czeniem ze spó!k( Bytom S.A., Spó!ka przej$!a Umowy 
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wieloproduktowe dotycz(ce finansowania bie&(cego przez bank ING Bank 'l(ski S.A. na kwot$ 40 mln PLN +w wyniku 
podpisanych aneksów kwota wzros!a do 45 mln PLN:. Umowy te zawieraj( kowenanty, co do których realizacji Spó!ka jest 
zobowi(zana. W przypadku pogorszenia si$ koniunktury gospodarczej, os!abienia popytu na produkty Spó!ki, realizacja 
kowenantów mo&e by% zagro&ona, co powoduje ryzyko wypowiedzenia umów przez banki finansuj(ce.   

Dzia'ania< Grupa minimalizuje ryzyko poprzez terminow( realizacj$ zobowi(za# wobec banków i monitoring spe!niania 
kowenantów, jednocze"nie w obecnej nadzwyczajnej sytuacji zwi(zanej z epidemi( koronawirusa i obiektywnym, gwa!-
townym pogorszeniem si$ wyników finansowych Grupy, Spó!ka podj$!a negocjacje z g!ównym bankiem finansuj(cym w 
zakresie dostosowania poziomu kowenantów do obecnej sytuacji Spó!ki i uwzgl$dnienia tego faktu w kolejnych kwarta-
!ach. Jednostka dominuj(ca VRG S.A. oraz spó!ki z Grupy Kapita!owej +W.Kruk S.A. oraz DCG S.A.: podpisa!y pocz(t-
kiem lipca nowe umowy krótkoterminowego finansowania +umowy dotycz(ce udost$pniania kredytu w rachunku bie&(cym 
oraz linii na akredytywy i gwarancje:. 

Pozosta!e istotne czynniki ryzyka i zagro&e# zosta!y wymienione i opisane w Sprawozdaniu Zarz(du Grupy 
Kapita!owej. 

11. INNE INFORMACJE, KTÓRE S% ISTOTNE DLA OCENY SYTUACJI GRUPY 

W I pó!roczu 2021 roku nie wyst(pi!y inne okoliczno"ci mog(ce w sposób istotny wp!yn(% na pogorszenie sytuacji 
kadrowej, maj(tkowej, finansowej oraz wyniku finansowego Grupy, lub które mog!yby zagrozi% jego zdolno"ci do 
wywi(zania si$ ze zobowi(za#. 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Nazwa, siedziba, przedmiot dzia"alno#ci 

VRG Spó"ka Akcyjna (dalej równie! jako �Spó"ka dominuj#ca� lub �Emitent�) z siedzib# w Krakowie, ul. Pilotów 
10, kod: 31-462. 

Spó"ka zosta"a zarejestrowana w S#dzie Rejonowym dla Krakowa $ródmie%cia, XI Wydzia" Gospodarczy Krajo-
wego Rejestru S#dowego (KRS) pod numerem KRS 0000047082. 

Przedmiotem przewa!aj#cej dzia"alno%ci Spó"ki wg Polskiej Klasyfikacji Dzia"alno%ci (PKD) jest sprzeda! deta-
liczna odzie!y prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z). 

Za dat& powstania samodzielnego przedsi&biorstwa, którego nast&pc# prawnym jest Spó"ka VRG S.A. mo!na 
uzna' 10 pa*dziernika 1948 roku - data wydania zarz#dzenia Ministra Przemys"u i Handlu w sprawie utworzenia 
przedsi&biorstwa pa+stwowego pod nazw#  �Krakowskie Zak"ady Przemys"u Odzie!owego�. W dniu 30 kwietnia 
1991 roku zosta"o zarejestrowane przez S#d Rejonowy dla Krakowa $ródmie%cia w Krakowie, V Wydzia" Gospo-
darczy przekszta"cenie przedsi&biorstwa pa+stwowego w Jednoosobow# Spó"k& Skarbu Pa+stwa.  
Spó"ka jest jedn# z pierwszych firm, które zadebiutowa"y na Gie"dzie Papierów Warto%ciowych w Warszawie S.A. 
Debiut gie"dowy VRG S.A. mia" miejsce 30 wrze%nia 1993 roku. 

Zarys historii korporacyjnej Spó"ki 

 

1948 § Zarz!dzenie Ministra Przemys"u i Handlu w sprawie utworzenia przedsi$biorstwa pa%-
stwowego pod nazw!  �Krakowskie Zak"ady Przemys"u Odzie&owego� 

1991 § Przekszta"cenie w jednoosobow! spó"k$ Skarbu Pa%stwa pod firm!: Zak"ady Przemys"u 
Odzie&owego �Vistula� Spó"ka Akcyjna. 

1993 § Debiut Emitenta na Gie"dzie Papierów Warto#ciowych w Warszawie S.A. 

2001 § Rejestracja nowej nazwy spó"ki: Vistula Spó"ka Akcyjna. 

2005 § Pocz!tek procesu intensywnej rozbudowy sieci sprzeda&y oraz odnowienia pozytywnego 
wizerunku marki Vistula 

2006 § Po"!czenie ze spó"k! Wólczanka S.A. (zmiana nazwy spó"ki na Vistula ' Wólczanka S.A.)  

2008 § Przej$cie kontroli i po"!czenie ze spó"k! W.KRUK S.A w Poznaniu (zmiana nazwy spó"ki 
na Vistula Group S.A.) 

2015 
 
2018 
 
2019 

§ Przeniesienie dzia"alno#ci jubilerskiej prowadzonej pod mark! W.KRUK do spó"ki zale&nej 
W.KRUK S.A. 
 

§ Po"!czenie ze spó"k! Bytom S.A. (zmiana nazwy spó"ki na VRG S.A.) 

 
§ Po"!czenie ze spó"k! zale&n! BTM 2 Sp. z o.o. 

Czas trwania Emitenta jest nieoznaczony. 

Wed"ug stanu na koniec I pó"rocza 2021 roku w sk"ad Grupy Kapita"owej VRG S.A. wchodz# nast&puj#ce podmioty 
gospodarcze:  
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1. VRG S.A. - Jednostka dominuj#ca 

2. W.KRUK S.A. z siedzib# w Krakowie przy ulicy Pilotów 10; kod 31-462. Spó"ka zarejestrowana w S#dzie Rejo-
nowym dla miasta Krakowa $ródmie%cia, XI Wydzia" Gospodarczy Krajowego Rejestru S#dowego (KRS) pod 
numerem KRS 0000500269.  

Przedmiotem dzia"alno%ci spó"ki jest projektowanie, wytwarzanie oraz sprzeda! detaliczna markowych produk-
tów luksusowych takich jak bi!uteria, zegarki oraz przedmioty o charakterze upominków. 
Udzia" w kapitale 100,0/. 100,0/ g"osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

3. DCG S.A. z siedzib# w Warszawie, przy ulicy Bystrzyckiej 81a, kod 04-907. Spó"ka zarejestrowana w S#dzie 
Rejonowym w Warszawie, Wydzia" XXI Gospodarczy Krajowego Rejestru S#dowego pod numerem KRS 
0000285675.  

Przedmiot dzia"alno%ci spó"ki stanowi handel detaliczny odzie!#.  
Udzia" w kapitale 100,0/. 100,0/ g"osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

4. Wólczanka Shirts Manufacturing Sp. z o.o. z siedzib# w Krakowie przy ulicy Pilotów 10, kod: 31-462. Spó"ka 
zarejestrowana w Rejestrze Przedsi&biorców Krajowego Rejestru S#dowego w S#dzie Rejonowym dla Kra-
kowa $ródmie%cia w Krakowie, XI Wydzia" Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000538836. 

Przedmiotem dzia"alno%ci spó"ki jest konfekcjonowanie wyrobów odzie!owych na zlecenie podmiotu dominuj#-
cego, w szczególno%ci obejmuj#cych koszule marki Wólczanka, Lambert, Vistula i Lantier. Spó"ka zajmuje si& 
równie! realizacj# us"ug konfekcjonowania koszul i bluzek damskich w ramach eksportowych kontraktów prze-
robowych zawartych przez VRG S.A. 
Udzia" w kapitale 100,0/. 100,0/ g"osów w Zgromadzeniu Wspólników 

5. VG Property Sp. z o.o. z siedzib# w Krakowie, przy ulicy Pilotów 10; kod 31-462. Spó"ka zarejestrowana w 
S#dzie Rejonowym dla miasta Krakowa $ródmie%cia, XI Wydzia" Gospodarczy Krajowego Rejestru S#dowego 
(KRS) pod numerem KRS 0000505973.  

Przedmiot dzia"alno%ci spó"ki stanowi wynajem i zarz#dzanie nieruchomo%ciami w"asnymi lub dzier!awionymi. 
Udzia" w kapitale 100,0/. 100,0/ g"osów w Zgromadzeniu Wspólników. 

Skonsolidowane skrócone %ródroczne sprawozdanie finansowe za I pó"rocze 2021 roku obejmuje dane Jednostki 
dominuj#cej oraz spó"ek zale!nych: W.KRUK S.A., DCG S.A., Wólczanka Shirts Manufacturing Sp. z o.o., VG 
Property Sp. z o.o. 

Zmiany w strukturze Grupy Kapita"owej w  I pó"roczu 2021 roku. 

W I pó"roczu 2021 roku nie wyst#pi"y zmiany w strukturze Grupy Kapita"owej VRG S.A. 

1.2. Sk"ad Zarz!du i Rady Nadzorczej VRG S.A.  

Zarz!d 

Na dzie+ 30 czerwca 2021 roku sk"ad Zarz#du by" nast&puj#cy: 

 

Za
rz

!d
 

Andrzej Jaworski 
Prezes Zarz#du 

Rados"aw Jakociuk 
Wiceprezes Zarz#du 

Micha" Zimnicki 
Wiceprezes Zarz#du 

Olga Lipi%ska-D"ugosz 
Cz"onek Zarz#du 

 

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku w sk"adzie Zarz#du Spó"ki dominuj#cej zasz"y nast&-
puj#ce zmiany: 
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- w dniu 11 stycznia 2021 roku, Pan Erwin Bakalarz z"o!y" rezygnacj& z funkcji Cz"onka Zarz#du Spó"ki dominuj#-
cej, ze skutkiem na 11 stycznia 2021 roku. 

- Rada Nadzorcza Spó"ki dominuj#cej w dniu 11 stycznia 2021 roku dokona"a wyboru dwóch cz"onków Zarz#du 
Spó"ki na okres bie!#cej wspólnej kadencji. Zgodnie z tre%ci# podj&tych uchwa" Rady Nadzorczej, do Zarz#du 
Spó"ki powo"ani zostali: 

Pan dr Ernest Podgórski na stanowisko Cz"onka Zarz#du odpowiedzialnego za IT i e-commerce; 

Pani dr Olga Lipi+ska-D"ugosz na stanowisko Cz"onka Zarz#du. 

- w dniu 19 maja 2021 r., Pan dr Ernest Podgórski z"o!y" rezygnacj& z funkcji Cz"onka Zarz#du Spó"ki, ze skutkiem 
na dzie+ odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. zatwierdzaj#cego sprawozdanie finansowe 
Spó"ki za 2020 r. W zwi#zku z powy!szym rezygnacja Pana dr Ernesta Podgórskiego wesz"a w !ycie ze skutkiem 
na dzie+ odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r. 

W okresie od dnia bilansowego, tj. 30 czerwca 2021 roku do dnia podpisania niniejszego sprawozdania w sk"adzie 
Zarz#du Spó"ki dominuj#cej dosz"o do poni!szej zmiany: 

- w dniu 22 lipca 2021 r., Pani dr Olga Lipi+ska-D"ugosz z"o!y"a rezygnacj& z funkcji Cz"onka Zarz#du Spó"ki, ze 
skutkiem na dzie+ 31 sierpnia 2021 r. 

Rada Nadzorcza 

Na dzie+ 30 czerwca 2021 roku sk"ad Rady Nadzorczej VRG S.A. by" nast&puj#cy: 

R
ad

a 
N

ad
zo

rc
za

 

 
Mateusz Kola%ski 

Przewodnicz#cy Rady  
Nadzorczej 

 
Jan Pilch 

Zast&pca Przewodnicz#cego 
 Rady Nadzorczej  

 
Piotr Kaczmarek 

Cz"onek Rady  
Nadzorczej  

 
Marcin Gomo"a 
Cz"onek Rady 

Nadzorczej 

 
Piotr St$pniak 
Cz"onek Rady  

Nadzorczej 

 
Wac"aw Szary 
Cz"onek Rady 
 Nadzorczej 

 
Andrzej Szuma%ski 

Cz"onek Rady 
Nadzorczej 

 

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku w sk"adzie Rady Nadzorczej Spó"ki dominuj#cej zasz"y 
nast&puj#ce zmiany: 

§ w dniu 11 stycznia 2021 roku, Pan dr Ernest Podgórski z"o!y" rezygnacj& z funkcji Cz"onka Rady Nadzorczej 
Spó"ki ze skutkiem na dzie+ 11 stycznia 2021 roku. 

§ w dniu 19 stycznia 2021 r. Rada Nadzorcza Spó"ki dominuj#cej podj&"a uchwa"& o uzupe"nieniu sk"adu Rady 
Nadzorczej w trybie kooptacji przewidzianym w paragrafie 22 ust. 3 statutu Spó"ki. Do sk"adu Rady Nadzorczej 
Spó"ki dominuj#cej poprzedniej kadencji powo"any zosta" Pan Mateusz Kola+ski. Pan Mateusz Kola+ski ze 
skutkiem od dnia 17 lutego 2021 r. zosta" powo"any do funkcji Zast&pcy Przewodnicz#cego Rady Nadzorczej 
poprzedniej kadencji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spó"ki dominuj#cej w dniu 17 marca 2021 r. dzia-

"aj#c na podstawie paragrafu 22 ust. 3 statutu Spó"ki, zatwierdzi"o powy!sz# kooptacj& Pana Mateusza Kola+-
skiego do sk"adu Rady Nadzorczej Spó"ki, w zwi#zku z rezygnacj# z"o!on# przez Pana dr Ernesta Podgór-
skiego.  

§ W dniu 28 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spó"ki dominuj#cej  podj&"o  uchwa"y zgodnie z którymi 
do sk"adu 7 � osobowej Rady Nadzorczej Spó"ki dominuj#cej  nowej kadencji zostali powo"ani: 

 

1. Pan Prof. Andrzej Szuma+ski  
2. Pan Piotr Kaczmarek  

3. Pan Piotr St&pniak  
4. Pan Mateusz Kola+ski  
5. Pan Jan Pilch  



Sprawozdanie Zarz!du z dzia"alno#ci sporz!dzone za okres  
6 miesi$cy zako%czony 30 czerwca 2021 roku 

 5 

6. Pan Wac"aw Szary  
7. Pan Marcin Gomo"a.  

 

Na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2021 roku Rada Nadzorcza Spó"ki dominuj#cej nowej kadencji w powy!szym sk"a-
dzie, powo"a"a Pana Mateusza Kola+skiego na stanowisko Przewodnicz#cego Rady Nadzorczej oraz powo"a"a 
Pana Jana Pilcha na stanowisko Zast&pcy Przewodnicz#cego Rady Nadzorczej. 
 

W okresie od dnia bilansowego, tj. 30.06.2021 roku do dnia podpisania niniejszego sprawozdania powy!szy sk"ad 

Rady Nadzorczej Spó"ki dominuj#cej nie uleg" zmianie. 

1.3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

Niniejsze skonsolidowane %ródroczne sprawozdanie finansowe zosta"o zatwierdzone do publikacji oraz podpisane 
przez Zarz#d Jednostki Dominuj#cej w dniu 25 sierpnia 2021 roku. 

1.4. Kontynuacja dzia"alno#ci 

$ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita"owej VRG S.A. (dalej równie! jako 
�Grupa Kapita"owa� lub �Grupa VRG�) zosta"o sporz#dzone przy za"o!eniu kontynuacji dzia"alno%ci gospodarczej 
przez spó"ki Grupy Kapita"owej w niezmienionej formie i zakresie przez okres co najmniej 12 miesi&cy od dnia, na 
który sporz#dzono sprawozdanie finansowe, tj. 30 czerwca 2021 roku. W opinii Zarz#du Jednostki Dominuj#cej na 
dzie+ zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego %ródrocznego sprawozdania finansowego nie istniej# prze-
s"anki i okoliczno%ci wskazuj#ce na zagro!enie kontynuacji dzia"alno%ci przez Spó"ki Grupy Kapita"owej w daj#cej 
si& przewidzie' przysz"o%ci. 

Od roku 2020 Zarz#d Jednostki Dominuj#cej podejmowa" dzia"ania maj#ce na celu ograniczenie wp"ywu epidemii 
na sytuacj& finansow# Spó"ek Grupy Kapita"owej. W roku 2021, który podobnie jak rok 2020, by" obci#!ony za-
mkni&ciami centrów handlowych, podj&to dzia"ania maj#ce na celu zabezpieczenie sytuacji p"ynno%ciowej Grupy: 
podpisano aneks do umowy z bankiem finansuj#cym Spó"k& Dominuj#c#, ING Bank $l#ski na kolejne dwa lata 

oraz zoptymalizowano warto%' zamówie+ na rok 2021. Grupa wyst#pi"a równie! o dofinansowanie do kosztów 
wynagrodze+, które przyznane zosta"o w wysoko%ci 4,5 mln PLN ("#cznie dla wszystkich spó"ek Grupy Kapita"o-
wej). Ponadto Grupa równie! wyst#pi"a o zwolnienie z op"acania nale!no%ci z tytu"u sk"adek ZUS za listopad 2020 
roku oraz stycze+ 2021 roku (spó"ka zale!na DCG S.A.) i kwiecie+ 2021 (W.Kruk S.A.), zwolnienie zosta"o przy-
znane w "#cznej wysoko%ci 3,4 mln z" w drugim kwartale 2021 roku. W opinii Zarz#du jednostki dominuj#cej nie 
istnieje ryzyko zagro!enia kontynuacji dzia"alno%ci. 

Zarz#d Jednostki Dominuj#cej zwraca uwag&, !e zad"u!enie finansowe Grupy Kapita"owej kszta"tuje si& na bez-
piecznym poziomie i spad"o z 79,3 mln PLN (pod poprzednio obowi#zuj#cym standardem MSR 17) na koniec II 
kwarta"u 2020 do 74,2 mln PLN na koniec II kwarta"u 2021. 

2. ZASADY SPORZ*DZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

Podstaw& sporz#dzenia niniejszego skonsolidowanego %ródrocznego sprawozdania finansowego stanowi rozpo-
rz#dzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bie!#cych i okresowych przekazy-
wanych przez emitentów papierów warto%ciowych oraz warunków uznawania za równowa!ne informacji wymaga-
nych przepisami prawa pa+stwa nieb&d#cego pa+stwem cz"onkowskim (Dz.U. z 2018 poz. 757). 
 
Niniejsze skonsolidowane skrócone %ródroczne sprawozdanie finansowe VRG S.A. za okres I pó"rocza 2021 roku 
zosta"o sporz#dzone zgodnie z MSR 34 $ródroczna sprawozdawczo%' finansowa oraz pozosta"ymi MSR<MSSF 
maj#cymi zastosowanie, a w zakresie nieuregulowanym powy!szymi standardami zgodnie z wymogami ustawy z 
dnia 29 wrze%nia 1994 roku o rachunkowo%ci (Dz. U. z 2021, poz. 217, z pó*niejszymi zmianami) i wydanych na 
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jej podstawie przepisów wykonawczych i przedstawia sytuacj& finansow# Grupy Kapita"owej VRG S.A. na dzie+ 
30 czerwca 2021 roku oraz 31 grudnia 2020 roku i 30 czerwca 2020 roku, wyniki jej dzia"alno%ci za okres 6 i 3 
miesi&cy zako+czony dnia 30 czerwca 2021 roku i 30 czerwca 2020 roku oraz przep"ywy pieni&!ne za okres 6 
miesi&cy zako+czony dnia 30 czerwca 2021 roku i 30 czerwca 2020 roku. 

Niniejsze skonsolidowane skrócone %ródroczne sprawozdanie finansowe zosta"o sporz#dzone w oparciu o kon-
cepcj& warto%ci godziwej za wyj#tkiem pozycji:  
§ rzeczowych aktywów trwa"ych nieruchomo%ci inwestycyjnych oraz warto%ci niematerialnych, wycenianych we-

d"ug cen nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie z uwzgl&dnieniem ewentualnych odpisów 
amortyzacyjnych oraz odpisów z tytu"u utraty warto%ci, 

§ zapasów  wycenianych wed"ug cen nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie z uwzgl&dnieniem 
ewentualnych odpisów z tytu"u utraty warto%ci, 

§ zobowi#za+ z tytu"u kredytów, po!yczek oraz leasingu finansowego wycenianych w zamortyzowanym koszcie. 

Zasady rachunkowo%ci zastosowane do sporz#dzenia jednostkowego i skonsolidowanego skróconego %ródrocz-
nego sprawozdania finansowego s# spójne z tymi, które zastosowano przy sporz#dzeniu rocznego sprawozdania 
finansowego Spó"ki i Grupy za rok obrotowy zako+czony dnia 31 grudnia 2020 roku. 

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku nie dokonano w Spó"ce oraz Grupie zmiany przyj&tych 
zasad rachunkowo%ci i sposobów sporz#dzania sprawozdania finansowego. Przyj&te przez Spó"k& i Grup& zasady 
rachunkowo%ci stosowane by"y w sposób ci#g"y w odniesieniu do wszystkich okresów prezentowanych w sprawoz-
daniu finansowym. 

Zmiany do opublikowanych Standardów i Interpretacji zosta"y przedstawione w pkt. 2 $ródrocznego skonsolidowa-
nego sprawozdania finansowego. 

Segmenty dzia"alno#ci 

Grupa specjalizuje si& w projektowaniu oraz sprzeda!y detalicznej markowej odzie!y m&skiej i damskiej pozycjo-
nowanej w %rednim i wy!szym segmencie rynku oraz luksusowej bi!uterii i zegarków. Obecnie buduje sprzeda! w 
oparciu o marki Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler (za po%rednictwem spó"ki zale!nej) i W.KRUK (za po%red-
nictwem spó"ki zale!nej). Od II kwarta"u 2015 r. dzia"alno%' jubilerska w wyniku przeprowadzenia transakcji zbycia 
zorganizowanej cz&%ci przedsi&biorstwa zwi#zanego z mark# W.KRUK prowadzona jest w spó"ce zale!nej od Emi-
tenta tj. W.KRUK S.A. z siedzib# w Krakowie. Z dniem 30 listopada 2018 roku nast#pi"o po"#czenie z Bytom S.A., 
w wyniku którego Grupa sta"a si& w"a%cicielem marki Bytom. 

Na schemacie poni!ej przedstawiono podzia" dzia"alno%ci Grupy wg segmentów dzia"alno%ci: 
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Czo"owe marki w"asne linii biznesowej Vistula: 
V

is
tu

la
 

 

Na polskim rynku od 1967 roku, jest podstawow# formaln# lini# mody m&skiej. Marka Vistula 
posiada szerok# ofert& garniturów, marynarek, spodni i koszul oraz innych akcesoriów kom-
plementarnych. 

 

Marka wprowadzona na rynek w 1998 roku. Produkty ni# sygnowane kojarzone s# z odzie!# 
pochodz#c# z rynku francuskiego. Wprowadzenie marki Lantier mia"o na celu poszerzenie 
oferty Spó"ki o produkty skierowane do najbardziej wymagaj#cych klientów, wykorzystuj#ce 
najnowsze trendy mody %wiatowej i najlepszej jako%ci materia"y. Oprócz oferty garniturów 
klasycznych kolekcje marki Lantier, podobnie jak kolekcje marki Vistula, obejmuj# tak!e 
dzianiny, koszule, kurtki, p"aszcze oraz szeroki zakres artyku"ów komplementarnych. 

 

Jest mark# wprowadzon# w 2009 roku, któr# sygnowane s# produkty typu fashion = smart 
casual. Produkty marki Vistula Red charakteryzuj# si& wysok# jako%ci# oraz wzornictwem 
zgodnym ze %wiatowymi trendami mody. Marka skierowana do klientów m"odszych, poszu-
kuj#cych odwa!niejszych i bardziej casualowych stylizacji. 

Czo"owe marki w"asne linii biznesowej BYTOM: 

B
yt

o
m

 

 

BYTOM to polska marka z histori# rozpoczynaj#c# si& w 1945 roku, w której tradycja spo-
tyka si& ze wspó"czesn# wizj# krawiectwa i mody m&skiej. Bazuj#c na ponad kilkudziesi&-
cioletnim dziedzictwie, marka oferuje kolekcje mody m&skiej, w której szczególne miejsce 
zajmuj# garnitury stworzone ze szlachetnych w"oskich tkanin, uszyte w polskich szwalniach. 
BYTOM to nie tylko sztuka krawiectwa. Marka odwo"uje si& do polskiego dziedzictwa kultu-
rowego tworz#c limitowane kolekcje inspirowane twórczo%ci# wybitnych osobowo%ci, zapra-
szaj#c do wspó"pracy osoby maj#ce istotny wp"yw na rozwój polskiej kultury i sztuki. 

 

Czo"owe marki w"asne linii biznesowej Wólczanka: 

W
ól

cz
an

ka
 

 

Jest mark# istniej#c# od 1948 roku. Ofert& tej marki stanowi# koszule m&skie, a od sezonu 
Jesie+-Zima 2014 równie! damskie zarówno formalne jak i typu casual. Uzupe"niaj#cy asor-
tyment marki Wólczanka stanowi# swetry, koszulki polo oraz od sezonu Wiosna-Lato 2019 
m&skie spodnie typu chinosy. 

 

Jest ekskluzywn#, mark# koszulow#. Produktami sygnowanymi t# mark# s# koszule wyko-
nane z najwy!szej jako%ci tkanin, których wzornictwo pod#!a za najnowszymi trendami 
%wiatowej mody. 

Pozosta"e marki w"asne w segmencie odzie&owym: 

S
eg

m
en

t 

od
zi

e&
ow

y 

 

Odzie! tej marki skierowana jest do wy!szego segmentu rynku mody damskiej. Produkty 
tej marki zosta"y wprowadzone na polski rynek na pocz#tku lat 90-tych.  
Oferta sygnowana znakiem Deni Cler Milano szyta jest z w"oskich tkanin, równie! wi&kszo%' 
wykorzystywanych dodatków jest pochodzenia w"oskiego. Materia"y, które s# wykorzysty-
wane do produkcji ubra+ tej marki to przede wszystkim kaszmir i we"na z jedwabiem. Asor-
tyment marki obejmuje g"ównie: spódnice, !akiety, spodnie, bluzki, p"aszcze i sukienki.  
W"a%cicielem wywodz#cej si& z Mediolanu marki Deni Cler Milano jest Grupa zale!na DCG 
S.A. z siedzib# w Warszawie. Podstawowa dzia"alno%' DCG S.A. skupia si& na projektowa-
niu, produkcji i dystrybucji ekskluzywnej odzie!y damskiej. 
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Grupa VRG systematycznie poszerza asortyment artyku"ów komplementarnych w swoich salonach firmowych 
obejmuj#cy mi&dzy innymi ofert& produktów smart casual, ekskluzywn# galanteri& skórzan# oraz obuwie. Ofero-
wane akcesoria s# aktualnie jedn# z najszybciej rosn#cych kategorii towarowych i zarazem cechuj# si& wysok# 
mar!# handlow#. 

Marki w"asne w segmencie jubilerskim: 

S
eg

m
en

t 
ju

b
ile

rs
ki

 

 

W. KRUK jest najstarsz# mark# jubilersk# w Polsce o ponad 180-letniej tradycji. Oferta 
W.KRUK obejmuje bi!uteri& ze z"ota i platyny, w tym w szczególno%ci bi!uteri& z brylantami 
i kamieniami szlachetnymi. W.KRUK tworzy równie! najwy!szej jako%ci kolekcje wykonane 
ze srebra oraz innych kruszców.  
W.KRUK oferuje wiele autorskich linii bi!uterii o unikalnym charakterze. Wyró!niaj#ca styli-
styka wyrobów W.KRUK to efekt pracy designerów, projektów inspirowanych przez amba-
sadorki (m.in. kolekcja Freedom Martyny Wojciechowskiej) oraz eksperckiego i innowacyj-
nego podej%cia do jubilerstwa. Znacz#ca cz&%' prezentowanych co roku kolekcji, wykony-
wana jest w podpozna+skiej Manufakturze marki, która jest jedn# z niewielu w Europie 
wci#! stosuj#cych tradycyjne techniki wytwórcze. W pracowniach marki W.KRUK r&kodzie"o 
"#czone jest z najnowocze%niejszymi technologiami. W 2019 roku marka W.KRUK jako 
pierwsza w Polsce wprowadzi"a do oferty w swojej sieci salonów pod nazw# w"asn# New 
Diamond by W.KRUK now# kategori& diamentów stworzonych przez cz"owieka w warun-
kach laboratoryjnych. Posiadaj# one parametry identyczne jak diamenty wydobywane me-
todami tradycyjnymi i klasyfikowane s# wed"ug tych samych parametrów, z wykorzystaniem 
tych samych standardów eksperckiej oceny. Kolekcja zdobiona New Diamond by W.KRUK 
obejmuje pier%cionki pod nazw# Doskona"y®, kolczyki oraz wisiorki ze stworzonymi przez 
cz"owieka diamentami w kolorach: bia"ym oraz, po raz pierwszy na rynku polskim, ró!owym 
i niebieskim. Asortyment marki od 2016 dope"nia wybór akcesoriów sygnowanych W.KRUK, 
takich jak torby i dodatki skórzane, jedwabne chusty, okulary przeciws"oneczne oraz zapa-
chy dla kobiet i m&!czyzn.  

ZEGARKI 

W.KRUK posiada w swojej ofercie zegarki luksusowych szwajcarskich marek jak Rolex 
(jako jedyny dystrybutor tej marki w Polsce), Cartier, Jaeger-LeCoultre, Hublot, Panerai, 
Chopard, Breitling, Girard-Perregaux, Omega, Tudor, Tag Heuer, Longines, Rado, 
Frédérique Constant, Tissot, Certina, Doxa, Gucci, Swatch i wielu innych. Po koniec roku 
2020 do oferty w"#czona zosta"a marka Patek Philippe uznawana za najbardziej presti!ow# 
na %wiecie. 
Sprzedawane w salonach W.KRUK zegarki renomowanych marek zajmuj# siln# pozycj& 
na polskim rynku, a warto%' ich sprzeda!y systematycznie wzrasta. 

Dzia"alno#+ produkcyjna: 

W"asna dzia"alno%' produkcyjna w cz&%ci odzie!owej zosta"a ulokowana w spó"ce w 100/ zale!nej od spó"ki do-
minuj#cej, dzia"aj#cej pod nazw# Wólczanka Shirts Manufacturing Sp. z o.o. Poza w"asnym zak"adem Spó"ka do-
minuj#ca wspó"pracuje ze sprawdzonymi producentami niezale!nymi, którzy gwarantuj# zapewnienie us"ug szycia 
i konfekcjonowania na najwy!szym poziomie oraz oferuj# konkurencyjne warunki cenowe. 

Sezonowo#+ i cykliczno#+ dzia"alno#ci   

Handel detaliczny zarówno w sektorze fashion jak i w bran!y jubilerskiej cechuje si& znacz#c# sezonowo%ci# sprze-
da!y. Dla rynku odzie!owego najkorzystniejszym okresem z punktu widzenia generowanego wyniku finansowego 
jest okres II i IV kwarta"u, natomiast w zakresie bran!y jubilerskiej jest to okres IV kwarta"u (zw"aszcza miesi#c 
grudzie+).  

W zakresie segmentów geograficznych ca"o%' dzia"alno%ci Grupy Kapita"owej realizowana jest w Rzeczpospolitej 
Polskiej. 



Sprawozdanie Zarz!du z dzia"alno#ci sporz!dzone za okres  
6 miesi$cy zako%czony 30 czerwca 2021 roku 

 9 

3. KAPITA/ AKCYJNY I AKCJONARIUSZE 

Akcjonariusze posiadaj!cy bezpo#rednio lub po#rednio przez podmioty zale&ne co najmniej 54 ogólnej 
liczby g"osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy VRG S.A.  na dzie% sporz!dzenia skonsolidowa-
nego raportu pó"rocznego oraz wskazanie zmian w strukturze w"asno#ci znacznych pakietów akcji  VRG 
S.A.  w okresie od przekazania ostatniego skonsolidowanego raportu kwartalnego. 
 
1)  Struktura w"asno#ci kapita"u zak"adowego, zgodnie z posiadanymi przez Spó"k$ informacjami  na 

dzie% sporz!dzenia skonsolidowanego raportu pó"rocznego za I pó"rocze 2021  

Na dzie+ sporz#dzenia skonsolidowanego raportu pó"rocznego za I pó"rocze 2021 roku, kapita" zak"adowy VRG S.A. 
dzieli si& na 234.455.840 akcji zwyk"ych na okaziciela, co daje "#cznie 234.455.840 g"osów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy VRG S.A. (�Spó"ka dominuj#ca�). 

 

 

Poni!sza tabela zawiera informacje dotycz#ce Akcjonariuszy, którzy zgodnie z wiedz# Spó"ki posiadaj# bezpo%rednio 
lub po%rednio przez podmioty zale!ne, co najmniej 5/ ogólnej liczby g"osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariu-
szy. 

Lp. Nazwa akcjonariusza 
Liczba 

posiadanych akcji 
(w szt.) 

Udzia" 
w kapitale 

zak"adowym 
(w %) 

Liczba 
g"osów 
na WZA 

Udzia" 
w ogólnej 

liczbie g"osów 
na WZA(w %) 

1 
IPOPEMA TFI1 52 066 678 22,21 52 066 678 22,21 

2 
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU �Z"ota Je-
sie+� oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny 
PZU2 

36 470 100 15,56 36 470 100 15,56 

3 
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz 
Emerytalny3 

32 750 487 13,97 32 750 487 13,97 

4 
Jerzy Mazgaj "#cznie z podmiotem powi#za-
nym Krakchemia S.A 4 22 900 000 9,77 22 900 000 9,77 

5 Forum TFI S.A.5 16 946 800 7,23 16 946 800 7,23 

 
1 informacja podana zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym przez Spó!k" na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz  art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. 
a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spó!kach publicznych, dotyczy akcji Spó!ki posiadanych !#cznie przez wszystkie fundusze zarz#dzane przez IPOPEMA TFI 
S.A. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spó!k" fundusz Ipopema 2 FIZ Aktywów Niepublicznych zarz#dzany przez IPOPEMA TFI 
S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2021 r. posiada! 20.289.000 akcji Spó!ki, co stanowi!o 8,65% kapita!u zak!adowego 
Spó!ki i uprawnia!o do 20.289.000 g!osów stanowi#cych 8,65% w ogólnej liczbie g!osów na Walnym Zgromadzeniu Spó!ki. Zgodnie z infor-
macjami posiadanymi przez Spó!k" fundusz Ipopema 21 FIZ Aktywów Niepublicznych, zarz#dzany przez IPOPEMA TFI S.A., posiada 
31.658.785 akcji Spó!ki, co stanowi 13,50% kapita!u zak!adowego Spó!ki i uprawnia do 31.658.785  g!osów, stanowi#cych 13,50% w ogólnej 
liczbie g!osów na Walnym Zgromadzeniu Spó!ki.  
2 informacja podana na podstawie liczby akcji zarejestrowanych !#cznie przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU �Z!ota Jesie$� oraz Dobro-
wolny Fundusz Emerytalny PZU na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2021 r. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU �Z!ota 
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Jesie$� na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2021 r. posiada! samodzielnie 35.603.400 akcji Spó!ki, co stanowi!o 15,56% 
kapita!u zak!adowego Spó!ki i uprawnia!o do 35.603.400  g!osów, stanowi#cych 15,56% w ogólnej liczbie g!osów na Walnym Zgromadzeniu 
Spó!ki. 
3 informacja podana na podstawie liczby akcji zarejestrowanych przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny na Zwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2021 r. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
w dniu 28.06.2021 r. posiada! 32.750.487 akcji Spó!ki, co stanowi!o 13,97% kapita!u zak!adowego Spó!ki i uprawnia!o do 32.750.487 g!osów, 
stanowi#cych 13,97% w ogólnej liczbie g!osów na Walnym Zgromadzeniu Spó!ki. 
 
4  informacja podana na podstawie liczby akcji zarejestrowanych !#cznie przez Pana Jerzego Mazgaja wraz z podmiotem powi#zanym Krak-
chemia S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2021 r. Pan Jerzy Mazgaj na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 
28.06.2021 r. posiada! samodzielnie 21.900.000 akcji Spó!ki, co stanowi!o 9,34% kapita!u zak!adowego Spó!ki i uprawnia!o do 21.900.000 
g!osów, stanowi#cych  9,34% w ogólnej liczbie g!osów na Walnym Zgromadzeniu Spó!ki. 
5 informacja podana na podstawie liczby akcji zarejestrowanych  !#cznie przez fundusz Forum X Fundusz Inwestycyjny Zamkni"ty oraz 
Forum XXIII Fundusz Inwestycyjny Zamkni"ty zarz#dzane przez Forum TFI S.A na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2021 
r.  Fundusz Forum X Fundusz Inwestycyjny Zamkni"ty na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2021 r. posiada! 6.951.760 akcji 
Spó!ki, co stanowi!o 2,97% kapita!u zak!adowego Spó!ki i uprawnia!o do 6.951.760  g!osów stanowi#cych 2,97% w ogólnej liczbie g!osów na 
Walnym Zgromadzeniu Spó!ki. Fundusz Forum XXIII Fundusz Inwestycyjny Zamkni"ty na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 
28.06.2021 r. posiada! 9.995.040 akcji Spó!ki, co stanowi!o 4,26% kapita!u zak!adowego Spó!ki i uprawnia!o do 9.995.040  g!osów, stano-
wi#cych 4,26% w ogólnej liczbie g!osów na Walnym Zgromadzeniu Spó!ki. 

 

2) Zmiany w strukturze w"asno#ci znacznych pakietów akcji Spó"ki od dnia przekazania ostatniego skon-
solidowanego raportu kwartalnego za I kwarta" 2021 roku (27.05.2021 r.)  

Wed"ug wiedzy Spó"ki od dnia przekazania ostatniego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwarta" 2021 
roku (27.05.2021 r.)  nast#pi"y nast&puj#ce zmiany w strukturze w"asno%ci znacznych pakietów akcji Spó"ki: 

A IPOPEMA TFI S.A. 
Liczba 

posiadanych akcji 
(w szt.) 

Udzia" 
w kapitale 

zak"adowym 
(w%) 

Liczba 
G"osów na WZA 

Udzia" 
w ogólnej 

liczbie g"osów 
na WZA (w %) 

 Stan na dzie+ 27.05.2021  50 034 306 21,34 50 034 306 21,34 

 Stan na dzie+ 25.08.2021 52 066 678 22,21 52 066 678 22,21 

 

B 
Otwarty Funduszu Emerytalny PZU 
�Z"ota Jesie+� oraz Dobrowolny Fun-

dusz Emerytalny PZU 

Liczba 
posiadanych akcji 

(w szt.) 

Udzia" 
w kapitale 

zak"adowym 
(w%) 

Liczba 
g"osów 
na WZA 

Udzia" 
w ogólnej 

liczbie g"osów 
na WZA (w %) 

 Stan na dzie+ 27.05.2021  36 042 345 15,37 36 042 345 15,37 

 Stan na dzie+ 25.08.2021 36 470 100 15,56 36 470 100 15,56 

 

C 
Jerzy Mazgaj "#cznie z podmiotem 

powi#zanym Krakchemia S.A. 

Liczba 
posiadanych akcji 

(w szt.) 

Udzia" 
w kapitale 

zak"adowym 
(w%) 

Liczba 
g"osów 
na WZA 

Udzia" 
w ogólnej 

liczbie g"osów 
na WZA (w %) 

 Stan na dzie+ 27.05.2021  22 702 760 9,68 22 702 760 9,68 

 Stan na dzie+ 25.08.2021 22 900 000 9,77 22 900 000 9,77 

 

D 
Nationale � Nederlanden Otwarty 

Fundusz Emerytalny 

Liczba 
posiadanych akcji 

(w szt.) 

Udzia" 
w kapitale 

zak"adowym 
(w%) 

Liczba 
g"osów 
na WZA 

Udzia" 
w ogólnej 

liczbie g"osów 
na WZA (w %) 

 Stan na dzie+ 27.05.2021  32 750 000 13,97 32 750 000 13,97 

 Stan na dzie+ 25.08.2021 32 750 487 13,97 32 750 487 13,97 
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E FORUM TFI S.A. 
Liczba 

posiadanych akcji 
(w szt.) 

Udzia" 
w kapitale 

zak"adowym 
(w%) 

Liczba 
g"osów 
na WZA 

Udzia" 
w ogólnej 

liczbie g"osów 
na WZA (w %) 

 Stan na dzie+ 27.05.2021  17 680 800 7,54 17 680 800 7,54 

 Stan na dzie+ 25.08.2021 16 946 800 7,23 16 946 800 7,23 

3) Zmiany w stanie posiadania akcji VRG S.A. i uprawnie% do nich przez osoby zarz!dzaj!ce i nadzoruj!ce  

a) zmiany w stanie posiadania akcji Spó"ki przez osoby zarz#dzaj#ce 

Zarz#d Spó"ki 

Liczba akcji posiadanych  
w dniu przekazania  

skonsolidowanego raportu  
za I pó"rocze 2021 

Liczba akcji posiadanych 
 w dniu przekazania  

skonsolidowanego raportu  
za I kwarta" 2021 

Andrzej Jaworski �  Prezes Zarz#du  14 351 14 351 

Rados"aw Jakociuk � Wiceprezes Zarz#du 11 11 

Micha" Zimnicki � Wiceprezes Zarz#du 4 000 4 000 

b) zmiany w stanie posiadania przez osoby zarz#dzaj#ce warrantów subskrypcyjnych serii F pierwszej transzy 
uprawniaj#cych do obj&cia akcji nowej emisji serii P, wyemitowanych w zwi#zku z realizacj# programu moty-
wacyjnego w 2018 roku na podstawie uchwa"y Nr 17<06<2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjona-
riuszy Spó"ki VRG S.A. z dnia 27.06.2018 roku w sprawie przyj&cia za"o!e+ programu motywacyjnego dla 
cz"onków Zarz#du Spó"ki, kluczowych mened!erów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spó"ki (oraz 
spó"ek z jej grupy kapita"owej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wy"#czeniem prawa poboru, warunkowego 
podwy!szenia kapita"u zak"adowego w drodze emisji nowych akcji z wy"#czeniem prawa poboru, zmiany sta-
tutu Spó"ki, upowa!nienia zarz#du Spó"ki do zawarcia umowy o rejestracj& akcji nowej emisji w Krajowym 
Depozycie Papierów Warto%ciowych S.A. i upowa!nienia zarz#du Spó"ki do podj&cia wszelkich stosownych 
dzia"a+ w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym (�Uchwa"a �): 

Zarz!d Spó"ki 

Liczba warrantów subskrypcyjnych 
serii F w dniu przekazania 
skonsolidowanego raportu 

za I pó"rocze 2021 

Liczba warrantów subskrypcyjnych serii 
F posiadanych 

w dniu przekazania 
skonsolidowanego raportu 

za I kwarta" 2021 
Rados"aw Jakociuk � Wiceprezes Zarz#du 175 711 175 711 

c) zmiany w stanie posiadania akcji Spó"ki przez osoby nadzoruj#ce 

Rada Nadzorcza Spó"ki 

Liczba akcji posiadanych  
w dniu przekazania  

skonsolidowanego raportu  
za I pó"rocze 2021 

Liczba akcji posiadanych 
 w dniu przekazania  

skonsolidowanego raportu  
za I kwarta" 2021 

Jan Pilch � Zast&pca Przewodnicz#cego Rady Nadzor-
czej 

86 000 745 000 

Wac"aw Szary �  Cz"onek Rady Nadzorczej 0 35 000 
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4. WYNAGRODZENIA ZARZ*DU i RADY NADZORCZEJ ZA OKRES I PÓ/ROCZA 
2021 ROKU 

Zarz#d   

  w tys. z". 

Andrzej Jaworski Prezes Zarz#du 474 

Rados"aw Jakociuk Wiceprezes Zarz#du 468 

Micha" Zimnicki Wiceprezes Zarz#du 270 

Ernest Podgórski Cz"onek zarz#du 229 

Olga Lipi+ska-D"ugosz Cz"onek zarz#du 151 

Erwin Bakalarz Cz"onek zarz#du 23 

Razem 1 615 

 

Rada Nadzorcza 
  

  w tys. z". 

Jerzy Mazgaj 
Przewodnicz#cy Rady Nadzorczej 

 /do 28.06.2021/ 
159 

Mateusz Kola+ski 
Cz"onek Rady Nadzorczej < Przewodnicz#cy 

Rady Nadzorczej od 13 lipca 2021/ 
76 

Jan Pilch 
Cz"onek Rady Nadzorczej < Zast&pca Prze-
wodnicz#cego Rady Nadzorczej od 13 lipca 

2021/ 
101 

Piotr Kaczmarek  Cz"onek Rady Nadzorczej  86 

Ernest Podgórski Cz"onek Rady Nadzorczej 5 

Piotr St&pniak Cz"onek Rady Nadzorczej 101 

Wac"aw Szary Cz"onek Rady Nadzorczej 93 

Andrzej Szuma+ski Cz"onek Rady Nadzorczej 86 

Marcin Gomo"a Cz"onek Rady Nadzorczej 1 

Razem 708 

Osoby zarz#dzaj#ce i nadzoruj#ce pobiera"y wynagrodzenia z tytu"u pe"nienia funkcji we w"adzach spó"ek zale!-
nych. Wynagrodzenia te "#cznie za I pó"rocze 2021 rok wynios"y: 

  w tys. z". 

Jerzy Mazgaj Przewodnicz#cy Rady Nadzorczej 71 

Andrzej Jaworski Cz"onek Rady Nadzorczej 54 

Ernest Podgórski Cz"onek Rady Nadzorczej 36 

Jan Pilch Cz"onek Rady Nadzorczej 62 

Razem  223 

Pan Erwin Bakalarz od 1 do 11 stycznia 2021 roku sprawowa" funkcj& Cz"onka Zarz#du VRG S.A.; w okresie tym 
pobiera" wynagrodzenie z tytu"u pe"nienia funkcji Prezesa w spó"ce zale!nej. Wynagrodzenie za ten okres wynios"o 
0,4 tys. z". 

Osobom zarz#dzaj#cym przys"uguj# %wiadczenia okre%lone w umowach o prac& lub z tytu"u powo"ania. 

Poza %wiadczeniami wymienionymi powy!ej nie wyst#pi"y inne %wiadczenia na rzecz osób zarz#dzaj#cych i nad-
zoruj#cych, w tym m.in. z tytu"u %wiadcze+ po okresie zatrudnienia, %wiadcze+ z tytu"u rozwi#zania stosunku pracy, 
innych %wiadcze+ d"ugoterminowych. 
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5. ISTOTNE WYDARZENIA W OKRESIE I PÓ/ROCZA 2021 ROKU i PO DNIU 
BILANSOWYM 

11.01.2021  

Zmiany w sk"adzie Zarz!du i Rady Nadzorczej Spó"ki 

W raporcie bie!#cym nr 3<2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. Zarz#d VRG S.A. poinformowa", !e w dniu 11 stycznia 2021 roku, Pan Erwin 

Bakalarz z"o!y" rezygnacj& z funkcji Cz"onka Zarz#du Spó"ki, ze skutkiem na 11 stycznia 2021 r.  
W raporcie bie!#cym nr 4<2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. Zarz#d VRG S.A. poinformowa", !e w dniu 11 stycznia 2021 roku, Pan Ernest 
Podgórski z"o!y" rezygnacj& z funkcji Cz"onka Rady Nadzorczej Spó"ki. Rezygnacja odnosi"a skutek z dniem 11 stycznia 2021 r. 
W raporcie bie!#cym nr 5/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. Zarz#d VRG S.A. poinformowa", !e Rada Nadzorcza Spó"ki na posiedzeniu 
odbytym w dniu 11 stycznia 2021 roku dokona"a wyboru dwóch cz"onków Zarz#du Spó"ki na okres bie!#cej wspólnej kadencji. Zgodnie z 

tre%ci# podj&tych uchwa" Rady Nadzorczej, do Zarz#du Spó"ki powo"ani zostali: Dr Ernest Podgórski, Cz"onek Zarz#du odpowiedzialny za 
IT i e-commerce oraz Dr Olga Lipi+ska-D"ugosz, Cz"onek Zarz#du. 

19.01.2021  

Powo"anie do Rady Nadzorczej VRG S.A. cz"onka Rady Nadzorczej w trybie kooptacji 

W raporcie bie!#cym nr 7<2021 z dnia 19 stycznia 2021 r. Zarz#d VRG S.A. poinformowa", !e Rada Nadzorcza Spó"ki w dniu 19 stycznia 
2021 r. podj&"a uchwa"& o uzupe"nieniu sk"adu Rady Nadzorczej w trybie kooptacji przewidzianym w paragrafie 22 ust. 3 statutu Spó"ki. 
Rada Nadzorcza powo"a"a do sk"adu Rady Nadzorczej Spó"ki obecnej wspólnej kadencji Pana Mateusza Karola Kola+skiego. 
 

19.01.2021  

Cofni$cie wniosku akcjonariusza o zwo"anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. i og"oszenie o od-
wo"aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. zwo"anego na dzie% 1 marca 2021 r. 

W raporcie bie!#cym nr 8<2021 z dnia 19 stycznia 2021 r. Zarz#d VRG S.A. poinformowa", !e w dniu 19 stycznia 2021 r. otrzyma" pismo 
akcjonariusza Spó"ki IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamkni&ty Aktywów Niepublicznych z siedzib# w Warszawie (>Fundusz>) o cof-

ni&ciu wniosku z"o!onego przez Fundusz w dniu 28 pa*dziernika 2020 roku o zwo"anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó"ki, o 

którym Spó"ka informowa"a w raporcie bie!#cym nr 69<2020. W zwi#zku z otrzymaniem przez Spó"k& pisma Funduszu, o którym mowa w 

pkt. 1 powy!ej, Zarz#d Spó"ki og"osi", !e na podstawie uchwa"y Zarz#du podj&tej w dniu 19 stycznia 2021 roku odwo"uje Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spó"ki zwo"ane na dzie+ 1 marca 2021 r. 

03.02.2021  

Zawiadomienie w sprawie znacz!cego pakietu akcji 

W raporcie bie!#cym nr 11<2021 z dnia 3 lutego 2021 r. Spó"ka poinformowa"a o otrzymaniu  od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwe-

stycyjnych S.A. z siedzib# w Warszawie (>Towarzystwo>) informacji przes"anej na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó"kach publicznych 

(>Ustawa>), !e w wyniku nabycia przez fundusz IPOPEMA 21 FIZ Aktywów Niepublicznych zarz#dzany przez Towarzystwo (>Fundusz>), 
akcji Spó"ki w transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym w dniu 28 stycznia 2021 r., rozliczonej w dniu 1 lutego 2021 r., udzia" 
Funduszu w ogólnej liczbie g"osów w Spó"ce wzrós" o wi&cej ni! 2/, w ogólnej liczbie g"osów w Spó"ce. 
Przed wy!ej wymienionym zdarzeniem, Fundusz posiada" 28.492.901 akcji Spó"ki, co stanowi"o 12,15/ kapita"u zak"adowego Spó"ki i 
dawa"o 28.492.901 g"osów, co stanowi"o 12,15/ w ogólnej liczbie g"osów na Walnym Zgromadzeniu Spó"ki. 
Po wy!ej wymienionym zdarzeniu, Fundusz posiada" 28.793.943 akcji Spó"ki, co stanowi"o 12,28/ kapita"u zak"adowego Spó"ki i dawa"o 
28.793.943 g"osów oraz stanowi"o 12,28/ w ogólnej liczbie g"osów na Walnym Zgromadzeniu Spó"ki. 
Jednocze%nie Towarzystwo poinformowa"o, i! fundusze zarz#dzane przez Towarzystwo nie posiadaj# instrumentów finansowych, o których 
mowa w art. 69b ust. 1  Ustawy.  

17.02.2021  

Zwo"anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó"ki na dzie% 17 marca 2021 r.  
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W raporcie bie!#cym nr 12<2021 z dnia 17 lutego 2021 r. Zarz#d VRG S.A. og"osi" o zwo"aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spó"ki na dzie+ 17 marca 2021 roku na godzin& 12.00 w Krakowie w sali konferencyjnej w budynku MKS Cracovia SSA, ul. Józefa Ka"u!y 
1, 30-111 Kraków z porz#dkiem obrad obejmuj#cym: 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodnicz#cego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawid"owo%ci zwo"ania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno%ci do podejmowania uchwa". 
4. Podj&cie uchwa"y w sprawie zatwierdzenia kooptacji do Rady Nadzorczej Pana Mateusza Kola+skiego zgodnie z uchwa"# Rady 

Nadzorczej z dnia 19 stycznia 2021 r. 

5. Zmiany w sk"adzie Rady Nadzorczej Spó"ki. 
6. Podj&cie uchwa"y w sprawie zmiany Polityki Wynagrodze+ dla Cz"onków Zarz#du oraz Rady Nadzorczej spó"ki VRG S.A. z 

siedzib# w Krakowie. 
7. Zamkni&cie Walnego Zgromadzenia. 

Pe"na tre%' og"oszenia o zwo"aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó"ki wraz z projektami uchwa" stanowi"y odpowiednio za-

"#cznik nr 1 i nr 2 do raportu bie!#cego nr 12<2021.   

25.02.2021  

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie okre#lonych spraw w porz!dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadze-
nia Spó"ki zwo"anego na dzie% 17 marca 2021 r., uzupe"nienie porz!dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia Spó"ki zwo"anego na dzie% 17 marca 2021 r. oraz projekty uchwa" w zwi!zku z uzupe"nieniem porz!dku obrad 

W raporcie bie!#cym nr 13<2021 z dnia 25 lutego 2021 r. Zarz#d VRG S.A., poinformowa" o otrzymaniu w dniu 24 lutego 2021 r. od 
akcjonariusza IPOPEMA 21 FIZAN, reprezentuj#cego nie mniej ni! 1<20 kapita"u zak"adowego Spó"ki, wniosku na podstawie art. 401 par. 

1 Kodeksu spó"ek handlowych o umieszczenie w porz#dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó"ki zwo"anego na dzie+ 17 
marca 2021 r. na godzin& 12:00 (dalej: �Walne Zgromadzenie�) nast&puj#cej sprawy: zmiany w statucie Spó"ki i rozszerzenie porz#dku 
obrad Walnego Zgromadzenia o nast&puj#ce punkty: 

1. Podj&cie uchwa"y w sprawie zmiany Statutu Spó"ki w zakresie uchwa"y powo"uj#cej cz"onka Rady Nadzorczej. 
2. Podj&cie uchwa"y w sprawie zmiany Statutu Spó"ki w zakresie obowi#zku zwo"ania posiedzenia Rady Nadzorczej Spó"ki. 
3. Podj&cie uchwa"y w sprawie zmiany Statutu Spó"ki w zakresie braku odes"ania g"osu przez cz"onka Rady Nadzorczej Spó"ki w 

zarz#dzonym g"osowaniu. 
4. Podj&cie uchwa"y w sprawie zmiany Statutu Spó"ki w zakresie udzia"u w g"osowaniu przy wykorzystaniu %rodków bezpo%redniego 

porozumiewania si& na odleg"o%'. 
5. Podj&cie uchwa"y w sprawie zmiany Statutu Spó"ki w zakresie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej Spó"ki. 
6. Podj&cie uchwa"y w sprawie zmiany Statutu Spó"ki w zakresie rozszerzenia katalogu czynno%ci, dla których wymagana jest 

zgoda Rady Nadzorczej Spó"ki. 
7. Podj&cie uchwa"y w sprawie zmiany Statutu Spó"ki w zakresie dysponowania bud!etem okre%lonym przez Walne Zgromadzenie. 
8. Podj&cie uchwa"y w sprawie zmiany Statutu Spó"ki w zakresie rozszerzenia kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

9. Podj&cie uchwa"y w sprawie upowa!nienia Rady Nadzorczej do przyj&cia tekstu jednolitego Statutu Spó"ki. 
Uwzgl&dniaj#c wniosek akcjonariusza na podstawie art. 401 par. 2 Kodeksu spó"ek handlowych, Zarz#d Spó"ki postanowi" o rozszerzeniu 
porz#dku obrad Walnego Zgromadzenia o punkty obj&te wnioskiem akcjonariusza. 

W zwi#zku z powy!szym, Zarz#d Spó"ki og"osi" rozszerzony porz#dek obrad Walnego Zgromadzenia. 
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodnicz#cego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawid"owo%ci zwo"ania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno%ci do podejmowania uchwa". 
4. Podj&cie uchwa"y w sprawie zatwierdzenia kooptacji do Rady Nadzorczej Pana Mateusza Kola+skiego zgodnie z uchwa"# Rady 

Nadzorczej z dnia 19 stycznia 2021 r. 

5. Zmiany w sk"adzie Rady Nadzorczej Spó"ki. 
6. Podj&cie uchwa"y w sprawie zmiany Polityki Wynagrodze+ dla Cz"onków Zarz#du oraz Rady Nadzorczej spó"ki VRG S.A. z 

siedzib# w Krakowie. 
7. Podj&cie uchwa"y w sprawie zmiany Statutu Spó"ki w zakresie uchwa"y powo"uj#cej cz"onka Rady Nadzorczej. 
8. Podj&cie uchwa"y w sprawie zmiany Statutu Spó"ki w zakresie obowi#zku zwo"ania posiedzenia Rady Nadzorczej Spó"ki. 
9. Podj&cie uchwa"y w sprawie zmiany Statutu Spó"ki w zakresie braku odes"ania g"osu przez cz"onka Rady Nadzorczej Spó"ki w 

zarz#dzonym g"osowaniu. 
10. Podj&cie uchwa"y w sprawie zmiany Statutu Spó"ki w zakresie udzia"u w g"osowaniu przy wykorzystaniu %rodków bezpo%redniego 

porozumiewania si& na odleg"o%'. 
11. Podj&cie uchwa"y w sprawie zmiany Statutu Spó"ki w zakresie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej Spó"ki. 
12. Podj&cie uchwa"y w sprawie zmiany Statutu Spó"ki w zakresie rozszerzenia katalogu czynno%ci, dla których wymagana jest 

zgoda Rady Nadzorczej Spó"ki. 
13. Podj&cie uchwa"y w sprawie zmiany Statutu Spó"ki w zakresie dysponowania bud!etem okre%lonym przez Walne Zgromadzenie. 
14. Podj&cie uchwa"y w sprawie zmiany Statutu Spó"ki w zakresie rozszerzenia kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
15. Podj&cie uchwa"y w sprawie upowa!nienia Rady Nadzorczej do przyj&cia tekstu jednolitego Statutu Spó"ki. 
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16. Zamkni&cie Walnego Zgromadzenia. 
W raporcie bie!#cym nr 13<2021 oraz za"#czniku nr 1 do tego raportu przedstawiono zmiany Statutu Spó"ki wraz z projektami uchwa" 
zaproponowanymi przez akcjonariusza. 

10.03.2021  

Zg"oszenie przez akcjonariusza projektów uchwa" na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spó"ki zwo"ane na dzie% 
17 marca 2021 r. w trybie art. 401 par. 4 KSH. 

W raporcie bie!#cym nr 15/2021 z dnia 10 marca 2021 r. Zarz#d VRG S.A., poinformowa" o otrzymaniu w dniu 10 marca 2021 r. od 
akcjonariusza Jerzego Mazgaja zg"oszenia projektów uchwa" na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spó"ki zwo"ane na dzie+ 17 marca 
2021 r. na godzin& 12:00 do punktów 8, 9, 12 i 14 rozszerzonego w dniu 25 lutego 2021 r. porz#dku obrad, o którym Spó"ka poinformowa"a 
w raporcie bie!#cym nr 13<2021 z dnia 25 lutego 2021 r. Projekty uchwa" zaproponowane przez akcjonariusza zosta"y przedstawione w 

za"#czniku nr 1 do raportu bie!#cego nr 15<2021. 

17.03.2021  

Uchwa"y podj$te przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spó"ki w dniu 17 marca 2021 r.  

W raporcie bie!#cym nr 16/2021 z dnia 17 marca 2021 r. Spó"ka poinformowa"a o tre%ci uchwa" Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spó"ki w dniu 17 marca 2021 roku w sprawie zmian w Statucie Spó"ki dotycz#cych §20 ust. 3, §20 ust. 5, §21 ust. 3, §21 ust. 4, §22 ust. 6, 
§30 ust. 1. Szczegó"owe informacje o wy!ej wymienionych zmianach w Statucie Spó"ki przedstawione zosta"y w za"#czniku do raportu 
bie!#cego nr 16<2021. 

07.04.2021  

Zawiadomienie w sprawie znacz!cego pakietu akcji 

W raporcie bie!#cym nr 21<2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. Spó"ka poinformowa"a o otrzymaniu w dniu 7 kwietnia 2021 r. od Powszechnego 

Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. z siedzib# w Warszawie (�Towarzystwo�) wyst&puj#cego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytal-
nego PZU >Z"ota Jesie+> (dalej: >OFE PZU>) zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó"kach publicznych, !e w 

wyniku transakcji kupna 30.000  akcji Spó"ki, zawartej na rynku regulowanym na GPW w Warszawie w dniu 1 kwietnia 2021 r. z dat# 
rozliczenia 7 kwietnia br., OFE PZU osi#gn#" i przekroczy" udzia" 15/ ogólnej liczby g"osów w Spó"ce. 
Przed wy!ej wymienionym zdarzeniem OFE PZU posiada" 35.145.632 akcji Spó"ki, co stanowi"o 14,990/ kapita"u zak"adowego Spó"ki i 
dawa"o 35.145.632 g"osów, co stanowi"o 14,990/ w ogólnej liczbie g"osów na Walnym Zgromadzeniu Spó"ki. Po wy!ej wymienionym zda-
rzeniu, OFE PZU z posiada" 35.175.632 akcji Spó"ki, co stanowi"o 15,003/ kapita"u zak"adowego Spó"ki i dawa"o 35.175.632 g"osów oraz 
stanowi"o 15,003/ w ogólnej liczbie g"osów na Walnym Zgromadzeniu Spó"ki. 
Jednocze%nie Towarzystwo poinformowa"o, !e OFE PZU  nie posiada podmiotów zale!nych posiadaj#cych akcje Spó"ki, nie zachodzi sy-
tuacja wskazana  w art. 69 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy, nie posiada równie! instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) 
i pkt 2) ww. ustawy. 

27.04.2021  

Rejestracja w rejestrze przedsi$biorców Krajowego Rejestru S!dowego zmiany statutu Spó"ki 

W raporcie bie!#cym nr 25/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. Spó"ka poinformowa"a , i! w dniu 27 kwietnia 2021 r. S#d Rejonowy dla Krakowa 
- $ródmie%cia w Krakowie XI Wydzia" Gospodarczy Krajowego Rejestru S#dowego dokona" wpisu w rejestrze przedsi&biorców zmian sta-
tutu Spó"ki wynikaj#cych z postanowie+ uchwa" podj&tych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó"ki VRG S.A. z dnia 17 

marca 2021 roku w sprawie zmian Statutu Spó"ki. Opis zmian w Statucie Spó"ki wynikaj#cych z powy!szych uchwa" Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spó"ki VRG S.A. z dnia 17 marca 2021 roku wraz z tekstem jednolitym Statutu Spó"ki zawiera raport bie!#cy Nr 
25/2021.  

29.04.2021  

Zawarcie umowy kredytowej  

W raporcie bie!#cym nr 26<2021 Spó"ka poinformowa"a o otrzymaniu w dniu 29 kwietnia 2021 r. podpisanego z dniem 28 kwietnia 2021 r. 

aneksu do umowy wieloproduktowej z ING Bankiem $l#skim S.A. z siedzib# w Katowicach (dalej: >Bank>) dotycz#cego odnowienia i pod-

wy!szenia limitu kredytowego dla linii wieloproduktowej obejmuj#cej: kredyty obrotowe w rachunkach bankowych oraz inne us"ugi obejmu-

j#ce: gwarancje bankowe, akredytywy oraz transakcje dyskontowe _wykup wierzytelno%ci odwrotny_ do "#cznego limitu 55 000 tys. PLN na 
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okres do dnia 29.11.2022 r., a nast&pnie z jego obni!aniem ka!dorazowo o 2 000 tys. PLN w terminach: od 30.11.2022 r., 31.12.2022 r., 

31.01.2023 r., 28.02.2023 r. 31.03.2023 r. z terminem ko+cowym do dnia 20 kwietnia 2023 r. 
Zabezpieczenia dla w<w limitu stanowi#: gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego do 80/ przyznanej kwoty kredytu, o%wiadczenie o 
poddaniu si& egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 k.p.c., zastaw rejestrowy na znakach towarowych BYTOM _s"ow-
nym oraz s"owno-graficznych_, znaku towarowym s"owno � graficznym INTERMODA, zastawy rejestrowe na zapasach marki BYTOM wraz 

z cesj# polis ubezpieczeniowych do tych zapasów oraz cesja wp"ywów z kart p"atniczych obs"uguj#cych salony BYTOM. Ponadto jako 

zabezpieczenie do obs"ugi sp"aty zobowi#za+ Spó"ki z tytu"u produktów dost&pnych w ramach linii wieloproduktowej s"u!y kredyt obrotowy 
w formie linii odnawialnej do wysoko%ci 110 / warto%ci limitu kredytowego. Dokumenty finansowania przewiduj# zobowi#zania informacyjne 

wobec Banku, a tak!e obowi#zek utrzymania okre%lonych wska*ników finansowych i innych zobowi#za+. Warunki dokumentów finansowa-
nia nie odbiegaj# od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 

19.05.2021  

Rezygnacja cz"onka Zarz!du Spó"ki  

W raporcie bie!#cym nr 28<2021 z dnia 19 maja 2021 r. Spó"ka poinformowa"a, !e w dniu 19 maja 2021 r., Pan Ernest Podgórski z"o!y" 
rezygnacj& z funkcji Cz"onka Zarz#du Spó"ki, ze skutkiem na dzie+ odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. z siedzib# 
w Krakowie zatwierdzaj#cego sprawozdanie finansowe Spó"ki za 2020 r. 

19.05.2021  

Wybór firmy audytorskiej dla celów przeprowadzenia badania ustawowego sprawozda% finansowych VRG S.A. oraz 
Grupy Kapita"owej VRG S.A. w 2021, 2022 i 2023 r. 

W raporcie bie!#cym nr 36<2021 z dnia 31 maja 2021 r. Spó"ka poinformowa"a, !e w dniu 31 maja 2021 r. Rada Nadzorcza Spó"ki, po  

zapoznaniu si& z rekomendacj# Komitetu Audytu Spó"ki, podj&"a uchwa"& w sprawie wyboru firmy audytorskiej dla celów przeprowadzenia 

badania ustawowego sprawozda+ finansowych VRG S.A. oraz Grupy Kapita"owej VRG S.A. w 2021 r., 2022 r. i 2023 r. Zgodnie z powy!sz# 
uchwa"# Rada Nadzorcza Spó"ki dokona"a wyboru firmy audytorskiej Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp. k. z siedzib# w Poznaniu, wpisanej 

na prowadzon# przez Polsk# Agencj& Nadzoru Audytowego list& firm audytorskich pod nr 4055 do badania ustawowego jednostkowych 

rocznych sprawozda+ finansowych Spó"ki oraz skonsolidowanych rocznych sprawozda+ finansowych Grupy Kapita"owej Spó"k i za lata 

2021-2023 oraz przegl#du jednostkowych pó"rocznych sprawozda+ finansowych Spó"ki oraz skonsolidowanych pó"rocznych sprawozda+ 
finansowych Grupy Kapita"owej Spó"ki za I pó"rocza w latach 2021-2023. 

28.06.2021  

Uchwa"y podj$te na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VRG S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r.; Powo"anie Rady Nad-
zorczej na now! kadencj$ 

W raporcie bie!#cym nr 43<2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. Zarz#d Spó"ki poinformowa", !e Zwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. w 

dniu 28 czerwca 2021 r. podj&"o uchwa"y wskazane w Za"#czniku nr 1 do raportu bie!#cego. Za"#cznik nr 1 zawiera" równie! projekty uchwa" 
poddanych pod g"osowanie i niepodj&tych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. 

Jednocze%nie, Zarz#d Spó"ki poinformowa", !e do sk"adu 7 � osobowej Rady Nadzorczej VRG S.A. nowej kadencji zostali powo"ani: 

1. Prof. Andrzej Szuma+ski � nota biograficzna oraz informacje wskazane w § 10. pkt. 4-6 Rozporz#dzenia Ministra Finansów z dnia 29 
marca 2018 r. w sprawie informacji bie!#cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto%ciowych oraz warunków 
uznawania za równowa!ne informacji wymaganych przepisami prawa pa+stwa nieb&d#cego pa+stwem cz"onkowskim �Rozporz#dzenie� - 
zosta"y podane do wiadomo%ci raportem bie!#cym nr 31<2021 z dnia 26 maja 2021 r. 

2. Piotr Kaczmarek � nota biograficzna oraz informacje wskazane w § 10. pkt. 4-6 Rozporz#dzenia zosta"y podane do wiadomo%ci rapor-
tem bie!#cym nr 32<2021 z dnia 27 maja 2021 r. 
3. Piotr St&pniak � nota biograficzna oraz informacje wskazane w § 10. pkt. 4-6 Rozporz#dzenia zosta"y podane do wiadomo%ci raportem 
bie!#cym nr 33<2021 z dnia 27 maja 2021 r. 
4. Mateusz Kola+ski � nota biograficzna oraz informacje wskazane w § 10. pkt. 4-6 Rozporz#dzenia zosta"y podane do wiadomo%ci rapor-
tem bie!#cym nr 33<2021 z dnia 27 maja 2021 r. 
5. Jan Pilch � nota biograficzna oraz informacje wskazane w § 10. pkt. 4-6 Rozporz#dzenia zosta"y podane do wiadomo%ci raportem bie-
!#cym nr 34<2021 z dnia 27 maja 2021 r. 
6. Wac"aw Szary � nota biograficzna oraz informacje wskazane w § 10. pkt. 4-6 Rozporz#dzenia zosta"y podane do wiadomo%ci raportem 
bie!#cym nr 41<2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. 
7. Marcin Gomo"a � nota biograficzna oraz informacje wskazane w § 10. pkt. 4-6 Rozporz#dzenia zosta"y podane do wiadomo%ci rapor-

tem bie!#cym nr 41<2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. 
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08.07.2021  

Zawiadomienie w sprawie znacz!cego pakietu akcji 

W raporcie bie!#cym nr 47<2021 z dnia 8 lipca 2021 r. Spó"ka poinformowa"a, !e otrzyma"a od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwesty-

cyjnych S.A. z siedzib# w Warszawie �Towarzystwo> informacj& z dnia 8 lipca 2021 roku, na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz art. 87 

ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowa-

nego systemu obrotu oraz o spó"kach publicznych �Ustawa�, !e w wyniku, nabycia przez fundusz IPOPEMA 21 FIZ Aktywów Niepublicznych 

zarz#dzany przez Towarzystwo �Fundusz�, akcji Spó"ki w transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym w dniu 6 lipca 2021 roku, 

rozliczonej w dniu 8 lipca 2021 roku, udzia" Funduszy zarz#dzanych przez Towarzystwo w ogólnej liczbie g"osów w Spó"ce wzrós" o wi&cej 
ni! 2/, w ogólnej liczbie g"osów w Spó"ce. 

Przed wy!ej wymienionym zdarzeniem, Fundusze posiada"y 51.726.678 akcji Spó"ki, co stanowi"o 22,06/ kapita"u zak"adowego Spó"ki i 
dawa"o 51.726.678 g"osów, co stanowi"o 22,06/ w ogólnej liczbie g"osów na walnym zgromadzeniu Spó"ki. 

Po wy!ej wymienionym zdarzeniu, Fundusze posiadaj# 52.066.678 akcji Spó"ki, co stanowi 22,21/ kapita"u zak"adowego Spó"ki i daje 
52.066.678 g"osów oraz stanowi 22,21/ w ogólnej liczbie g"osów na walnym zgromadzeniu Spó"ki. 

Jednocze%nie Towarzystwo poinformowa"o, i! Fundusze zarz#dzane przez Towarzystwo nie posiadaj# instrumentów finansowych, o któ-
rych mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy. 

 

22.07.2021  

Rezygnacja cz"onka Zarz!du Spó"ki 

W raporcie bie!#cym nr 48<2021 z dnia 22 lipca 2021 r. Zarz#d Spó"ki poinformowa", !e w dniu 22 lipca 2021 r., Pani Olga Lipi+ska-D"ugosz 
z"o!y"a rezygnacj& z pe"nienia funkcji Cz"onka Zarz#du Spó"ki ze skutkiem na dzie+ 31 sierpnia 2021 r. 

03.08.2021  

Informacja o dokonaniu odpisu aktualizuj!cego 

W raporcie bie!#cym nr 50/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r. Zarz#d Spó"ki poinformowa", o podj&ciu w dniu 3 sierpnia 2021 r. decyzji o 
dokonaniu odpisu aktualizuj#cego na kwot& 9.211.596,00 z"otych. Decyzja zosta"a podj&ta po dokonaniu analizy i przegl#du oraz rozpo-

znaniu utraty warto%ci zapasów obejmuj#cych: zapasy surowca do produkcji wyrobów odzie!owych, zapasy wyrobów odzie!owych prze-
znaczonych do sprzeda!y w kanale hurtowym oraz zapasy towarów handlowych i wyrobów gotowych. 
Odpis zostanie uj&ty w sprawozdaniu finansowym Spó"ki za pierwsze pó"rocze 2021 r. 
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6. WYNIKI FINANSOWE GRUPY VRG ZA I PÓ/ROCZE 2021 ROKU 

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapita"owej VRG za okres I pó"rocza 2021 roku uwzgl&dniaj# wyniki pod-
miotu dominuj#cego VRG S.A. oraz wyniki podmiotów zale!nych, w tym m. in. W.KRUK S.A. oraz DCG S.A.  

Na koniec pierwszego pó"rocza 2021 roku w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku  powierzchnia sprzeda!y 
sieci detalicznej zmniejszy"a si& do 52,4 tys. m2 czyli o 0,6/ r<r. Spadek powierzchni w segmencie odzie!owym 
wyniós" 1,5/ natomiast w segmencie jubilerskim powierzchnia zwi&kszy"a si& o 2,9%. 

Powierzchnia sprzeda&y sieci detalicznej  (stan na koniec okresu): 

  
w tys. m2 

30.06.2021 30.06.2020 

Segment odzie!owy  41,3 42,0 

Segment jubilerski 11,1 10,7 

Ogó"em detal 52,4 52,7 

Dominuj#ca cz&%' sprzeda!y Grupy Kapita"owej realizowana jest za po%rednictwem detalicznej sieci salonów fir-
mowych poszczególnych marek nale!#cych do Grupy Kapita"owej. Na koniec pierwszego pó"rocza 2021 roku 
Grupa Kapita"owa posiada"a sie' sprzeda!y detalicznej, licz#c# 557 lokalizacji "#cznie z salonami franczyzowymi 
marek Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler, W.KRUK. W praktycznie wszystkich lokalizacjach Grupa korzysta z 
lokali handlowych podstawie %rednio<d"ugoterminowych umów najmu zawieranych na okres zasadniczo 5 lat, nie-
wielka cz&%' umów zawarta jest na czas nieokre%lony. Wi&kszo%' z lokali znajduje si& w nowoczesnych wielkopo-
wierzchniowych centrach handlowych. 

. 
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Na rysunku poni!ej zaprezentowano rozmieszczenie i liczb& salonów firmowych Grupy Kapita"owej na koniec I 
pó"rocza 2021 roku wed"ug poszczególnych marek. 

 

Podstawowe pozycje finansowe Grupy VRG S.A. 

 

w tys. z". 

 2021  
okres  

od 01-01-2021  
do 30-06-2021 

2020  
okres  

od 01-01-2020  
do 30-06-2020 

2 kwarta" 2021  
okres  

od 01-04-2021 
do 30-06-2021 

2 kwarta" 2020  
okres  

od 01-04-2020 
do 30-06-2020 

Przychody ze sprzeda!y 416 114 372 342 244 013 174 873 

EBITDA 54 233 35 813 43 510 18 514 

EBIT 895 -22 288 16 715 -10 374 

Wynik netto 2 848 -31 775 22 952 180 
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MSR17* 

w tys. z". 

 2021  
okres  

od 01-01-2021  
do 30-06-2021 

2020  
okres  

od 01-01-2020  
do 30-06-2020 

2 kwarta" 2021  
okres  

od 01-04-2021 
do 30-06-2021 

2 kwarta" 2020  
okres  

od 01-04-2020 
do 30-06-2020 

Przychody ze sprzeda!y 416 114 372 342 244 013 174 873 

EBITDA 12 198 -11 860 19 179 -5 582 

EBIT 1 656 -23 515 13 957 -11 338 

Wynik netto -397 -22 319 11 531 -8 314 

*W powy&szej tabeli zaprezentowano podstawowe pozycje finansowe Grupy z pokazaniem wp!ywu MSR17 jako poprzednio 
obowi#zuj#cego standardu 

Przychody ze sprzeda&y 

Sprzeda! prowadzona przez Grup& VRG dokonywana jest w nast&puj#cych kana"ach: 

 

Decyduj#cy wp"yw na wyniki finansowe Grupy w I pó"roczu 2021 roku mia"o wydanie w dniu 21 grudnia 2020 roku 
oraz 19 marca 2021 roku przez Rad& Ministrów rozporz#dze+ w sprawie ustanowienia okre%lonych ogranicze+, 
nakazów i zakazów w zwi#zku z wyst#pieniem stanu epidemii nak"adaj#cych ograniczenia w dzia"aniu obiektów 
handlowych, o powierzchni sprzeda!y powy!ej 2.000 mkw. Regulacja ta spowodowa"a !e od 2 do 31 stycznia 2021 
roku  oraz od 20 marca do 4 maja 2021 roku funkcjonowa"a niewielka liczba salonów stacjonarnych Grupy. W 

analogicznym okresie roku 2020, powy!sze zakazy co do funkcjonowania sklepów obowi#zywa"y w okresie od 14 
marca do 4 maja 2020 r. 

 
Przychody ze sprzeda!y Grupy Kapita"owej w okresie pierwszego pó"rocza 2021 roku wynios"y 416,1 mln PLN i 
by"y o 43,8 mln PLN (12%) wy!sze od przychodów osi#gni&tych w analogicznym okresie poprzedniego roku. W 
segmencie odzie!owym w I pó"roczu 2021 r. Grupa odnotowa"a spadek 5/ przychodów r<r, natomiast w segmencie 
jubilerskim odnotowano wzrost o 40% w stosunku do zesz"ego roku. 
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SEGMENT ODZIE9OWY 

Segment odzie&owy 

tys. z" 

I  pó"rocze 2021  
okres  

od 01-01-2021 
do 30-06-2021 

I  pó"rocze 2020  
okres  

od 01-01-2020  
do 30-06-2020 

2 kwarta" 2021  
okres  

od 01-04-2021 
do 30-06-2021 

2 kwarta" 2020  
okres  

od 01-04-2020 
do 30-06-2020 

Przychody ze sprzeda&y 226 442 237 292 140 385 113 996 

Koszt w"asny sprzeda!y  109 869 128 348 62 264 61 864 

Zysk brutto ze sprzeda&y 116 573 108 944 78 121 52 132 

Koszty sprzeda!y 110 554 99 996 60 330 44 921 

Koszty ogólnego zarz#du 23 558 24 487 12 225 10 598 

Pozosta"e przychody operacyjne  7 511 4 658 7 320 4 484 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa"ych 22 -  11 - 

Pozosta"e koszty operacyjne 14 487 17 152 12 995 16 547 

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa"ych  - 150     -     121 

Zysk (strata) na dzia"alno#ci operacyjnej  -24 493 -28 183 -98 -15 571 

Przychody / koszty finansowe 2 287 -9 909 6 849 3 890 

Zysk (strata) brutto -22 206 -38 092 6 751 -11 681 

Podatek dochodowy -3 821 -6 898 541 -4 030 

Zysk (strata) roku obrotowego -18 385 -31 194 6 210 -7 651 

 

MSR 17* 
Segment odzie&owy 

tys. z" 

I  pó"rocze 2021  
okres  

od 01-01-2021 
do 30-06-2021 

I  pó"rocze 2020  
okres  

od 01-01-2020  
do 30-06-2020 

2 kwarta" 2021  
okres  

od 01-04-2021 
do 30-06-2021 

2 kwarta" 2020  
okres  

od 01-04-2020 
do 30-06-2020 

Przychody ze sprzeda&y 226 442 237 292 140 385 113 996 

Koszt w"asny sprzeda!y  109 869 128 348 62 264 61 864 

Zysk brutto ze sprzeda&y 116 573 108 944 78 121 52 132 

Koszty sprzeda!y 109 436 101 004 61 664 45 728 

Koszty ogólnego zarz#du 23 720 24 356 12 306 10 453 

Pozosta"e przychody operacyjne  7 339 4 607 7 208 4 453 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa"ych               22     -               11     - 

Pozosta"e koszty operacyjne 14 467 17 152 12 993 16 547 

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa"ych - 150                  -     121 
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MSR 17* 
Segment odzie&owy 

tys. z" 

I  pó"rocze 2021  
okres  

od 01-01-2021 
do 30-06-2021 

I  pó"rocze 2020  
okres  

od 01-01-2020  
do 30-06-2020 

2 kwarta" 2021  
okres  

od 01-04-2021 
do 30-06-2021 

2 kwarta" 2020  
okres  

od 01-04-2020 
do 30-06-2020 

Zysk (strata) na dzia"alno#ci operacyjnej  -23 689 -29 111 -1 623 -16 264 

Przychody / koszty finansowe -611 -2 015 1 133 722 

Zysk (strata) brutto -24 300 -31 125 -490 -15 542 

Podatek dochodowy -4 249 -5 491 113 -2 623 

Zysk (strata) roku obrotowego -20 051 -25 634 -602 -12 919 

*W powy&szej tabeli zaprezentowano podstawowe pozycje finansowe segmentu odzie&owego Grupy z pokazaniem wp!ywu 
MSR17 jako poprzednio obowi#zuj#cego standardu 

Sprzeda& detaliczna 

Przychody ze sprzeda!y segmentu odzie!owego w I pó"roczu 2021 roku wynios"y 226,4 mln PLN i by"y o 10,9 mln 
PLN (tj. o 5/) ni!sze od przychodów osi#gni&tych za okres I pó"rocza 2020 roku. W 2Q 2021 r. sprzeda! tego 
segmentu wynios"a 140,4 mln z", co oznacza wzrost w stosunku do 2Q 2020 r. o 23%. 

Segment odzie&owy 

mln PLN 

I  pó"rocze 2021  
okres  

od 01-01-2021 
do 30-06-2021 

I  pó"rocze 2020  
okres  

od 01-01-2020  
do 30-06-2020 

2 kwarta" 2021  
okres  

od 01-04-2021 
do 30-06-2021 

2 kwarta" 2020  
okres  

od 01-04-2020 
do 30-06-2020 

Przychody ze sprzeda&y 226,4 237,3 140,4 114,0 

Sprzeda! detaliczna             213,6                226,1                133,7                109,2    

Przerób uszlachetniaj#cy                 9,5                    9,4                    4,7                    4,4    

B2B, hurt                 3,3                    1,7                    2,0                    0,3    

W okresie I pó"rocza 2021 Grupa zanotowa"a nast&puj#ce dynamiki w sprzeda!y w kana"ach detalicznych:  

VISTULA 
Sprzeda& 86,0 mln PLN  

(- 7%) 

BYTOM 
Sprzeda&  61,4 mln PLN  

(-10%) 

WÓLCZANKA 
Sprzeda&  47,5 mln PLN  

(-2%) 

DENI CLER MILANO 
Sprzeda& 18,7 mln PLN 

( +8%) 

Na wyniki sprzeda!owe I pó"rocza 2021 r. istotny wyp"yw mia" wprowadzony na terenie ca"ego kraju stan epide-
miologiczny, który spowodowa" wy"#czenie z handlu sklepów stacjonarnych zlokalizowanych w centrach handlo-
wych w miesi#cu styczniu oraz od 20 marca do pocz#tku maja 2021 r.  
W I pó"roczu 2021 roku nast#pi" spadek sprzeda!y zarówno w sieci offline (o 2,5% r/r) oraz spadek sprzeda!y 
online (o 10% r/r)  porównaniu do analogicznego okresu ubieg"ego roku. Udzia" sprzeda!y online w przychodach 
segmentu odzie!owego wyniós" 34% w I pó"roczu 2021 roku w porównaniu do 36/ udzia"u sprzeda!y online w I 
pó"roczu 2020 roku. Spadek sprzeda!y w I pó"roczu 2021 r. to przede wszystkim efekt wyników sprzeda!owych w 
I kwartale 2021 r. Ubytek sprzeda!y w raportowanym okresie zosta" istotnie zmniejszony dzi&ki jej wzrostom w II 
kwartale 2021 r. 
W II kwartale 2021 roku nast#pi" istotny wzrost sprzeda!y w sieci offline, tj. o 63% r/r oraz spadek sprzeda!y online 
o 27/ porównaniu do analogicznego okresu ubieg"ego roku. Udzia" sprzeda!y online w przychodach segmentu 
odzie!owego wyniós" 25% w II kwartale 2021 roku w porównaniu do 43/ udzia"u sprzeda!y online w II kwartale 
2020 roku. 
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Zauwa!alny by" powrót klientów do sieci stacjonarnej po otwarciu salonów z pocz#tkiem maja i przekierowanie 
ruchu z kana"u online do offline. Obserwowali%my wzrost wej%' do sklepów w stosunku do ubieg"ego roku oraz 
zainteresowanie zakupami produktów z kolekcji formalnej. 

W okresie II kwarta"u Grupa zanotowa"a nast&puj#ce dynamiki w sprzeda!y w kana"ach detalicznych:  

VISTULA 
Sprzeda& 57,2 mln PLN  

(+30%) 

BYTOM 
Sprzeda&  39,0 mln PLN  

(+14%) 

WÓLCZANKA 
Sprzeda&  27,8 mln PLN  

(+14%) 

DENI CLER MILANO 
Sprzeda& 9,8 mln PLN 

( +40%) 

Mar&a brutto  

Zysk brutto na sprzeda!y segmentu odzie!owego w I pó"roczu 2021 roku wyniós" 116,6 mln PLN i by" o 7% wy!szy 
od wygenerowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku. Mar!a brutto ze sprzeda!y wzros"a do poziomu 
51,5/ i by"a wy!sza o 5,6 p.p. w stosunku do I pó"rocza 2020 roku. Wzrost mar!y brutto wynika" ze wzrostu udzia"u 
sprzeda!y kana"u offline (charakteryzuj#cego si& wy!szym poziomem mar!y brutto ze sprzeda!y) w sprzeda!y 
detalicznej oraz zmianami w prowadzonej polityce promocyjnej (ograniczenie akcji promocyjnych).  
 

Mar&a brutto VRG w I pó"roczu 2021 w podziale na poszczególne marki 

VISTULA 
54,2% 

(wzrost mar&y o 6,2 pp.)  

BYTOM 
51,4% 

(wzrost mar&y o 4,6 pp.)  

WÓLCZANKA 
52,9% 

(wzrost mar&y o 6,8 pp.)  

   DENI CLER MILANO 
57,5% 

(wzrost mar&y o 6,3 pp.) 

Zysk brutto na sprzeda!y segmentu odzie!owego w 2Q 2021 roku wyniós" 78,1mln PLN i by" wy!szy o 50% od 
wygenerowanego w 2Q 2020 r. Mar!a brutto za 2Q 2021 wynios"a 55,6% (2Q 2020 r.: 45,7%). 

Mar&a brutto VRG w II kwartale 2021 w podziale na poszczególne marki 

VISTULA  
58,1% 

(wzrost mar&y o 9,7 pp.)  

BYTOM 
56,2% 

(wzrost mar&y o 8,4 pp.)  

WÓLCZANKA 
56,5% 

(wzrost mar&y o 13,5 pp.)  

   DENI CLER MILANO 
62,3% 

(wzrost mar&y 
 o 10,3 pp.) 

Koszty sprzeda&y  

Koszty sprzeda!y w I pó"roczu 2021 roku wynios"y 110,6 mln PLN i by"y wy!sze o 10,6 mln PLN (+11%) w stosunku 
do kosztów poniesionych w analogicznym okresie 2020. Koszty sprzeda!y w 2Q 2020 wynios"y 60,3 mln PLN i 
by"y wy!sze o 15,4 mln PLN w stosunku do wysoko%ci kosztów w 2Q 2020 roku (+34%). 
Udzia" kosztów sprzeda!y w przychodach w I pó"roczu 2021 roku wyniós" 48,8% w stosunku do 42,1% w I pó"roczu 
2020. W drugim kwartale 2021 roku udzia" kosztów sprzeda!y wzrós" do poziomu 43/ w porównaniu do 39,4% w 
analogicznym okresie ubieg"ego roku. Wzrost udzia"u kosztów sprzeda!y w przychodach wynika ze spadku przy-
chodów w I pó"roczu 2021 roku z uwagi na d"u!szy okres zamkni&cia sklepów ni! mia"o to miejsce w I pó"roczu 
2021 oraz jest wynikiem wzrostu kosztów z tytu"u wynagrodze+ (w zesz"ym roku d"u!szy okres obni!enia etatów 
do 4<5, brak premii i bonusów) i czynszów.  

Koszty ogólnego zarz!du  

Koszty ogólnego zarz#du w pierwszym pó"roczu 2021 roku wynios"y 23,6 mln PLN w stosunku do 24,5 mln PLN 
co oznacza spadek o 0,9 mln PLN porównaniu do pierwszego pó"rocza 2020 roku. Udzia" kosztów ogólnego za-
rz#du w przychodach ze sprzeda!y kszta"tuje si& na stabilnym poziomie: w I pó"roczu 2021 r. 10,4% w stosunku 



Sprawozdanie Zarz!du z dzia"alno#ci sporz!dzone za okres  
6 miesi$cy zako%czony 30 czerwca 2021 roku 

 25 

do 10,3% w analogicznym okresie 2020 roku. W 2Q 2021 roku koszty ogólnego zarz#du kszta"towa"y si& na pozio-
mie 12,2 mln PLN w stosunku do 10,6 mln PLN (wzrost o 15/), a ich udzia" w przychodach ze sprzeda!y wyniós" 
8,7% w 2Q 2021 w stosunku do 9,3% w 2Q 2020 roku. W zesz"ym roku istotny wp"yw na warto%' kosztów mia"o 
ograniczenie kosztów wynagrodze+ na skutek skorzystania przez Spó"ki segmentu odzie!owego z rz#dowego pro-
gramu pomocy dla pracodawców zwi#zanego z zapobieganiem, przeciwdzia"aniem i zwalczaniem Covid-19.  

Wynik operacyjny w segmencie odzie&owym  

W I pó"roczu 2021 roku odnotowano strat& w segmencie odzie!owym w wysoko%ci 24,5 mln PLN w stosunku do 
28,2 mln PLN straty w I pó"roczu 2020 roku (zmniejszenie straty o 3,7 mln PLN).  
Strata operacyjna w tym segmencie za 2Q 2021 wynios"a 0,1 mln PLN, w stosunku do straty w 2Q 2020 w kwocie 
15,6 mln PLN. W pozosta"ych przychodach operacyjnych rozpoznano dofinansowanie z tytu"u COVID-19 z Fundu-
szu Gwarantowanych $wiadcze+ Pracowniczych oraz umorzenia sk"adek ZUS w "#cznej kwocie 6,3 mln PLN w I 
pó"roczu 2021 (w I pó"roczu 2020 r.: 4,2 mln PLN) natomiast w pozosta"ych kosztach operacyjnych odpisy na 
zapasy w wysoko%ci 9,4 mln PLN  (I pó"rocze 2020 r.: 13,9 mln PLN odpisów na zapasy) oraz odpis na posiadane 
przez Spó"k& VRG S.A. budynki i nieruchomo%ci w wysoko%ci 1,9 mln PLN (z czego 1,3 mln z" dotyczy"o rzeczo-
wych aktywów trwa"ych a 0,6 mln z" nieruchomo%ci). Odpis na zapasy dotyczy" g"ównie wyrobów gotowych hurto-
wych oraz towarów i wyrobów gotowych ze starszych kolekcji. Lepszy rok do roku wynik operacyjny to przede 
wszystkim efekt poprawy mar!y brutto oraz korzystniejszego salda pozosta"ych przychodów<kosztów operacyj-
nych. 

Przychody i koszty finansowe  

Saldo wyniku na dzia"alno%ci finansowej w segmencie odzie!owym wynios"o 2,3 mln PLN w I pó"roczu 2021 roku 
w stosunku do -9,9 mln PLN w I pó"roczu 2020 roku. Wprowadzenie standardu MSSF16 do sprawozdawczo%ci 
finansowej od 1 stycznia 2019 r., w I pó"roczu 2021 roku mia"o korzystny wp"yw na saldo dzia"alno%ci finansowej 
segmentu odzie!owego w kwocie 2,9 mln PLN (w I pó"roczu 2020 wp"yw by" niekorzystny i wyniós" 7,9 mln PLN).  
 

Segment odzie&owy 

tys. z" 

I  pó"rocze 2021  
okres  

od 01-01-2021 
do 30-06-2021 

I  pó"rocze 2020  
okres  

od 01-01-2020  
do 30-06-2020 

2 kwarta" 2021  
okres  

od 01-04-2021 
do 30-06-2021 

2 kwarta" 2020  
okres  

od 01-04-2020 
do 30-06-2020 

saldo kosztów finansowych -1 655 -644 -1 409 -684 

saldo ró!nic kursowych (bez MSSF 16) 1 044 -1 371 2 542 1 406 

wp"yw MSSF 16 2 898 -7 894 5 716 3 168 

�- w tym z tytu!u ró&nic kursowych 4 567 -6 678 6 510 3 823 

�- w tym z tytu!u odsetek -1 669 -1 216 -794 -655 

Przychody / koszty finansowe 2 287 -9 909 6 849 3 890 

Wynik netto w segmencie odzie&owym 

Grupa VRG w ramach segmentu odzie!owego wykaza"a w I pó"roczu 2021 r. strat& netto na poziomie 18,4 mln 
PLN w stosunku do 31,2 mln PLN straty netto w I pó"roczu 2020 roku.  Grupa w tym segmencie uzyska"a w 2Q 
2021 zysk netto na poziomie 6,2 mln PLN w porównaniu do straty 7,7 mln PLN w 2Q 2020 roku. Wy!szy wynik 
finansowy jest konsekwencj# wy!szej sprzeda!y na m2 w segmencie odzie!owym, istotnej poprawy mar!y brutto  
oraz korzystniejszego salda pozosta"ych przychodów i kosztów operacyjnych oraz dzia"alno%ci finansowej.
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SEGMENT JUBILERSKI 
 

Segment Jubilerski 

tys. z" 

I  pó"rocze 2021 
okres  

od 01-01-2021  
do 30-06-2021 

I  pó"rocze 2020  
okres  

od 01-01-2020  
do 30-06-2020 

2 kwarta" 2021  
okres  

od 01-04-2021 
do 30-06-2021 

2 kwarta" 2020  
okres  

od 01-04-2020 
do 30-06-2020 

Przychody ze sprzeda&y 189 672 135 050 103 628 60 877 

Koszt w"asny sprzeda!y  93 418 67 951 50 605 30 930 

Zysk brutto ze sprzeda&y 96 254 67 099 53 023 29 947 

Koszty sprzeda!y 58 511 49 142 30 642 20 639 

Koszty ogólnego zarz#du 13 228 14 576 6 534 6 494 

Pozosta"e przychody operacyjne  1 804 4 569 1 788 4 166 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa"ych                       -                          -                       24                          -    

Pozosta"e koszty operacyjne 927 1 974 846 1 704 

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa"ych 4                    81                          -    79 

Zysk  na dzia"alno#ci operacyjnej  25 388 5 895 16 813 5 197 

Przychody/koszty finansowe 1 029 -6 191 3 209 3 193 

Zysk (strata) brutto 26 417 -296 20 022 8 390 

Podatek dochodowy 5 184 285 3 280 559 

Zysk (strata) roku obrotowego 21 233 -581 16 742 7 831 

 

MSR 17* 
Segment Jubilerski 

tys. z" 

I  pó"rocze 2021  
okres  

od 01-01-2021  
do 30-06-2021 

I  pó"rocze 2020  
okres  

od 01-01-2020  
do 30-06-2020 

2 kwarta" 2021  
okres  

od 01-04-2021 
do 30-06-2021 

2 kwarta" 2020  
okres  

od 01-04-2020 
do 30-06-2020 

Przychody ze sprzeda&y 189 672 135 050 103 628 60 877 

Koszt w"asny sprzeda!y  93 418 67 951 50 605 30 930 

Zysk brutto ze sprzeda&y 96 254 67 099 53 023 29 947 

Koszty sprzeda!y 58 182 49 717 31 611 21 083 

Koszty ogólnego zarz#du 13 466 14 288 6 670 6 321 

Pozosta"e przychody operacyjne  1 671 4 556 1 659 4 166 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa"ych                  -    -               24    - 

Pozosta"e koszty operacyjne 927 1 974 846 1 704 

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa"ych 4 81 0 79 

Zysk  na dzia"alno#ci operacyjnej  25 346 5 595 15 580 4 926 

Przychody/koszty finansowe -879 -881 -537 1 352 
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MSR 17* 
Segment Jubilerski 

tys. z" 

I  pó"rocze 2021  
okres  

od 01-01-2021  
do 30-06-2021 

I  pó"rocze 2020  
okres  

od 01-01-2020  
do 30-06-2020 

2 kwarta" 2021  
okres  

od 01-04-2021 
do 30-06-2021 

2 kwarta" 2020  
okres  

od 01-04-2020 
do 30-06-2020 

Zysk  brutto 24 467 4 715 15 043 6 277 

Podatek dochodowy 4 813 1 399 2 909 1 673 

Zysk roku obrotowego 19 653 3 316 12 134 4 604 

*W powy&szej tabeli zaprezentowano podstawowe pozycje finansowe segmentu jubilerskiego z pokazaniem 
wp!ywu MSR17 jako poprzednio obowi#zuj#cego standardu 

Sprzeda&  

Przychody w Grupie Kapita"owej w I pó"roczu 2021 roku w segmencie jubilerskim wynios"y 189,7 mln PLN i by"y 
wy!sze od sprzeda!y segmentu zanotowanej w I pó"roczu 2020 roku o 54,6 mln PLN (+40%). W 2Q 2021 roku 
przychody ze sprzeda!y w tym segmencie wynios"y 103,6 mln z" i by"y wy!sze od zrealizowanych w 2Q 2020 roku 
o 42,8 mln PLN (+70%). Wy!sza sprzeda! to efekt istotnych wzrostów w kanale offline oraz du!o szybszego od-
budowania pobytu po otwarciu sklepów ni! w roku 2020. 

Mar&a brutto  

Zysk brutto na sprzeda!y segmentu jubilerskiego w I pó"roczu 2021 roku wyniós" 96,3 mln PLN i by" o 43% wy!szy 
od wygenerowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku. Mar!a brutto wzros"a  o 1,0 p.p. i wynios"a 50,7% 
w I pó"roczu 2021 roku w stosunku do 49,7/ w I pó"roczu 2020 roku. Mar!a brutto w 2Q 2021 roku wynios"a 51,2%, 
co oznacza zwi&kszenie mar!y o 2,0 pp. w stosunku do 2Q 2020 roku. Na wzrost mar!y brutto mia" wp"yw spadek 
udzia"u sprzeda!y kana"u online (charakteryzuj#cy si& ni!szym poziomem mar!y brutto ze sprzeda!y) w sprzeda!y 
detalicznej. 
 
Koszty sprzeda&y 
Koszty sprzeda!y w I pó"roczu 2021 roku wynios"y 58,5 mln PLN w stosunku do 49,1 mln PLN w analogicznym 
okresie roku poprzedniego co oznacza wzrost kosztów sprzeda!y o 9,4 mln PLN (+19%). W segmencie jubilerskim 
nast#pi"o zmniejszenie udzia"u kosztów sprzeda!y w sprzeda!y ogó"em z poziomu 36,4/ w I pó"roczu 2020 roku 
do poziomu 30,8% w I pó"roczu 2021 roku. Koszty sprzeda!y w 2Q 2021 wynios"y 30,6 mln PLN, co oznacza wzrost 
w stosunku do 2Q 2020 roku o 10,0 mln PLN (+48/). Ich udzia" w przychodach wyniós" w 2Q 2021 roku 29,6% w 
stosunku do 33,9% w 2Q 2020 roku. Nale!y równie! zwróci' uwag& na fakt, !e ni!sze koszty sprzeda!y w I pó"ro-
czu 2020 wynika"y w istotnej cz&%ci z redukcji kosztów wynagrodze+ (redukcja etatów do 4<5) oraz ni!szych kosz-
tów czynszów. 

Koszty ogólnego zarz!du 

W I pó"roczu 2021 roku koszty ogólnego zarz#du wynios"y 13,2 mln PLN i by"y ni!sze o 1,3 mln PLN w stosunku 
do I pó"rocza 2020 roku. Udzia" kosztów ogólnego zarz#du w sprzeda!y wyniós" 7,0/ i by" ni!szy o 3,8 pp. w 
stosunku do I pó"rocza 2020 roku. W 2Q 2021 roku koszty te wynios"y 6,5 mln PLN, co oznacza !e by"y na poziomie 
zesz"ego roku. Ich udzia" w sprzeda!y wyniós" w 2Q 2021 roku 6,3% w stosunku do 10,7% w 2Q 2020 roku. Spadek 
udzia"u kosztów w przychodach za sprzeda!y jest zwi#zany z istotnym wzrostem sprzeda!y r<r przy stabilnym 
poziomie kosztów ogólnego zarz#du. 
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Zysk operacyjny w segmencie jubilerskim  

VRG w ramach segmentu jubilerskiego zanotowa"a wzrost zysku z dzia"alno%ci operacyjnej w I pó"roczu 2021 roku 
do 25,4 mln PLN, tj. o 19,5 mln PLN w porównaniu do I pó"rocza 2020 roku. Rentowno%' zysku operacyjnego 
wynios"a 13,4% w stosunku do rentowno%ci 4,4/ w analogicznym okresie ubieg"ego roku.  
VRG w ramach tego segmentu zanotowa"a w 2Q 2021 roku zysk na dzia"alno%ci operacyjnej w wysoko%ci 16,8 mln 
PLN w stosunku do 5,2 mln PLN w 2Q 2020 r. Rentowno%' zysku operacyjnego wzros"a z 8,5% w 2Q 2020 roku 
do 16,2% w 2Q 2021 roku. W pozosta"ych przychodach operacyjnych rozpoznano 1,5 mln PLN z tytu"u umorzenia 
sk"adek ZUS (w I pó"roczu 2020 r. rozpoznano 3,6 mln PLN dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych $wiad-
cze+ Pracowniczych). Wzrost sprzeda!y na /m2 oraz poprawa mar!y wp"yn&"y na zwi&kszenie wyniku operacyj-
nego segmentu jubilerskiego zarówno w II kwartale jak i w I pó"roczu 2021 roku. 
 

Przychody i koszty finansowe 

Saldo wyniku na dzia"alno%ci finansowej w segmencie jubilerskim wynios"o +1,0 mln PLN w I pó"roczu 2021 roku. 
Uj&cie standardu MSSF16 do sprawozdawczo%ci finansowej korzystnie wp"yn&"o na saldo dzia"alno%ci finansowej 
segmentu jubilerskiego w I pó"roczu 2021 roku, gdy! spowodowa"o zmniejszenie kosztów finansowych o 1,9 mln 
PLN. W I pó"roczu 2020 wprowadzenie standardu MSSF16 wp"yn&"o niekorzystnie na saldo dzia"alno%ci finansowej 
w kwocie 5,3 mln PLN. 
 

Segment Jubilerski 

tys. z" 

I  pó"rocze 2020  
okres  

od 01-01-2020  
do 30-06-2020 

I  pó"rocze 2020  
okres  

od 01-01-2020  
do 30-06-2020 

2 kwarta" 2020  
okres  

od 01-04-2020 
do 30-06-2020 

2 kwarta" 2020  
okres  

od 01-04-2020 
do 30-06-2020 

saldo kosztów finansowych -1 087 -102 -737 573 

saldo ró!nic kursowych (bez MSSF 16) 209 -779 200 779 

wp"yw MSSF 16 1 908 -5 310 3 746 1 841 

�- w tym z tytu!u ró&nic kursowych 2 991 -4 506 4 269 2 272 

�- w tym z tytu!u odsetek -1 084 -805 -523 -431 

Przychody / koszty finansowe 1 029 -6 191 3 209 3 193 

 

Zysk netto w segmencie jubilerskim  

Zysk netto segmentu jubilerskiego w I pó"roczu 2021 roku wyniós" 21,2 mln PLN w stosunku do 0,6 mln PLN straty 
netto w I pó"roczu 2020 roku.  
Wynik netto segmentu jubilerskiego w 2Q 2021 roku wyniós" 16,7 mln PLN w stosunku do 7,8 mln PLN w 2Q 2020 
roku. Jest to efekt istotnych wzrostów przychodów ze sprzeda!y przy poprawie mar!y oraz ni!szej dynamiki wzro-
stu kosztów ni! przychodów ze sprzeda!y.
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Struktura i charakterystyka bilansu  

 BILANS GRUPY 

30.06.2021 30.06.2020 

warto#+ 
udzia" (4) 

warto#+ 
udzia" (4) 

(tys. z") (tys. z") 

Aktywa trwa"e, w tym: 888 844 62,0% 893 451 61,8% 

Warto ci niematerialne 499 436 34,8% 499 363 34,5% 

Rzeczowe aktywa trwa!e 53 421 3,7% 65 329 4,5% 

Aktywa z tytu!u prawa do u&ytkowania  307 159 21,4% 312 129 21,6% 

Aktywa obrotowe, w tym: 544 699 38,0% 552 542 38,2% 

Zapasy 515 790 36,0% 485 345 33,6% 

Nale&no'ci z tytu!u dostaw i us!ug oraz pozosta!e nale&no'ci  13 744 1,0% 17 194 1,2% 

(rodki pieni"&ne i ich ekwiwalenty 14 748 1,0% 50 003 3,5% 

Aktywa razem 1 433 543  1 445 993  

Kapita" w"asny przypisany do jednostki dominuj!cej w tym: 826 202 57,6% 831 574 57,5% 

Kapita! podstawowy 49 122 3,4% 49 122 3,4% 

Wynik finansowy roku bie&#cego 2 848 0,2% -31 775 n/d 

Zobowi!zania i rezerwy d"ugoterminowe 292 946 20,4% 292 208 20,2% 

Kredyty i po&yczki d!ugoterminowe 41 134 2,9% 54 640 3,8% 

Zobowi#zania z tytu!u leasingu 250 183 17,5% 236 066 16,3% 

�- w tym z tytu!u leasingu lokali handlowych oraz powierzchni biuro-
wych� 

248 758 17,4% 234 256 16,2% 

Zobowi!zania i rezerwy krótkoterminowe, w tym: 314 395 22,0% 322 211 22,3% 

Zobowi#zania z tytu!u dostaw i us!ug oraz pozosta!e zobowi#zania 181 608 12,7% 161 176 11,1% 

Kredyty i po&yczki krótkoterminowe oraz krótkoterminowa cz"') kre-
dytów i po&yczek d!ugoterminowych 

20 771 1,4% 57 525 4,0% 

Zobowi#zania z tytu!u leasingu 97 388 6,8% 90 075 6,2% 

�- w tym z tytu!u leasingu lokali handlowych oraz powierzchni biuro-
wych� 

96 328 6,7% 88 300 6,1% 

Pasywa razem 1 433 543  1 445 993  

Charakterystyka i opis najwa!niejszych pozycji bilansowych zaprezentowano na dzie+ 30 czerwca 2021 r. w sto-
sunku do 30 czerwca 2020 r. Analiza w stosunku do okresu porównawczego lepiej odzwierciedla obecn# sytuacj& 
Grupy Kapita"owej i wyja%nia zmiany w poszczególnych pozycjach bilansowych.  

Aktywa 

Warto%' aktywów na koniec czerwca 2021 r. nieznacznie spad"a w stosunku do ko+ca czerwca 2020 r. 
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Spadek rzeczowych aktywów trwa"ych o 11,9 mln PLN 
 

Zmiana rzeczowych aktywów trwa"ych to przede wszystkim efekt naliczenia amortyzacji w I pó"roczu 2021 r., braku 

istotnych inwestycji (nowych otwar' sklepów w"asnych) oraz obj&cia odpisem aktualizuj#cym warto%' budynków w 
kwocie 1,3 mln z" w raportowanym okresie.  

 
Aktywa z tytu"u prawa do u&ytkowania   
 
Zmiana tej pozycji jest wynikiem naliczania amortyzacji za raportowany okres prawa do u!ytkowania z tytu"u umów 
najmu, cz&%ciowo znettowana przez zwi&kszenie tego prawa w zwi#zku z podpisywaniem, przed"u!aniem b#d* 
renegocjacj# umów najmu (szczegó"y zosta"y zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym). 

Zapasy 

Warto%' zapasów na dzie+ 30 czerwca 2021 r. wynios"a 515,8 mln PLN, co oznacza wzrost w stosunku do 30 
czerwca 2020 r. o 6/. W segmencie odzie!owym warto%' zapasów pozosta"a na poziomie zbli!onym do ko+ca 
czerwca 2020. W raportowanym okresie w segmencie tym utworzono odpis o warto%ci 9,4 mln z" na: towary hur-
towe w kwocie 5,5 mln PLN, towary z kolekcji starszych ni! Jesie+ Zima 2020 w kwocie 3,5 mln PLN oraz surowców 
w kwocie 0,4 mln PLN. W segmencie jubilerskim warto%' zapasów wzros"a o ? 14,5% co jest wynikiem zwi&kszenia 
zapasu asortymentu zegarków (g"ównie luksusowych) oraz szybszego zatowarowania pod sprzeda! w III kwartale 
ni! mia"o to miejsce w zesz"ym roku. 
 
Zapasy Grupy w przeliczeniu na m2 wynios"y 9 844 PLN, co oznacza wzrost o 7% r/r: 

ZAPASY < [z"<m2] 1H21 1H20 r/r 

VRG                9 844                   9 209    +7% 

Segment odzie!owy                6 257                    6 215     +1% 

Segment jubilerski 23 248 20 896     +11% 

Nale&no#ci 

Spadek nale!no%ci jest wynikiem ni!szych przedp"at na towary kupowane na rynkach azjatyckich w zwi#zku ze 
zmian# sposobu ich finansowania (zamiana przedp"at na akredytywy o wyd"u!onym terminie p"atno%ci lub p"atno%ci 
za pomoc# faktoringu odwrotnego). 

Pasywa 

Kapita" 
 
W I pó"roczu 2021 r. zmiany w kapitale wynikaj# z osi#gni&tego zysku w kwocie 2 848 tys. z".  
 
Zad"u&enie d"ugoterminowe i krótkoterminowe 
 
Zad"u!enie z tytu"u kredytów d"ugoterminowych na dzie+ 30 czerwca 2021 roku wynios"o 41,1 mln PLN w stosunku 
do 54,6 mln PLN na koniec czerwca 2020 roku, co oznacza zmniejszenie o 13,5 mln PLN. Zobowi#zania leasin-
gowe z tytu"u leasingu lokali handlowych oraz powierzchni biurowych wynosz# "#cznie 345,1 mln PLN, z czego 

248,8 mln PLN stanowi cz&%' d"ugoterminow#, a 96,3 mln PLN cz&%' krótkoterminow#.  
Poni!sza tabela przedstawia kszta"towanie si& zobowi#za+ finansowych na dzie+ 30 czerwca 2021 roku i 30 

czerwca 2020 roku oraz d"ugu netto. Ponadto zaprezentowano dane dotycz#ce d"ugu netto równie! bez wp"ywu 
MSSF 16, który istotnie zmienia jego warto%'.  
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Wielko%' d"ugu netto (pod MSR 17) zmniejszy"a si& w stosunku do zesz"ego roku. Wska*nik d"ug netto<EBITDA 
(pod MSR 17) kszta"tuje si& na relatywnie niskim poziomie 1,6, znacznie poni!ej poziomów zdefiniowanych w umo-
wach kredytowych zawartych przez spó"ki Grupy Kapita"owej. 

D"ug netto 30.06.2021 30.06.2020 

Zad"u!enie d"ugoterminowe 291 317 290 706 

Kredyty i po!yczki d"ugoterminowe 41 134 54 640 

Zobowi#zania z tytu"u leasingu 250 183 236 066 

�- w tym z tytu!u leasingu lokali handlowych oraz powierzchni biuro-

wych 
248 758 234 256 

Zad"u!enie krótkoterminowe 142 704 161 162 

Kredyty i po!yczki krótkoterminowe oraz krótkoterminowa cz&%' 
kredytów d"ugoterminowych 

20 771 57 525 

Zobowi#zania z tytu"u faktoringu 24 545 13 562 

Zobowi#zania z tytu"u leasingu  97 388 90 075 

�- w tym z tytu!u leasingu lokali handlowych oraz powierzchni biuro-

wych 
96 328 88 300 

$rodki pieni&!ne 14 748 50 003 

D"ug netto 419 273 401 865 

EBITDA uroczniona 116 843 152 834 

D"ug netto<EBITDA 3,6 2,6 

 

D"ug netto MSR 17* 30.06.2021 30.06.2020 

Zad"u!enie d"ugoterminowe 42 559 56 450 

Kredyty i po!yczki d"ugoterminowe 41 134 54 640 

Zobowi#zania z tytu"u leasingu finansowego 1 425 1 810 

Zad"u!enie krótkoterminowe 46 376 72 862 

Kredyty i po!yczki krótkoterminowe oraz krótkoterminowa cz&%' 
kredytów d"ugoterminowych 

20 771 57 525 

Zobowi#zania z tytu"u faktoringu 24 545 13 562 

Zobowi#zania z tytu"u leasingu finansowego 1 060 1 775 

$rodki pieni&!ne 14 748 50 003 

D"ug netto 74 187 79 309 

EBITDA uroczniona 47 502 59 866 

D"ug netto<EBITDA 1,6 1,3 

*W powy!szej tabeli zaprezentowano kalkulacj" d#ugu netto z pokazaniem wp#ywu MSR17 jako poprzednio obo-

wi$zuj$cego standardu 

 

Na poni!szym schemacie zaprezentowano struktur& bilansu z uwzgl&dnieniem najwa!niejszych elementów sk"a-
dowych aktywów i pasywów. 
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Analiza bilansu na koniec 2Q 2021 

 

Aktywa obrotowe Zobowi!zania d"ugoterminowe Zobowi!zania krótkoterminowe 

   

Istotne pozycje pozabilansowe 

Istotne pozycje pozabilansowe wskazane zosta"y w nocie Nr 24 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

Istotne czynniki ryzyka i zagro&e% 

Poni!ej przedstawiono skrót najwa!niejszych czynników ryzyka, które mog# mie' wp"yw na wyniki i sytuacj& 
ekonomiczno � finansow# Emitenta. Wymienione ni!ej czynniki mog# mie' istotny negatywny wp"yw na 
perspektywy rozwoju, osi#gane wyniki i sytuacj& finansow# Grupy Kapita"owej. 
 

Zewn$trzne czynniki ryzyka 

Ryzyko gospodarcze zwi!zane z sytuacj! makroekonomiczn!  

Poziom przychodów Grupy uzale!niony jest od koniunktury gospodarczej, w tym: dynamiki wzrostu gospodarczego, poziomu bezroboc ia, 

poziomu dochodów i zad"u!enia gospodarstw domowych, konsumpcji indywidualnej, wska*ników optymizmu konsumentów, poziomu kursu 
euro wobec z"otego, stóp procentowych oraz polityki fiskalnej pa+stwa. 
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Istnieje ryzyko, !e w przypadku os"abienia lub ponownego pogorszenia koniunktury gospodarczej nast#pi# wahania popytu na produkty, 
oferowane przez Grup&, co wp"ynie negatywnie na osi#gane wyniki i sytuacj& finansow#. 

Dzia"ania: Ka!da z marek posiadanych przez Grup& kierowana jest do szerokiego grona konsumentów. Grupa oferuje produkty bardzo 

dobrej jako%ci w atrakcyjnych cenach. W przypadku os"abienia koniunktury lub popytu Grupa b&dzie obni!a' koszty, aby zachowa' ren-

towno%'.  

Ryzyko zwi!zane z niestabilno#ci! polskiego systemu prawnego, w tym podatkowego  

Potencjalnym ryzykiem dla dzia"alno%ci Grupy, tak jak wszystkich podmiotów dzia"aj#cych w obrocie gospodarczym, mo!e by' zmienno%' 
przepisów prawa oraz jego interpretacji. Zmiany prawa handlowego, przepisów podatkowych, prawa pracy i ubezpiecze+ spo"ecznych oraz 

innych przepisów reguluj#cych dzia"alno%' przedsi&biorstw, w szczególno%ci w bran!y Grupy, poci#gaj# za sob# powa!ne ryzyko w pro-

wadzeniu dzia"alno%ci gospodarczej i mog# utrudnia' lub uniemo!liwia' realizacj& planowanych dzia"a+ operacyjnych i prognoz finanso-

wych. W dalszej kolejno%ci zmiany prawa mog# prowadzi' do pogorszenia kondycji i wyników finansowych Spó"ki. Nowe regulacje prawne 

mog# potencjalnie rodzi' pewne ryzyko zwi#zane z problemami interpretacyjnymi, brakiem praktyki orzeczniczej, niekorzystnymi interpre-

tacjami przyjmowanymi przez s#dy lub organy administracji publicznej itp. 

Brakiem stabilno%ci charakteryzuje si& prawo podatkowe, którego przepisy bywaj# cz&sto zmieniane, wielokrotnie na niekorzy%' podatni-

ków. Zmiany opodatkowania dzia"alno%ci gospodarczej w zakresie podatku dochodowego, podatku od towarów i us"ug lub innych podatków 
mog# wp"yn#' negatywnie na prowadzon# przez Emitenta dzia"alno%' i poziom dochodów. Interpretacje organów podatkowych równie! 

ulegaj# zmianom, s# zast&powane innymi lub te! pozostaj# ze sob# w sprzeczno%ci. Powoduje to brak pewno%ci co do sposobu zastoso-
wania prawa przez organy podatkowe w ró!norodnych, cz&sto skomplikowanych stanach faktycznych, wyst&puj#cych w obrocie gospodar-

czym. Grupa nara!ona jest równie! na ryzyko zwi#zane z mo!liwo%ci# zmian interpretacji przepisów prawa podatkowego, wydawanych 
przez organy podatkowe. 

Opisane powy!ej czynniki mog# mie' istotny negatywny wp"yw na perspektywy rozwoju, osi#gane wyniki i sytuacj& finansow# Grupy. 

Dzia"ania: Grupa na bie!#co analizuje zmieniaj#ce si& przepisy, w tym podatkowe, W przypadku zmian prawnych, Zarz#d b&dzie koncen-
trowa" swoje dzia"ania na minimalizacji ich wp"ywu na wyniki finansowe Grupy. 

 

Ryzyko zwi!zane z nasileniem konkurencji  

Grupa Kapita"owa dzia"a w mocno konkurencyjnym otoczeniu rynkowym. Segment odzie!owy i jubilerski rynku cechuje du!e rozdrobnienie: 

z jednej strony mamy do czynienia z uznanymi na rynku polskim markami, takimi jak Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler i W.KRUK, a z 

drugiej z markami %wiatowymi, które agresywnie wkraczaj# na polski rynek. Segment odzie!owy rynku charakteryzuje si& dosy' niskimi 

barierami wej%cia. Mamy do czynienia równie! z pojawianiem si& konkurencji nowopowstaj#cych marek. Grupa mo!e by' zmuszona do 

poszukiwania nowych rynków zaopatrzenia aby utrzyma' konkurencyjno%' oferty. Ponadto mo!liwe mo!e by' zwi&kszenie nak"adów na 

marketing i promocj&, aby dotrze' do docelowego klienta.  

Dzia"ania: W celu zmniejszenia ryzyka, Zarz#d na bie!#co monitoruje dzia"ania konkurencji pod k#tem rozwoju sieci sprzeda!y, oferowa-
nych produktów i poziomu cen. 
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Ryzyko kursowe oraz ryzyko zwi!zane z polityk! zabezpiecze%  

Grupa uzyskuje przychody zasadniczo w PLN, natomiast ponosi istotne koszty w euro i dolarze ameryka+skim, co powoduje nara!enie 
wyniku finansowego na ryzyko kursowe. W okresach os"abiania si& PLN w stosunku do g"ównych walut rozliczeniowych Spó"ka ponos i 

wy!sze koszty z tytu"u ró!nic kursowych. 

W walutach innych ni! PLN Grupa ponosi koszty (a) zakupu materia"ów do produkcji (tkaniny, dodatki) i asortymentów uzupe"niaj#cych w 
segmencie odzie!owym (buty, dzianiny, akcesoria skórzane i pozosta"e) oraz (b) wynikaj#ce z umów najmu powierzchni handlowych.  

W przypadku istotnego i d"ugotrwa"ego os"abienia polskiej waluty w stosunku do euro i dolara istnieje ryzyko znacz#cego pogorszenia si& 
wyników finansowych osi#ganych przez Grup&.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy wra!liwo%ci (na bazie MSSF 16): 

§ %rednioroczny wzrost (spadek) kursu USD do PLN o 1,0 / spowoduje zmniejszenie (zwi&kszenie) wyniku finansowego o 17,3%; 

§ %rednioroczny wzrost (spadek) kursu EUR do PLN o 1,0 / spowoduje zmniejszenie (zwi&kszenie) wyniku finansowego o 98,4%. 

Dzia"ania: W ostatnich latach Grupa podj&"a dzia"ania zmierzaj#ce do ograniczenia wp"ywu wzrostu kursu walutowego na poziom osi#ga-
nej mar!y �in take� g"ównie w zakresie relacji kursu USD<PLN. Powy!sze zmiany polegaj# na wdro!eniu polityki zabezpiecze+, która ma 
istotnie ograniczy' ryzyko ewentualnego umocnienia USD, co mog"oby mie' istotny negatywny wp"yw na realizowan# przez Grup& mar!&. 
Zawierane kontrakty terminowe zwi#zane s# z poszczególnymi dostawami towarów szczególnie w obszarze fashion i nie dotycz# neutra-

lizacji ewentualnego ryzyka zwi#zanego ze wzrostem czynszów najmu w zwi#zku ze zmian# relacji kursu EUR<PLN. Nale!y jednak pod-
kre%li', !e o ile polityka zabezpiecze+ ma uchroni' Spó"k& dominuj#c# przed ryzykiem istotnej deprecjacji z"otego szczególnie w obszarze 

USD<PLN, to jednocze%nie w sytuacji odwrócenia trendu i istotnego umocnienia polskiej waluty mo!e mie' negatywny wp"yw na osi#gane 

wyniki finansowe. Wp"yw ten b&dzie widoczny w wycenie zobowi#za+ walutowych zwi#zanych z zawartymi transakcjami terminowymi. 
 

Ryzyko stóp procentowych  

Grupa posiada"a na dzie+ 30.06.2021 r. zobowi#zania wycenione wg zamortyzowanego kosztu w wysoko%ci 61.905 tys. PLN z tytu"u za-
ci#gni&tych kredytów. W zwi#zku z tym Grupa jest nara!ona na ryzyko stopy procentowej z tytu"u zmiany wyceny d"ugu opartego na zmien-

nej stopie procentowej. Wzrost poziomu stóp procentowych mo!e zwi&kszy' koszt finansowania, a tym samym obni!y' rentowno%' Grupy. 
Na podstawie przeprowadzonej analizy wra!liwo%ci %rednioroczny wzrost (spadek) bazowej stopy procentowej o 1pp (100 punktów bazo-
wych)  spowoduje zmniejszenie (zwi&kszenie) wyniku finansowego o 16,2%. 

Dzia"ania: posiadaj#c stosunkowo niskie zad"u!enie, Emitent uznaje obecnie to ryzyko za niskie. Stale monitoruje sytuacje rynkow#, ale 
aktualnie nie podejmuje dodatkowych dzia"a+ w celu zabezpieczenia ryzyka stóp procentowych. 

Ryzyko zwi!zane ze skutkami zwi!zanymi z epidemi! koronawirusa  

W sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak epidemia, mo!e dochodzi' do zarz#dze+ pa+stwowych odno%nie funkcjonowania podmiotów 
gospodarczych, jak i do zmian w zachowaniu i preferencjach konsumentów. W celu przeciwdzia"ania skutkom takich zjawisk, mog# by' 
podejmowane dzia"ania ze strony administracji rz#dowej, samorz#dów lokalnych lub innych grup spo"ecznych, które b&d# mia"y wp"yw na 

prowadzon# przez Spó"k& dzia"alno%'.  

Zgodnie z aktualn# ocen# Emitent przewiduje, i! skutki zwi#zane z epidemi# koronawirusa i potencjalnymi obostrzeniami mog# mie' ne-

gatywny wp"yw na przysz"e wyniki finansowe Emitenta. Powodowa' go mog# wprowadzone przez Ministra Zdrowia ponowne ograniczenia 

w dzia"aniu obiektów handlowycho powierzchni sprzeda!y powy!ej 2.000 mkw, w których znajduj# si& ponad 95/ salonów marek Vistula, 
Bytom, Wólczanka, Deni Cler i W.KRUK. Dodatkowo Emitent spodziewa si&, !e popyt konsumpcyjny po kolejnym okresie lockdownu b&dzie 
ni!szy ni! przed wprowadzeniem ewentualnych ogranicze+ w handlu. Jago kolejna odbudowa mo!e potrwa' kilka miesi&cy. 

Powy!sza ocena wynika z najlepszej wiedzy Emitenta na dzie+ sporz#dzenia raportu pó"rocznego. Wp"yw rozprzestrzeniania si& korono-
wirusa w warunkach epidemii na wyniki finansowe uzale!niony jest od szeregu czynników, które pozostaj# poza bezpo%rednim wp"ywem 
i kontrol# Emitenta. Jednak!e ewentualne wprowadzone ograniczenia w otwarciach sklepów w centrach handlowych bez w#tpienia prze-
"o!# si& na obni!enie przychodów ze sprzeda!y i pogorszenie sytuacji finansowej Grupy. 

Dzia"ania: W zaistnia"ej sytuacji Grupanadal b&dzie prowadzi"a dzia"ania zapocz#tkowane w roku 2020 w zakresie poprawy kapita"u obro-
towego Grupy i utrzymania stabilnego poziomu d"ugu netto Grupy. W 2020 roku zosta"y przeprowadzone rozmowy z bankami, które finan-
suj# dzia"alno%' Spó"ki i jej spó"ek z grupy kapita"owej, co zosta"o zwie+czone przed"u!eniem umów z g"ównym bankiem finansuj#cym 
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Grup&, PKO BP, na dwa kolejne lata i pozytywnie wp"ywa na sytuacj& p"ynno%ciow# Grupy w bie!#cym roku. W I po"owie roku 2021, Spó"ka 
przed"u!y"a umow& na kolejne dwa lata z bankiem ING. 

Zdaniem Zarz#du, obecna sytuacja jest w wystarczaj#cym stopniu monitorowana i kontrolowana. Zarz#d Spó"ki, maj#c na wzgl&dzie pod-

j&te dzia"ania jest przekonany do pozytywnych rezultatów wy!ej opisanych dzia"a+. 

 
Wewn$trzne czynniki ryzyka 
 

Ryzyko zwi!zane z przyj$ciem niew"a#ciwej strategii  

Istnieje ryzyko, !e przyj&ta strategia rozwojowa Grupy, której podstawowe za"o!enia zosta"y przedstawione w punkcie �Planowane dzia"ania 
rozwojowe� sprawozdania Zarz#du z dzia"alno%ci Grupy oka!e si& niedostosowana do zmieniaj#cych si& oczekiwa+ klientów lub warunków 
rynkowych. Istnieje ryzyko, !e realizacja strategii opó*ni si& lub niektóre elementy nie b&d# zrealizowane lub nie dadz# zak"adanych wyni-

ków. Istnieje mi&dzy innymi ryzyko, !e Spó"ka nie b&dzie w stanie uruchomi' zaplanowanej nowej powierzchni sprzeda!y, uruchom ienie 

opó*ni si& czy te! nowe lokalizacje nie osi#gn# zak"adanych wyników sprzeda!owych. 

Dzia"ania: Zarz#dy na bie!#co analizuj# efekty wprowadzanych dzia"a+ w ramach przyj&tej strategii rozwojowej. Pozyskiwane s# dane o 
dost&pnych nowych lokalizacjach, jak równie! ocenie podlegaj# aktualnie posiadane. Podejmowane s# dzia"ania optymalizuj#ce, obserwo-

wane s# zachowania klientów, aby minimalizowa' ryzyko przyj&cia b"&dnej strategii i jej wp"yw na dzia"alno%' Grupy. 

Ryzyko zmiany gustów i zachowania nabywców  

Istotnym czynnikiem sukcesu firmy odzie!owej jest wyczucie zmian trendów mody i aktualnych preferencji konsumentów. Istnieje ryzyko, 

!e poszczególne kolekcje lub cz&%' oferty Spó"ki mimo podejmowanych stara+ b&d# odbiega' od oczekiwa+ klientów w danym sezonie, 

co mo!e spowodowa' problemy ze zbytem, konieczno%' obni!enia cen sprzeda!y lub dokonania odpisu warto%ci cz&%ci zapasu. Aby 
ograniczy' to ryzyko, dzia" projektowy analizuje zmieniaj#ce si& trendy i potrzeb klientów, tak aby wci#! oferowa' po!#dane wyroby w 

korzystnej relacji ceny do jako%ci. Ponadto przeprowadzana jest analiza sprzeda!y poszczególnych asortymentów w celu doboru odpo-

wiednich produktów w kolejnych kolekcjach posiadanych przez Spó"k& marek.  

Na przestrzeni ostatnich lat, w wyniku rozwoju nowych technologii komunikacyjnych, zauwa!alna jest zmiana w zachowaniu wspó"czesnego 
klienta, tj. wykorzystywanie w procesie zakupu odzie!y internetu i urz#dze+ mobilnych. Dzi&ki wykorzystaniu internetu w procesie zakupo-

wym, konsument ma dost&p do szerokiej oferty wielu marek, cz&sto o zasi&gu globalnym. Ma mo!liwo%' szybkiego porównywania ofero-
wanych produktów pod wzgl&dem jako%ci i ceny. Zwracaj# uwag& na czas realizacji zamówienia, jak równie! na proces wytworzenia i kraj 

pochodzenia produktu. Wiedza na temat sposobu my%lenia i zachowania dzisiejszych konsumentów o zakupach odzie!y jest istotnym 
czynnikiem wp"ywaj#cym na sukces firm odzie!owych.  

Dzia"ania: Grupa jest %wiadoma zachodz#cych zmian i podejmuje szereg dzia"a+, maj#cych na celu sprostanie wymaganiom dzisiejszych 
klientów rynku odzie!owego. Dzia"aniami tymi s# m.in.: rozwijanie kana"u sprzeda!y internetowej, dostosowywanie stron sklepów interne-
towych do oczekiwa+ klientów, wdra!anie rozwi#za+ dedykowanych dla urz#dze+ moblilnych i skracanie czasu realizacji zamówie+. 

Ryzyko zwi!zane z zawartymi umowami najmu  

Dzia"alno%' Grupy oparta jest w dominuj#cej cz&%ci na sprzeda!y detalicznej towarów za po%rednictwem w"asnej sieci salonów. Nie mo!na 
wykluczy' ryzyka utraty jednej lub kilku lokalizacji, np. w zwi#zku z zamiarem unowocze%nienia ca"ego centrum handlowego czy zmian# 
polityki cenowej wynajmuj#cego. Nie mo!na wykluczy' ryzyka wypowiedzenia umowy najmu w przypadku, gdy Spó"ka naruszy postano-
wienia umowy najmu albo nieprzed"u!enia umowy najmu w lokalizacjach wykazuj#cych najwy!sz# rentowno%' dla Spó"ki lub przynosz#cych 
satysfakcjonuj#ce wyniki finansowe. Istnieje ryzyko, !e warunki najmu, zaproponowane Spó"ce na kolejny okres mog# niekorzystnie odbie-

ga' od warunków dotychczasowych w danej lokalizacji. 

Utrata istniej#cych lokalizacji mo!e spowodowa', !e konieczne b&dzie czasowe ograniczenie dzia"alno%ci na danym obszarze lub te! po-
zyskanie atrakcyjnych lokalizacji b&dzie wi#za"o si& ze zwi&kszonymi kosztami.  

Dzia"ania: prowadzony jest sta"y monitoring posiadanych i potencjalnych lokalizacji w celu osi#gni&cia optymalnego, zgodnego z oczeki-
waniami Grupy portfolio. Jednocze%nie Emitent podj#" dzia"ania w celu braku naliczania op"at czynszowych za okres zamkni&cia centrów 
handlowych. 

Ryzyko zwi!zane z zarz!dzaniem zapasami  

Zarz#dzanie zapasami wyrobów gotowych i towarów nale!y do istotnych czynników, maj#cych wp"yw na wyniki sprzeda!y w bran!y Grupy. 
Z jednej strony poziom zapasów powinien u"atwia' podj&cie decyzji zakupowej w trakcie oferowania danej kolekcji sezonowej, co prowadzi 
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do wzrostu zapasu w ka!dym punkcie sprzeda!y. Z drugiej � wy!szy poziom zapasów generuje dodatkowe zapotrzebowanie na kapita" 
obrotowy oraz mo!e prowadzi' do nagromadzenia zapasów trudnozbywalnych (produkty sezonowe, �modowe�, nietrafione kolekcje). 

Niew"a%ciwe zarz#dzanie zapasami stanowi ryzyko dla cen, mar! i koniecznego poziomu kapita"u obrotowego, przez co mo!e negatywnie 
wp"yn#' na perspektywy rozwoju, osi#gane wyniki i sytuacj& finansow# Grupy. 

Dzia"ania: Okresowo prowadzona jest analiza ilo%ciowa i jako%ciowa posiadanych zapasów. Na jej bazie Grupa decyduje o  akcjach raba-
towych, wysoko%ci wyprzeda!y, jak i ewentualnych odpisach aktualizuj#cych. Ponadto na bazie analizy posiadanego zapasu i odsprzeda!y 
bie!#cych kolekcji, podejmowane s# decyzje co do poziomu zakupów na kolejne okresy sprzeda!owe. 

Ryzyko wzrostu cen surowców i kosztów wytworzenia u dostawców  

Grupa zaopatruje si& w importowane materia"y do produkcji, w szczególno%ci wysokogatunkowe tkaniny i dodatki krawieckie. Koszt ww. 
surowców jest istotnym czynnikiem, maj#cym wp"yw na koszt wytworzenia poszczególnych produktów, znajduj#cych si& w ofercie Grupy. 
Ponadto Spó"ka nabywa akcesoria odzie!owe. Istnieje istotne ryzyko, !e przy dalszym wzro%cie cen surowców czy kosztów wytworzenia u 
dostawców< us"ugodawców, przy ma"ych mo!liwo%ciach zmiany cen, nie b&dzie mo!liwe utrzymanie odpowiednich dla danego typu asor-
tymentu mar!. 

Dzia"ania: Grupa, maj#c na uwadze wymagan# jako%', aktywnie poszukuje najbardziej optymalnych us"ugodawców i dostawców oraz 
negocjuje warunki cenowe. 

Ryzyko kosztu us"ug obcych  

Znacz#cy udzia" w kosztach dzia"alno%ci maj# us"ugi obce. Na us"ugi te sk"adaj# si& przede wszystkim czynsze i inne op"aty z tytu"u umów 
najmu powierzchni handlowych, koszty zwi#zane z us"ug# szycia oraz koszty zwi#zane z transportem oraz logistyk#. Spó"ka kupuje tak!e 
szereg us"ug typowych (np.: reklamowe, telekomunikacyjne, prawne, doradcze itp.). 

Nie mo!na wykluczy' ryzyka pogorszenia warunków handlowych jednej lub wielu us"ug obcych, kupowanych przez Spó"k&, w szczególno%ci 
kosztów najmu, które to ryzyko zosta"o dodatkowo opisane w odr&bnym punkcie powy!ej.  

Dzia"ania: Prowadzony jest sta"y monitoring zawieranych umów i porównanie ich do aktualnie obowi#zuj#cych warunków rynkowych. 

Ryzyko wypowiedzenia lub nie przed"u&enia umowy kredytowej  

Spó"ka zawar"a w dniu 09.03.2015 r. Umowy kredytowe dotycz#ce finansowania inwestycyjnego z bankiem PKO BP S.A. tj. umow& kredytu 

terminowego (Kredyt A) do kwoty 47,6 mln PLN oraz umow& kredytu terminowego (Kredyt B) do kwoty 71,4 mln PLN przej&t# z dniem 31 

marca 2015 roku przez jednostk& zale!n# od Spó"ki tj. spó"k& W.KRUK S.A. przy zachowaniu por&czenia ze strony Spó"ki. 

Powy!sze Umowy kredytowe zawarte zosta"y wg standardów Loan Market Association i zawieraj# szereg kowenantów do realizacji których 
zobowi#zana jest Spó"ka oraz spó"ka W.KRUK S.A. W przypadku pogorszenia si& koniunktury gospodarczej i os"abienia popytu konsump-
cyjnego realizacja kowenantów mo!e by' zagro!ona a tym samym powstaje ryzyko wypowiedzenia umów przez bank finansuj#cy. Ze 
wzgl&du na du!# kwot& finansowania Spó"ka dominuj#ca nie b&dzie mog"a w krótkim czasie pozyska' refinansowania.  

Ponadto Spó"ka dominuj#ca posiada w Banku PKO BP Umow& wieloproduktow# i Umow& Kredytu w rachunku bie!#cym na "#czn# kwot& 
92 mln z" (przed"u!one na 2 lata dnia 5 lipca 2020 r.) i Umow& Wieloproduktow# z mBankiem na kwot& 19 mln PLN oraz na lini& faktoringow# 
(11,5 mln PLN). Wraz z po"#czeniem ze spó"k# Bytom S.A., Spó"ka przej&"a Umowy wieloproduktowe dotycz#ce finansowania bie!#cego 
przez bank ING Bank $l#ski S.A. na kwot& 40 mln PLN (w wyniku podpisanych aneksów kwota wzros"a do 55 mln PLN). Umowy te zawieraj# 
kowenanty, co do których realizacji Spó"ka jest zobowi#zana. W przypadku pogorszenia si& koniunktury gospodarczej, os"abienia popytu 
na produkty Spó"ki, realizacja kowenantów mo!e by' zagro!ona, co powoduje ryzyko wypowiedzenia umów przez banki finansuj#ce.   

Dzia"ania: Grupa minimalizuje ryzyko poprzez terminow# realizacj& zobowi#za+ wobec banków i monitoring spe"niania kowenantów, jed-
nocze%nie w obecnej nadzwyczajnej sytuacji zwi#zanej z epidemi# koronawirusa i obiektywnym, gwa"townym pogorszeniem si& wyników 
finansowych Grupy, Spó"ka podj&"a negocjacje z g"ównym bankiem finansuj#cym Grup& Kapita"ow# oraz z pozosta"ymi bankami finansu-
j#cymi spó"k& dominuj#c#, w zakresie dostosowania poziomu kowenantów do obecnej sytuacji spó"ek z Grupy i uwzgl&dnienia tego faktu 
w kolejnych kwarta"ach. 

Ryzyko utraty p"ynno#ci finansowej  

Grupa posiada zobowi#zania z tytu"u umów kredytowych. W konsekwencji ustanowione zosta"y zabezpieczenia obejmuj#ce istotn# cz&%' 
maj#tku. Obs"uga powy!szych zobowi#za+ odbywa si& przede wszystkim przy wykorzystaniu bie!#cych wp"ywów z dzia"alno%ci. 

W skrajnym przypadku gwa"townego, równoczesnego spadku popytu oraz wzrostu kosztów (szczególnie w sytuacji g"&bokiego os"abienia 
z"otego), w Grupie mog# pojawi' si& trudno%ci w utrzymaniu p"ynno%ci finansowej. Dodatkowym negatywnym czynnikiem wp"ywaj#cym na 
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ryzyko utraty p"ynno%ci jest obecna sytuacja, opisana w punkcie powy!ej, a zwi#zana z epidemi# koronawirusa i czasow# utrat# przychodów 
Grupy. 

Dzia"ania: Grupa stale monitoruje swoj# pozycj& p"ynno%ciow#, poprzez analiz& wielko%ci wp"ywów ze sprzeda!y i wymaganych zobowi#-
za+. Dodatkowo w obecnej sytuacji Grupa podj&"a aktywne dzia"ania poprawiaj#ce p"ynno%' finansow# i ochron& gotówki w poszczególnych 
spó"kach Grupy. Grupa przeprowadzi"a dzia"ania w zakresie wyd"u!enia terminów p"atno%ci za zakupiony towar, co pozytywnie wp"ynie na 
przep"ywy finansowe Grupy oraz podj&"a rozmowy z centrami handlowymi w celu uzyskania braku naliczenia czynszów lub ich redukcj& za 
okres zamkni&cia centrów handlowych, bez konieczno%ci wyd"u!ania umów z tego tytu"u. Ponadto by"y prowadzone rozmowy z bankami, 

które finansuj# dzia"alno%' Spó"ki i jej spó"ek z Grupy Kapita"owej. W kwietniu Spó"ki z Grupy Kapita"owej zwi&kszy"y finansowanie w ramach 
kredytów bie!#cych oraz podpisano aneksy przed"u!aj#ce sp"aty rat kredytów d"ugoterminowych. W lipcu 2020 r. Grupa Kapita"owa podpi-

sa"a umowy z g"ównym bankiem finansuj#cym, PKO BP, przed"u!aj#ce wspó"prac& o kolejne dwa lata. Umowy te dotyczy"y udost&pniania 
linii w ramach kredytu w rachunku bie!#cym oraz na akredytywy i gwarancje. W I po"owie roku 2021, Spó"ka przed"u!y"a umow& na kolejne 

w lata z bankiem ING. W ramach rozwi#za+ tarczy antykryzysowej kluczowe spó"ki Grupy otrzyma"y  dofinansowanie do wynagrodze+ z 
Funduszu Gwarantowanych $wiadcze+ Pracowniczych jak równie! zosta"y okresowo zwolnione ze sk"adek ZUS. 

Jednym z zasadniczych celów na rok 2021, który jest %ci%le powi#zany z bie!#cymi dzia"aniami dotycz#cymi zabezpieczenia p"ynno%ci 
finansowej Grupy, b&dzie dalsza poprawa efektywno%ci wykorzystania kapita"u obrotowego, co ma zosta' osi#gni&te poprzez dalszy spadek 
poziomu zapasów rok do roku, wprowadzenie d"u!szych terminów p"atno%ci.  Zak"adaj#c, !e okres epidemii b&dzie d"u!szy lub w sytuacji, 
gdy b&d# mia"y miejsce negatywne skutki po zako+czeniu epidemii, b&d# przygotowywane kolejne rozwi#zania, które pozwol# na ograni-
czenie ryzyka p"ynno%ciowego. 

Zdaniem Zarz#du spó"ki dominuj#cej, obecna sytuacja jest w wystarczaj#cym stopniu monitorowana i kontrolowana. Zarz#d Spó"ki domi-
nuj#cej, maj#c na wzgl&dzie podj&te dzia"ania jest przekonany do pozytywnych rezultatów wy!ej opisanych dzia"a+.  
Informacje dotycz#ce wymagalnych zobowi#za+ i ich terminów wymagalno%ci zosta"y przedstawione w nocie 19a Skonsolidowanego Spra-
wozdania Finansowego. Informacje dotycz#ce linii kredytowych, z których te zobowi#zania b&d# regulowane, zosta"y opisane w nocie nr 
15 Kredyty i po!yczki. 
 

Ryzyko realizacji zabezpiecze% i utraty przedmiotów zabezpieczenia  

W zwi#zku z umowami kredytowymi i innymi, zawartymi z wieloma podmiotami Grupa ustanowi"a liczne zabezpieczenia na ca"o%ci swojego 
maj#tku, zarówno na nieruchomo%ciach, jak i rzeczach ruchomych, zapasach i znakach towarowych. Suma zabezpiecze+ przekracza war-
to%' bilansow# maj#tku Grupy. 

Istnieje ryzyko niedotrzymania terminów lub innych warunków umów. Opó*nienia w realizacji powy!szych zobowi#za+ mog# skutkowa' 
natychmiastowym wypowiedzeniem ca"o%ci lub cz&%ci finansowania, a nast&pnie przej&ciem sk"adników maj#tku Spó"ki przez wierzyciela 
w celu zaspokojenia si& z przedmiotu zabezpieczenia. Utrata istotnych sk"adników maj#tku mo!e prowadzi' do znacznych utrudnie+ w 
prowadzeniu dzia"alno%ci gospodarczej Grupy lub nawet ca"kowitego zablokowania mo!liwo%ci prowadzenia dzia"alno%ci, osi#gania przy-
chodów i zysków. 

Dzia"ania: Grupa minimalizuje ryzyko poprzez terminow# realizacj& zobowi#za+ wobec banków. 

Ryzyko zwi!zane z dokonywaniem transakcji z podmiotami powi!zanymi  

Spó"ka zawiera i b&dzie zawiera"a transakcje z podmiotami powi#zanymi, w szczególno%ci ze spó"k# produkcyjn#, spó"k# odpowiadaj#c# 
za segment odzie!y damskiej oraz spó"k# odpowiadaj#c# za segment jubilerski. Transakcje z podmiotami powi#zanymi mog# stanowi' 
przedmiot badania organów podatkowych w celu stwierdzenia, czy by"y one zawierane na warunkach rynkowych i czy wobec tego podmiot 
prawid"owo ustali" zobowi#zania podatkowe. W ocenie Zarz#du Spó"ki dominuj#cej transakcje z podmiotami powi#zanymi zawierane s# i 
b&d# na warunkach rynkowych. Istnieje ryzyko, !e organy podatkowe zakwestionuj# rynkowo%' warunków wybranej transakcji z podmiotem 
powi#zanym, co mog"oby powodowa' konieczno%ci zap"aty dodatkowego podatku wraz z odsetkami za zw"ok&.  

Dzia"ania: Spó"ka dominuj#ca zawiera transakcje z podmiotami powi#zanymi na warunkach rynkowych oraz dokonuje analizy ich rynko-
wo%ci. 

Ryzyko zwi!zane ze struktur! akcjonariatu  

Spó"ka charakteryzuje si& rozproszonym akcjonariatem, gdzie najwi&ksi akcjonariusze b&d#cy funduszami zarz#dzanymi przez IPOPEMA 
TFI S.A. posiadaj# 22,21/ g"osów na Walnym Zgromadzeniu, a pi&ciu znacz#cych akcjonariuszy posiada "#cznie 68,74/ g"osów na Wal-
nym Zgromadzeniu. Wi&kszo%' z wymienionych akcjonariuszy posiada akcje Spó"ki dominuj#cej od wielu lat, uczestnicz# oni w kszta"to-
waniu dzia"alno%ci Spó"ki poprzez reprezentantów w Radzie Nadzorczej. 

Nie mo!na jednak!e wykluczy' ryzyka, i! jeden lub kilku ze znacz#cych akcjonariuszy zmniejszy stan posiadania swoich akcji lub zako+czy 
inwestowanie w akcje Spó"ki. Nie mo!na wykluczy', !e podejmowanie istotnych z punktu widzenia Spó"ki decyzji dotycz#cych jej strategii i 
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dzia"alno%ci operacyjnej zostanie opó*nione lub wr&cz zablokowane. Nie mo!na wykluczy', i! mimo dotychczasowej wspó"pracy interesy 
znacz#cych akcjonariuszy b&d# rozbie!ne<sprzeczne. Wymienione powy!ej czynniki mog# mie' istotny negatywny wp"yw na perspektywy 
rozwoju, wyniki i sytuacj& finansow# Spó"ki. 

Ryzyka zwi!zane z wniesieniem zorganizowanej cz$#ci przedsi$biorstwa Spó"ki obejmuj!cej dzia"alno#+ 
jubilersk! (Jednostka W.KRUK) w formie aportu do spó"ki zale&nej W.KRUK S.A. z siedzib! Krakowie 

 

Od dnia 1 sierpnia 2014 roku w strukturze organizacyjnej Spó"ki wyodr&bniona zosta"a jednostka organizacyjna W.KRUK tj. cz&%' dzia"al-
no%ci operacyjnej Spó"ki zwi#zana z bran!# jubilersk# prowadzon# pod mark# W.KRUK, która stanowi organizacyjnie i finansowo  wyod-
r&bniony w Spó"ce zespó" sk"adników materialnych i niematerialnych, w tym zobowi#za+, przeznaczonych do realizacji okre%lonych zada+ 
gospodarczych w obszarze segmentu jubilerskiego Spó"ki (�Jednostka W.KRUK). W dniu 31 marca 2015 roku nast#pi"o zbycie Jednostki 
W.KRUK jako zorganizowanej cz&%ci przedsi&biorstwa Spó"ki w postaci wyodr&bnionego organizacyjnie zespo"u sk"adników materialnych 
i niematerialnych, poprzez wniesienie aportem do Spó"ki Zale!nej zorganizowanej cz&%ci przedsi&biorstwa Spó"ki. Spó"ka dzia"a"a na pod-
stawie interpretacji otrzymanej z Urz&du Skarbowego, nie mo!na jednak wykluczy', i! dokonanie powy!szej transakcji mo!e wi#za' si& z 
ryzykiem odmiennej interpretacji jej skutków przez organy administracji podatkowej w %wietle obowi#zuj#cych przepisów dotycz#cych PCC, 
CIT i VAT, co mo!e oznacza' dla Spó"ki dodatkowe konsekwencje finansowe.   

Ryzyko zwi!zane z udzieleniem por$cze% na rzecz spó"ek zale&nych  

W zwi#zku z dokonanym wyodr&bnieniem zorganizowanej cz&%ci przedsi&biorstwa w postaci aktywów jubilerskich i przeniesienia ich do 
spó"ki zale!nej W.KRUK SA, spó"ka dokona"a jednoczesnej restrukturyzacji finansowej. W ramach tego procesu spó"ka W.KRUK SA uzy-
ska"a nowe finansowanie z Banku PKO BP a spó"ka por&czy"a za zobowi#zania spó"ki zale!nej. W okresie II kwarta"u 2015 roku spó"ka 
zale!na DCG SA uzyska"a refinansowanie w Banku PKO BP, a w okresie III kwarta"u 2016 roku spó"ka zale!na VG Property Sp. z o.o. 
uzyska"a w Banku PKO BP kredyt inwestycyjny. Przedmiotowe zobowi#zania spó"ek zale!nych DCG S.A. oraz VG Property Sp. z o.o. 
zosta"y por&czone przez Spó"k&. 

W sytuacji gwa"townego pogorszenia koniunktury i zaprzestania obs"ugi zad"u!enia przez W.KRUK SA lub DCG SA oraz VG Property Sp. 
z o.o. Spó"ka dominuj#ca na bazie udzielonego por&czenia mo!e zosta' zobowi#zana do uregulowania zaleg"ych zobowi#za+ spó"ek za-
le!nych co mog"oby spowodowa' utrat& p"ynno%ci finansowej ca"ej Spó"ki. 

W zwi#zku z przed"u!eniem Umów Wieloproduktowych spó"ek zale!nych z Bankiem PKO BP, Spó"ka dominuj#ca udzieli"a dodatkowego 
por&czenia spó"ce zale!nej W.KRUK S.A. na kwot& 33 mln PLN, a spó"ka zale!na W.KRUK S.A. udzieli"a por&czenia spó"ce dominuj#cej 
VRG S.A. na kwot& 55 mln PLN. Ponadto Spó"ka VRG S.A. udziela por&czenia Spó"ce DCG S.A. na kwot& ok 5 mln z". 

Dzia"ania: Grupa na bie!#co monitoruje sytuacj& finansow# spó"ek zale!nych oraz wype"niania przez nich zobowi#za+ wobec banków 
finansuj#cych ich dzia"alno%'. 
 

Ryzyko zwi!zane z zak"óceniami w funkcjonowaniu systemów informatycznych  

Grupa wykorzystuje szereg systemów, narz&dzi i programów informatycznych s"u!#cych do zapewnienia odpowiedniego poziomu komuni-
kacji w ramach struktur organizacyjnych spó"ek wchodz#cych w sk"ad Grupy,  rejestracji i przetwarzania informacji  o zdarzeniach gospo-
darczych we wszystkich obszarach dzia"alno%ci operacyjnej. Nie mo!na wykluczy' ryzyka zaistnienia zak"óce+ informatycznych w obsza-
rach:  (i) Infrastruktury technicznej (np. awarie serwerów, stacji roboczych, urz#dze+ sieciowych, braku po"#czenia z sieciami zewn&trznymi),  
(ii) oprogramowania (np. wadliwe dzia"anie, nieautoryzowane usuni&cie, dzia"anie wirusów komputerowych, (iii) zasobów danych (utrata lub 
zniszczenie danych, nieautoryzowany dost&p do danych, nieautoryzowane powielanie danych, nieautoryzowana modyfikacja danych). 

Dzia"ania: W ramach stosowanych procedur oraz posiadanych narz&dzi informatycznych Grupa d#!y do minimalizowania mo!liwo%ci zaj-
%cia wy!ej opisanych zdarze+, ale  nie jest mo!liwe ca"kowite wykluczenie prawdopodobie+stwa ich wyst#pienia, a co za tym idzie ich 
negatywnego wp"ywu na bezpiecze+stwo i wiarygodno%' posiadanych zasobów informacji i baz danych oraz na bezpiecze+stwo i ci#g"o%' 
%wiadczenia us"ug.   

Ryzyko zwi!zana z dyrektyw! unijn! RODO  

0d 25 maja 2018 roku w polskim porz#dku prawnym zacz&"o obowi#zywa' Rozporz#dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016<67 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi#zku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przep"ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95<46<WE (RODO), które dotyczy wszystkich podmiotów przetwarzaj#cych dane oso-
bowe w swojej dzia"alno%ci gospodarczej. RODO wprowadzi"o szereg zmian oraz rozszerza zakres obowi#zków administratorów oraz pod-
miotów przetwarzaj#cych dane. Istotn# kwesti# jest okre%lenie w RODO maksymalnego poziomu kar za naruszenia przepisów RODO. 
Maksymalne poziomy zosta"y okre%lone na 20 000 000 euro lub 4/ ca"kowitego rocznego obrotu przedsi&biorcy z roku obrotowego po-
przedzaj#cego naruszenie. 

Dzia"ania: W zwi#zku z powy!szym Grupa przeprowadzi"a prace zmierzaj#ce do: 
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§ dostosowania swojej dzia"alno%ci do wymogów RODO, które obejmuj#: zorganizowanie szkole+ dla pracowników, na dzia"alno%' 
których przepisy RODO b&d# mia"y wp"yw, a wi&c przede wszystkim � pracowników dzia"ów marketingu, sprzeda!y oraz dzia"ów 
kadr i HR, dzia"u obs"ugi programów lojalno%ciowych;  

§ opracowanie nowej Polityki Bezpiecze+stwa Informacji;  
§ opracowanie nowej Instrukcji zarz#dzania systemami informatycznymi s"u!#cymi do przetwarzania danych;  
§ przygotowanie oraz implementowanie zmian w rozwi#zaniach o naturze organizacyjnej i technicznej; 
§ opracowanie analizy zagro!e+ i ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych.  

Nie mo!na jednak ca"kowicie wykluczy' ryzyka wyst#pienia incydentów zwi#zanych z naruszeniem przepisów RODO, co mog"oby spowo-
dowa' dla Grupy dodatkowe negatywne konsekwencje finansowe.    

 

Ryzyka  zwi!zane z p"ynno#ci! wspó"pracy z zewn$trznym operatorem logistycznym  

P"ynno%' i terminowo%' dostaw towarów do sieci sklepów stacjonarnych oraz dostaw towarów zakupionych przez klientów sklepów inter-
netowych spó"ki VRG S.A. oparta jest na outsourcingu us"ug logistycznych do zewn&trznego operatora. Istnieje ryzyko, !e zak"ócenia 
organizacji pracy zewn&trznego operatora logistycznego zwi#zane np. z problemami obsady personalnej stanowisk pracy oraz dost&pno-
%ci# odpowiednich powierzchni magazynowych mog# spowodowa' zak"ócenia nast&puj#cych procesów logistycznych: 

§ zak"ócenia p"ynno%ci procesów magazynowych (przyj&' < wyda+); 
§ opó*nienia i b"&dy w dostawach do salonów stacjonarnych w okresie wzmo!onych potrzeb � wymiana kolekcji; 
§ opó*nienia i b"&dy w wysy"kach do klientów sklepów internetowych w okresie wzmo!onych potrzeb � intensywne akcje wyprze-

da!owe. 

Dzia"ania podejmowane przez VRG S.A. w celu ograniczenia ww. ryzyk dotycz! odpowiednio: 

§ wprowadzenia procedury regularnych audytów struktur i systemów logistycznych udost&pnionych na potrzeby VRG S.A. przez 
operatora zewn&trznego;    

§ udoskonalenie planu przyj&' i wyda+ z magazynu operatora zewn&trznego i precyzyjne wyprzedzaj#ce okre%lenie potrzebnej 
powierzchni magazynowej;  

§ wprowadzenie systemu planowania wyda+ towarów w cyklach tygodniowych i systemu  przekazywania informacji do operatora 
logistycznego na temat ilo%ci i dat planowanych wyda+ towarów; 

§ wprowadzenie planowania ilo%ci zlece+ e-commerce w cyklach miesi&cznych � na podstawie danych analitycznych ze sklepów 
internetowych; 

§ negocjacje w sprawie zwi&kszenia dost&pnej powierzchni magazynowej u operatora zewn&trznego, w sprawie zagwarantowania 
mo!liwo%ci realizacji dziennych  minimów wyda+ towarów do salonów stacjonarnych i dziennych minimów dostaw do klientów 
sklepów internetowych.  

Nie mo!na jednak ca"kowicie wykluczy' ryzyka wyst#pienia incydentów zwi#zanych z zak"óceniem w<w procesów logistycznych, co mo-
g"oby spowodowa' dla Spó"ki dodatkowe negatywne konsekwencje zwi#zane z obni!eniem sprzeda!y w wyniku nieterminowego zatowa-
rowania sieci sklepów stacjonarnych lub utraty cz&%ci klientów sklepów internetowych w efekcie opó*nie+ op"aconych dostaw.  

Nie mo!na równie! ca"kowicie wykluczy' negatywnych skutków pogorszenia wizerunku marek Spó"ki w wyniku pojawienia si& w internecie 
i mediach spo"eczno%ciowych krytycznych komentarzy ze strony klientów sklepów internetowych, którzy nie otrzymaj# zakupionych towarów 
w wymaganym terminie.    
 

Ryzyko zwi!zane z jako#ci! obs"ugi klienta w poszczególnych salonach  

Specyfika rynku w jakim dzia"a Grupa wymaga zapewnienia odpowiedniej jako%ci obs"ugi klienta w salonach marki Vistula, Bytom i Wól-
czanka. Spó"ka wdra!a system szkole+ dla pracowników, opracowuje standardy obs"ugi klienta oraz system kontroli wprowadzonych stan-
dardów. Istnieje ryzyko, ze je!eli system obs"ugi klientów nie zostanie prawid"owo wdro!ony to poziom us"ug %wiadczonych w poszczegól-
nych salonach mo!e by' zró!nicowany. Mo!e si& to prze"o!y' na utrat& zaufania klientów do posiadanych przez Grup& marek i pogorszenie 
wizerunku Grupy, a w konsekwencji mo!e skutkowa' obni!eniem wyników realizowanych w poszczególnych salonach i ogólnie przez Emi-
tenta. 

Dzia"ania: szkolenie pracowników sklepów, opracowywanie standardów obs"ugi klienta i monitorowanie jego wprowadzenia. 

Ryzyko zwi!zane z po"!czeniem Emitenta ze spó"k! Bytom S.A.  
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Rynki zbytu 

Grupa Kapita"owa oferuje swoje produkty g"ównie odbiorcom detalicznym poprzez sie' salonów firmowych. Domi-
nuj#cym rynkiem zbytu dla spó"ek z Grupy Kapita"owej Emitenta jest rynek krajowy.  

=ród"a zaopatrzenia 

Do produkcji na rynek krajowy Emitent wykorzystywa" w I pó"roczu 2021 roku g"ównie surowce pochodzenia za-
granicznego. Krajowe *ród"a zaopatrzenia surowców wykorzystywanych do produkcji wyrobów stanowi"y mniej-
szo%'. @ród"a zaopatrzenia tkanin, oraz wyrobów jubilerskich i dodatków by"y zdywersyfikowane � !aden z dostaw-
ców nie przekroczy" progu 10/ udzia"u w dostawach ogó"em.  

Powi!zania organizacyjne lub kapita"owe 

Powi#zania organizacyjne lub kapita"owe przedstawione zosta"y w pkt. 1.2 informacji i obja%nie+ do skonsolidowa-
nego sprawozdania finansowego. 

Transakcje z podmiotami powi!zanymi 

Transakcje z podmiotami powi#zanymi przedstawione zosta"y w Nocie Nr 28 do skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego.  

Zaci!gni$te kredyty  

Informacje o zaci#gni&tych kredytach zawarte zosta"y w Nocie Nr 15 do skonsolidowanego sprawozdania finanso-
wego.  

Udzielone po&yczki 

Brak zmian w stosunku do 31 grudnia 2020 r. oraz 31 marca 2021 r. 

Post$powania tocz!ce si$ przez s!dem lub organem administracji publicznej 

Informacje o post&powaniach tocz#cych si& przed s#dem lub organem administracji publicznej zawarte zosta"y w 
punkcie Nr 7 informacji i obja%nie+ do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

Udzielone por$czenia kredytu lub po&yczki oraz udzielone gwarancje 

Zarz#d Emitenta dostrzega szereg synergii zwi#zanych z dokonanym po"#czeniem ze spó"k# Bytom S.A. Dzi&ki skokowemu wzrostowi skali 
dzia"alno%ci Grupy Kapita"owej Emitenta wzros"a jej pozycja negocjacyjna z dostawcami zarówno materia"ów jak i akcesoriów, ujednolicenie 
polityki zakupów umo!liwi zmniejszenie kosztów dostaw, koordynacj& i konsolidacj& zakupów. Grupa Kapita"owa Emitenta b&dzie równie! 
istotnym najemc# powierzchni handlowych oraz istotnym reklamodawc#. Mo!liwe b&dzie obni!enie kosztów zarz#dzania operacyjnego sie-
ci# oraz kosztów logistyki wynikaj#cych z to!samych lokalizacji w centrach handlowych sklepów poszczególnych marek. Równie! po"#czenie 
dzia"ów obs"uguj#cych "#cz#ce si& podmioty niezwi#zanych bezpo%rednio ze sprzeda!# (np. ksi&gowo%ci, IT) oraz efektywniejsze zarz#dza-
nie zasobami ludzkimi powinno umo!liwi' obni!enie kosztów.  

Istnieje jednak ryzyko, !e oczekiwania Zarz#du Emitenta co do synergii osi#gni&tych w wyniku po"#czenia nie spe"ni# si& w ca"o%ci albo 
b&d# mniejsze ni! zak"adane. Co wi&cej nie mo!na wykluczy', !e nast#pi zjawisko kanibalizacji marek albo rezygnacji cz&%ci klientów z 
oferty Grupy Kapita"owej Emitenta.  

W zwi#zku z zasad# sukcesji generalnej wynikaj#cej z art. 494 kodeksu spó"ek handlowych, z dniem po"#czenia, Emitent wst#pi" we wszyst-
kie prawa i obowi#zki przys"uguj#ce spó"ce Bytom S.A.. W zwi#zku z tym powstaje ryzyko, przej%cia  na Emitenta odpowiedzialno%ci za 
zobowi#zania spó"ki Bytom S.A. 

Dzia"ania: Zarz#d na bie!#co monitoruje osi#gane synergie i mo!liwo%ci w tym zakresie po po"#czeniu obu Spó"ek. Obserwowane s# rów-
nie! wyniki sprzeda!owe poszczególnych marek, ich pozycjonowanie na rynku i rezultaty przyj&tych strategii sprzeda!owych celem maksy-
malizacji korzy%ci dla Grupy wynikaj#cych z po"#czenia. 
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Informacje o udzielonych por&czeniach kredytu lub po!yczki oraz udzielonych gwarancjach zawarte zosta"y w 
punkcie nr 8  informacji i obja%nie+ do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

Zarz!dzanie zasobami finansowymi 

W wyniku bud!etowego zarz#dzania zasobami finansowymi Grupa Kapita"owa posiada zdolno%' wywi#zywania 
si& z zaci#gni&tych zobowi#za+. W ocenie Zarz#du Spó"ki dominuj#cej nie wyst&puj# zagro!enia w zakresie ob-
s"ugi i sp"at zaci#gni&tych zobowi#za+.     

Realizacja publikowanych prognoz 

VRG S.A. nie podawa"a do publicznej wiadomo%ci prognozy wyników finansowych na 2021 rok.
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7. PLANOWANE DZIA/ANIA ROZWOJOWE 

Perspektywy rozwojowe Grupy w 2021 roku w znacz#cym stopniu determinowane b&d# przez okoliczno%ci zwi#-
zane z trwaj#c# pandemi# koronawirusa. Podobnie jak ca"a bran!a detaliczna i wiele innych ga"&zi gospodarki, 
Grupa stan&"a w 2020 roku wobec wyzwa+ zwi#zanych z epidemi# COVID-19, które s# nadal aktualne w roku 
2021. Rok 2021 rozpocz#" si& zamkni&ciem centrów handlowych w miesi#cu styczniu 2021 oraz od 20 marca 2021 
r. do 4 maja 2021 r. w zwi#zku z rosn#c# liczb# zachorowa+ w ca"ym kraju. Zdarzenia te w konsekwencji negatyw-
nie wp"yn&"y na wyniki Grupy za I pó"rocze 2021 roku. Sklepy stacjonarne w galeriach handlowych zosta"y ponow-
nie otwarte w dniu 4 maja 2021 roku. Na bazie wyników sprzeda!owych za okres maj � lipiec 2021, zauwa!alny 
jest wi&kszy wzrost sprzeda!y i szybszy powrót klientów do centrów handlowych ni! mia"o to miejsce po otwarciu 
sklepów w maju 2020 r. Mia"o to pozytywny efekt na przychody Grupy osi#gni&te w II kwartale 2021 roku. Trend 
ten zachowany jest w bie!#cym miesi#cu. W dniach od 1 do 21 sierpnia sprzeda! Grupy Kapita"owej wzros"a o 
27% r/r. W ocenie Zarz#du wzrosty sprzeda!y mog# by' kontynuowane w kolejnych miesi#cach a  przychody w 
roku 2021 powinny by' wy!sze od zrealizowanych w roku 2020. Wp"yw na to powinien mie' tak!e powolny powrót 
pracowników do biur i wi&ksze zainteresowanie ofert# formal. Zak"adamy równie! popraw& mar!y procentowej 
brutto w bie!#cym roku w stosunku do 2020 r. ze wzgl&du na dalszy wzrost sourcingu azjatyckiego, wspólne polityki 
w zakresie dostawców oraz zmniejszenie intensywno%ci dzia"a+ promocyjnych, co mo!na ju! by"o zauwa!y' w 
ostatnich miesi#cach. 
 

Grupa jest dobrze przygotowana do sezonu Jesie+/Zima 2021. Posiada atrakcyjn# i ró!norodn# stylistycznie ofert& 
asortymentow# wszystkich marek Grupy, odzwierciedlaj#c# panuj#ce trendy i oczekiwania klientów. W ofercie ma-

rek odzie!owych wi&kszy udzia" stanowi casual i smart casual co jest odpowiedzi# na zapotrzebowanie ze strony 

klientów oraz na sytuacj& rynkow#. W kolekcji znajduje si& równie! znaczna cz&%' oferty formalnej, co do której 
zauwa!amy wzrost zainteresowania w ostatnich miesi#cach. Istotne zmiany s# zauwa!alne w kolekcji marki Wól-
czanka, w której znajduj# si& nowe asortymenty zarówno dla m&!czyzn jak i kobiet tworz#ce �total look�, jak te! 
zwi&kszono udzia" produktów casual. W ofercie marki Vistula mo!na znale*', obok produktów formalnych i casua-
lowych, lini& Vistula Red (klasyka w nowych formach z typowo casualowymi modelami), jak równie! Vistula Woman 

� pierwsza pe"na kolekcja damska. W marce Bytom, oferuj#cej m&sk# mod& formaln# oraz asortyment typu smart 
casual i casual, znajdziemy kontynuacj& stylu retro Future, zestawiaj#cego stylistyk& vintage z nowoczesnymi for-

mami. Marka Deni Cler Milano na sezon jesienno�zimowy przygotowa"a kolekcj& �La Vita e bella� sk"adaj#ca si& z 
sze%ciu kapsu". W.KRUK prezentacj& nowej kampanii bi!uteryjnej rozpocznie w po"owie wrze%nia. 
 

W zakresie planów otwar' Grupa nie przewiduje znacz#cych zmian w posiadanej powierzchni handlowej netto w 

stosunku do stanu na koniec 2020 roku. Plany otwar' i zamkni&' poszczególnych marek zosta"y zaktualizowane. 
Nadal planowane jest zamykanie nierentownych sklepów, w szczególno%ci w segmencie odzie!owym, co spowo-

duje zmniejszenie jego powierzchni o 1% r/r oraz rozwój w segmencie jubilerskim (zwi&kszenie powierzchni o 6/ 
r/r).W przypadku marki Wólczanka zostan# otworzone nowe wi&ksze salony o powierzchni do 150 m2, które po-
zwol# pokaza' poszerzony asortyment tej marki. Zaplanowane na rok bie!#cy nak"ady inwestycyjne w kwocie 28 

mln z" w istotnej cz&%ci przeznaczone zostan# na otwarcia nowych salonów przede wszystkim marki W.KRUK, 
oraz rozwój infrastruktury i systemów IT.  

 

Grupa nadal stawia na rozwój sprzeda!y w kanale on-line, a udzia" tego kana"u w ca"o%ci sprzeda!y mo!e wynie%' 
ponad 20% w 2021 roku. Bie!#ce wsparcie dalszego rozwoju kana"u e-commerce b&dzie dotyczy' m. in. wzrostu 
nak"adów na pozyskanie ruchu on-line, uruchomienie aplikacji sprzeda!owej dla ka!dej z marek, doskonalenia 

us"ugi salonet oraz dalszy rozwój funkcjonalno%ci i logistyki oraz spójny marketing oraz promocje on-line i off-line.   

 

Zarz#d Spó"ki dominuj#cej dostosowuje dzia"ania w zale!no%ci od sytuacji pandemicznej. W okresach zamkni&cia 
centrów handlowych, podejmowane s# decyzje o intensyfikacji marketingu on-line, w celu wzrostu sprzeda!y w 
tym kanale. Oprócz dzia"a+ prosprzeda!owych, podejmowane s# dzia"ania zwi#zane z redukcjami kosztowymi, 
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m.in. polegaj#cymi na 20/ obni!eniu wynagrodze+ i czasu pracy pracowników salonów sprzeda!y w okresie za-

mkni&cia salonów. Grupa korzysta z dost&pnych form wsparcia dla przedsi&biorców z powodu COVID-19. W 1H 

2021 roku otrzymano wsparcie w postaci dofinansowania do wynagrodze+ pracowników oraz umorzenia sk"adek 
ZUS w "#cznej kwocie 7,9 mln PLN. Grupa jest przygotowana równie! na scenariusz odbicia konsumpcji i wzrostu 
sprzeda!y w salonach stacjonarnych.  
 

Kluczowym zadaniem Zarz#du pozostaje stabilizowanie dzia"alno%ci operacyjnej i ochrona p"ynno%ci spó"ek z 
Grupy. Grupa znajduje si& aktualnie w bezpiecznej sytuacji p"ynno%ciowej, ale mimo to w obliczu niepewno%ci 
dotycz#cej ewentualnych kolejnych ogranicze+ w funkcjonowaniu centrów handlowych, prowadzi szereg dzia"a+, 
aby nie uleg"a ona istotnemu pogorszeniu. Dzia"ania te to przede wszystkim poprawa wykorzystania kapita"u obro-
towego, ostro!na polityka inwestycyjna oraz utrzymywanie pod kontrol# kosztów dzia"alno%ci z bie!#cym reago-

waniem w przypadku pojawienia si& niekorzystnych tendencji sprzeda!owych i kosztowych.  
 

Poza dzia"aniami zabezpieczaj#cymi p"ynno%' Grupy zasadniczym celem na rok 2021 jest uzyskanie istotnie lep-

szych wyników finansowych ni! w roku 2020, m.in. poprzez nast&puj#ce dzia"ania: 
 

- maksymalizacj& dzia"a+ sprzeda!owych (w tym w kanale e-commerce) poprzez dostosowanie oferty do bie!#cych 
trendów rynkowych i oczekiwa+ klientów;  
 

- wzrost sprzeda!y w kanale online r<r; dzia"ania zorientowane na omnichannel, czyli "#cznym zarz#dzaniu kana"em 
salonów tradycyjnych i e-commerce; 
 

- popraw& mar!y procentowej brutto dzi&ki istotnemu udzia"owi sourcingu azjatyckiego oraz zmniejszeniu promocji; 

 

- dalsz# optymalizacj& posiadanej sieci detalicznej w tym zamykanie nierentownych sklepów; 
 

- dalsz# popraw& efektywno%ci wykorzystania kapita"u obrotowego, któr# zamierzamy osi#gn#' poprzez spadek 
poziomu zapasów rok do roku, dostosowanie poziomu zapasów do zmieniaj#cej si& sytuacji oraz dalsze prace nad 
finansowaniem zakupów (poszerzenie wspó"pracy z dostawcami oferuj#cymi d"u!sze terminy p"atno%ci); 
 

- utrzymanie bezpiecznej sytuacji p"ynno%ciowej; 
 

Zarz#d Spó"ki dominuj#cej nadal podtrzymuje, !e kontynuowanie dzia"a+ zwi#zanych ze strategi# budowy Domu 
Marek i przyspieszeniem rozwoju poprzez dzia"ania akwizycyjne dotycz#ce silnych i rozpoznawalnych marek 
odzie!owych i jubilerskich, mo!liwe b&dzie dopiero po ust#pieniu pandemii koronawirusa i ustabilizowaniu si& sy-
tuacji rynkowej.  
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8. O>WIADCZENIA ZARZ*DU 

Zarz#d o%wiadcza, !e wedle jego najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporz#dzone 
zosta"y zgodnie z obowi#zuj#cymi zasadami rachunkowo%ci oraz !e odzwierciedlaj# w sposób prawdziwy, rzetelny 
i jasny sytuacj& maj#tkow# i finansow# emitenta oraz jego wynik finansowy oraz !e sprawozdanie finansowe za-
wiera prawdziwy obraz rozwoju i sytuacji oraz osi#gni&' emitenta  w tym opis podstawowych ryzyk i zagro!e+. 

Zarz#d o%wiadcza, !e podmiot uprawniony do badania sprawozda+ finansowych, dokonuj#cy przegl#du  sprawoz-
dania finansowego zosta" wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz !e podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonu-
j#cy tego przegl#du  spe"niali warunki do wyra!enia bezstronnego i niezale!nego raportu z przegl#du zgodnie z 
obowi#zuj#cymi przepisami i normami zawodowymi. 
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JEDNOSTKOWE SKRÓCONE *RÓDROCZNE  

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

ZA OKRES 6 MIESI+CY ZAKO,CZONY DNIA 30 CZERWCA 2021 ROKU 

WYBRANE DANE FINANSOWE DO JEDNOSTKOWEGO SKRÓCONEGO  
!RÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

 

w tys. z%. w tys. EUR 
I  pó%rocze 2021 

okres  
od 01-01-2021  
do 30-06-2021 

I  pó%rocze 2020 
okres  

od 01-01-2020  
do 30-06-2020 

I  pó%rocze 2021 
okres  

od 01-01-2021  
do 30-06-2021 

I  pó%rocze 2020 
okres  

od 01-01-2020  
do 30-06-2020 

     

Przychody netto ze sprzeda&y produktów- towarów- 
materia!ów  

202 876 215 775 44 601 48 584 

Zysk (strata) na dzia!alno"ci operacyjnej / 23 906 / 26 420 / 5 256 / 5 949 

EBITDA 6 192 8 508 1 361 1 916 

Zysk (strata) brutto / 21 682 / 35 472 / 4 767 / 7 987 

Zysk (strata) netto / 17 844 / 28 857 / 3 923 / 6 497 

     

Przep!ywy pieni$&ne netto z dzia!alno"ci operacyj/
nej 

/ 6 385 45 344 / 1 404 10 210 

Przep!ywy pieni$&ne netto z dzia!alno"ci inwesty/
cyjnej 

/ 2 205 / 2 988 / 485 / 673 

Przep!ywy pieni$&ne netto z dzia!alno"ci finansowej / 29 679 / 17 973 / 6 525 / 4 047 

Przep!ywy pieni$&ne netto- razem / 38 269 24 383 / 8 413 5 490 

 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020 

Aktywa- razem 988 801 1 029 707 218 269 223 131 

Zobowi'zania i rezerwy na zobowi'zania 314 924 337 986 69 517 73 240 

Zobowi'zania d!ugoterminowe 146 765 156 204 32 397 33 848 

Zobowi'zania krótkoterminowe 158 963 174 193 35 090 37 747 

Kapita! w!asny 673 877 691 721 148 752 149 892 

Kapita! zak!adowy 49 122 49 122 10 843 10 644 

     

Liczba akcji (w szt.) 234 455 840 234 455 840 234 455 840 234 455 840 

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 241 505 840 241 505 840 241 505 840 241 505 840 

Zysk (strata) na jedn' akcj$ zwyk!' (w z!:EUR) / 0-08 / 0-12 / 0-02 / 0-03 

Rozwodniony zysk (strat) na jedn' akcj$  
(w z!:EUR) 

/ 0-07 / 0-12 / 0-02 / 0-03 

Warto"# ksi$gowa na jedn' akcj$ (w z!:EUR) 2-87 2-95 0-63 0 -64 

Rozwodniona warto"# ksi$gowa na jedn' akcj$ (w 
z!:EUR) 

2-79 2-86 0-62 0-62 

Zadeklarowana lub wyp!acona dywidenda na jedn' 
akcj$ (w z!:EUR) 

/ / / / 
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JEDNOSTKOWY SKRÓCONY *RÓDROCZNY    
 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

ZA OKRES 6 MIESI+CY ZAKO,CZONY DNIA 30 CZERWCA 2021 ROKU 

 

 

w tys. z! 

I  pó%rocze 2021 
okres  

od 01-01-2021  
do 30-06-2021 

I  pó%rocze 2020 
okres  

od 01-01-2020  
do 30-06-2020 

2 kwarta% 2021 
okres  

od 01-04-2021  
do 30-06-2021 

2 kwarta% 2020 
okres  

od 01-04-2020  
do 30-06-2020 

DZIA"ALNO!& KONTYNUOWANA 

Przychody ze sprzeda'y 202 876 215 775 128 216 104 754 

Koszt w!asny sprzeda&y 96 155 114 500 55 592 55 700 

Zysk (strata) brutto ze sprzeda'y 106 721 101 275 72 624 49 054 

Koszty sprzeda&y 101 050 91 376 55 321 41 213 

Koszty ogólnego zarz'du 22 212 23 681 11 590 10 392 

Pozosta!e przychody operacyjne 6 135 4 187 6 008 4 064 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa!ych /  / 12 / 

Pozosta!e koszty operacyjne 13 475 16 682 12 009 16 336 

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa!ych 25 143 / 113 

Zysk (strata) na dzia!alno"ci operacyjnej - 23 906 - 26 420 - 276 - 14 936 

Przychody finansowe 5 246 936 8 415 5 750 

w tym: z tyt. u finansowego lokali handlowych oraz po-
wierzchni biurowych 

4 143 - 5 905 3 539 

Koszty finansowe 3 022 9 988 2 030 1 973 

w tym: z tyt. leasingu lokali handlowych oraz powierzchni 
biurowych 

1 516 7 298 719 602 

Zysk (strata) brutto - 21 682 - 35 472 6 109 - 11 159 

Podatek dochodowy / 3 838 / 6 615 408 / 3 907 

Zysk (strata) roku z dzia%alno*ci kontynuowanej - 17 844 - 28 857 5 701 - 7 252 

DZIA"ALNO!C ZANIECHANA     

Zysk (strata) roku z dzia!alno"ci zaniechanej - - - - 

Zysk (strata) roku obrotowego - 17 844 - 28 857 5 701 - 7 252 

Zysk (strata) na jedn' akcj$ zwyk!' z dzia!alno"ci kontynuowanej i zaniechanej; 

/ podstawowy / 0-08 / 0-12 0-02 / 0-03 

/ rozwodniony / 0-07 / 0-12 0-02 / 0-03 
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JEDNOSTKOWE SKRÓCONE  *RÓDROCZNE    
 

SPRAWOZDANIE Z CA"KOWITYCH  
DOCHODÓW  

ZA OKRES 6 MIESI+CY ZAKO,CZONY DNIA 30 CZERWCA 2021 ROKU 

 

w tys. z! 

I  pó%rocze 2021 
okres  

od 01-01-2021  
do 30-06-2021 

I  pó%rocze 2020 
okres  

od 01-01-2020  
do 30-06-2020 

2 kwarta% 2021 
okres  

od 01-04-2021  
do 30-06-2021 

2 kwarta% 2020 
okres  

od 01-04-2020  
do 30-06-2020 

Wynik netto za okres sprawozdawczy - 17 844 - 28 857 5 701 - 7 252 

Pozosta!e ca!kowite dochody- w tym; / / - - 

Podlegaj'ce przeklasyfikowaniu do wyniku / / - - 

Niepodlegaj'ce przeklasyfikowaniu do wyniku / / - - 

Ca%kowity dochód za okres - 17 844 - 28 857 5 701 - 7 252 
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JEDNOSTKOWE SKRÓCONE *RÓDROCZNE  
 

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

NA DZIE, 30 CZERWCA 2021 ROKU 

 w tys. z% 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 

Aktywa 

Aktywa trwa%e 726 160 732 751 740 060 

Warto"# firmy 120 855 120 855 120 855 

Inne warto"ci niematerialne i prawne 115 128 114 571 114 807 

Rzeczowe aktywa trwa!e 21 727 26 480 30 716 

Nieruchomo"ci inwestycyjne 295 874 874 

Aktywa z tytu!u praw do u&ytkowania  163 298 169 120 177 127 

Nale&no"ci d!ugoterminowe 140 134 292 

Udzielone po&yczki d!ugoterminowe 510 347 338 

Udzia!y i akcje 283 834 283 834 283 849 

Inne inwestycje d!ugoterminowe 4 4 4 

Aktywa z tytu!u odroczonego podatku dochodowego 20 369 16 532 11 198 

Aktywa obrotowe 262 641 296 956 299 616 

Zapasy 241 156 238 222 243 147 

Nale&no"ci z tytu!u dostaw i us!ug oraz pozosta!e nale&no"ci i aktywa 
obrotowe 

10 272 9 642 12 223 

Nale&no"ci z tytu!u podatku dochodowego od osób prawnych 2 142 1 714 / 

Krótkoterminowa cz$"# udzielonych po&yczek d!ugoterminowych 5 9 14 

*rodki pieni$&ne i ich ekwiwalenty 8 649 46 918 44 232 

Pozosta!e aktywa obrotowe 417 451 / 

Aktywa razem 988 801 1 029 707 1 039 676 
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w tys. z%. 

 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 

Pasywa 

Kapita% w%asny  673 877 691 721 716 840 

Kapita! podstawowy 49 122 49 122 49 122 

Kapita! zapasowy 620 017 679 121 679 121 

Kapita! rezerwowy 17 390 17 390 17 454 

Zyski zatrzymane / 12 652 / 53 912 / 28 857 

Zobowi+zania i rezerwy d%ugoterminowe  147 410 156 849 152 777 

Zobowi'zania z tytu!u leasingu 130 529 137 249 130 822 

w tym: z tytu!u leasingu lokali handlowych oraz powierzchni biurowych 130 228 136 772 130 088 

Kredyty i po&yczki d!ugoterminowe 16 236 18 955 21 347 

Rezerwy d!ugoterminowe 645 645 608 

Zobowi+zania i rezerwy krótkoterminowe 167 514 181 137 170 059 

Zobowi'zania z tytu!u leasingu 57 462 58 844 53 558 

w tym: z tytu!u leasingu lokali handlowych oraz powierzchni biurowych 56 941 58 009 52 494 

Zobowi'zania z tytu!u dostaw i us!ug oraz pozosta!e zobowi'zania 96 412 110 410 88 349 

Zobowi'zania z tytu!u podatku dochodowego od osób prawnych / / 2 994 

Kredyty i po&yczki krótkoterminowe oraz krótkoterminowa cz$"# kre/
dytów i po&yczek d!ugoterminowych 

5 089 4 939 19 110 

Rezerwy krótkoterminowe 8 551 6 944 6 048 

Zobowi+zania i rezerwy razem 314 924 337 986 322 836 

Pasywa razem 988 801 1 029 707 1 039 676 
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JEDNOSTKOWE SKRÓCONE *RÓDROCZNE  
 

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE  
W"ASNYM 

ZA OKRES 6 MIESI+CY ZAKO,CZONY 30 CZERWCA 2021 ROKU 

 
w tys. z% 

Kapita% 
podstawowy 

Kapita% 
zapasowy 

Kapita% rezer-
wowy 

Niepodzielny wy-
nik   finansowy 

Kapita% w%asny 
razem 

Saldo na 01.01.2020 49 122 648 066 17 390 31 055 745 633 

Zmiany w kapitale w%asnym w I pó%roczu 2020 roku 

Podzia! zysku netto : pokrycie straty / 31 055 / / 31 055 / 

Zysk (Strata) netto za rok obrotowy  / / / / 28 857 / 28 857 

Wycena programu opcyjnego /  64 / 64 

Emisja akcji / / / / / 

Saldo na 30.06.2020 49 122 679 121 17 454 - 28 857 716 840 

Saldo na 01.01.2020 49 122 648 066 17 390 31 055 745 633 

Zmiany w kapitale w%asnym w 2020 roku 

Podzia! zysku netto : pokrycie straty / 31 055 / /31 055 / 

Zysk (Strata) netto za rok obrotowy  / / / / 53 912 / 53 912 

Wycena programu opcyjnego / / / / / 

Emisja akcji / / / / / 

Saldo na 31.12.2020 49 122 679 121 17 390 - 53 912 691 721 

Saldo na 01.01.2021 49 122 679 121 17 390 - 53 912 691 721 

Zmiany w kapitale w%asnym w I pó%roczu 2021 roku 

Sprzeda& "rodków trwa!ych / / / / / 

Podzia! zysku netto : pokrycie straty / / 59 104 / 59 104 / 

Zysk (Strata) netto za rok obrotowy  / / / / 17 844 / 17 844 

Wycena programu opcyjnego / / / /  

Emisja akcji / / / / / 

Saldo na 30.06.2021 49 122 620 017 17 390 - 12 652 673 877 
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JEDNOSTKOWE SKRÓCONE *RÓDROCZNE  
 

SPRAWOZDANIE Z PRZEP"YWÓW  
PIENI#$NYCH 

ZA OKRES 6 MIESI+CY ZAKO,CZONY DNIA 30 CZERWCA 2021 ROKU 

 

w tys. z% 

I  pó%rocze 2021 
okres  

od 01-01-2021  
do 30-06-2021 

I  pó%rocze 2020 
okres  

od 01-01-2020  
do 30-06-2020 

Przep%ywy *rodków pieni,'nych z dzia%alno*ci operacyjnej 

Zysk przed opodatkowaniem - 21 682 - 35 472 

 

Amortyzacja 30 098 34 928 

Zysk (strata) na inwestycjach  25 143 

Podatek dochodowy zap!acony  / 428 / 2 263 

Koszty z tytu!u odsetek 1 950 1 711 

Zmiana stanu rezerw 1 607 / 1 456 

Zmiana stanu zapasów / 2 934 43 368 

Zmiana stanu nale&no"ci / 635 5 027 

Zmiana stanu zobowi'za% krótkoterminowych- z wyj'tkiem po&yczek i kredytów / 16 256 / 335 

Inne korekty (otrzymane odsetki- dywidendy) 1 870 / 307 

Przep%ywy pieni,'ne netto z dzia%alno*ci operacyjnej  - 6 385 45 344 

Przep!ywy "rodków pieni$&nych z dzia!alno"ci inwestycyjnej  

Otrzymane odsetki  / 19 

Wp!ywy ze sprzeda&y warto"ci niematerialnych i prawnych  / / 

Wp!ywy ze sprzeda&y rzeczowych aktywów trwa!ych 122 258 

Wp!ywy ze sprzeda&y nieruchomo"ci inwestycyjnych / / 

Wp!ywy  z tytu!u sp!aty udzielonych po&yczek 4 6 

Nabycie warto"ci niematerialnych i prawnych  / 847 / 70 

Nabycie rzeczowych aktywów trwa!ych / 1 321 / 3 201 

Nabycie nieruchomo"ci inwestycyjnych  / / 

Nabycie aktywów finansowych  w jednostkach zale&nych / / 

Nabycie aktywów finansowych  w pozosta!ych jednostkach / / 

Wydatki z tytu!u udzielonej po&yczki spó!kom zale&nym / 163 / 

Przep%ywy pieni,'ne netto z dzia%alno*ci inwestycyjnej - 2 205 - 2 988 
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w tys. z% 

I  pó%rocze 2021 
okres  

od 01-01-2021  
do 30-06-2021 

I  pó%rocze 2020 
okres  

od 01-01-2020  
do 30-06-2020 

Przep!ywy "rodków pieni$&nych z dzia!alno"ci finansowej 

Wp!ywy netto z emisji akcji (wydania udzia!ów) i innych instrumentów kapita!owych oraz dop!at 
do kapita!u 

/ / 

Wp!ywy z tytu!u zaci'gni$cia kredytów i po&yczek / 13 984 

Sp!aty kredytów i po&yczek / 2 760 / 

P!atno"ci zobowi'za% z tytu!u pozosta!ych umów leasingu / 468 / 547 

Odsetki zap!acone pozosta!e / 434 / 590 

Odsetki zap!acone z tytu!u umów leasingu dotycz'cych lokali handlowych oraz powierzchni 
biurowych 

/ 1 516 / 1 121 

P!atno"ci zobowi'za% z tytu!u umów leasingu dotycz'cych lokali handlowych oraz powierzchni 
biurowych 

/ 24 501 / 29 699 

Inne wydatki finansowe   / / 

Przep%ywy pieni,'ne netto z dzia%alno*ci finansowej - 29 679 - 17 973 

Zwi,kszenie (zmniejszenie) netto stanu *rodków pieni,'nych i ekwiwalentów *rodków 
pieni,'nych 

- 38 269 24 383 

!rodki pieni,'ne i ich ekwiwalenty na pocz+tek okresu 46 918 19 849 

Zmiana stanu "rodków pieni$&nych z tytu!u ró&nic kursowych  / / 

!rodki pieni,'ne i ich ekwiwalenty na koniec okresu  8 649 44 232 

 

 
 
 
Na warto"# wykazan' w pozycji �Inne korekty� sk!ada si$;       
     

 

w tys. z% 

I  pó%rocze 2021 
 okres  

od 01-01-2021  
do 30-06-2021 

I  pó%rocze 2020 
 okres  

od 01-01-2020  
do 30-06-2020 

podwy&szenie kapita!u rezerwowego � wycena opcji ` / 64 

/ "rodki trwa!e  / odpis aktualizuj'cy / likwidacje 1 870 / 338 

/ otrzymane odsetki                                                                                                          / / 19 

/ wycena bilansowa akcji spó!ki W.KRUK S.A. / / 14 

Razem 1 870 - 307 
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WYBRANE INFORMACJE I OBJA!NIENIA  
 

DO JEDNOSTKOWEGO SKRÓCONEGO *RÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Nazwa/ siedziba/ przedmiot dzia%alno*ci 

VRG Spó%ka Akcyjna (dalej równie& jako �Spó!ka dominuj'ca� lub �Emitent�) z siedzib' w Krakowie- ul. Pilotów 
10- kod; 31/462. 
 
Spó!ka zosta!a zarejestrowana w S'dzie Rejonowym dla Krakowa *ródmie"cia- XI Wydzia! Gospodarczy Krajo/
wego Rejestru S'dowego (KRS) pod numerem KRS 0000047082. 
 
Przedmiotem przewa&aj'cej dzia!alno"ci Spó!ki wg Polskiej Klasyfikacji Dzia!alno"ci (PKD) jest sprzeda& detaliczna 
odzie&y prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.71.Z. 

Za dat$ powstania samodzielnego przedsi$biorstwa- którego nast$pc' prawnym jest Spó!ka VRG S.A. mo&na 
uzna# 10 pa<dziernika 1948 roku / data wydania zarz'dzenia Ministra Przemys!u i Handlu w sprawie utworzenia 
przedsi$biorstwa pa%stwowego pod nazw'  �Krakowskie Zak!ady Przemys!u Odzie&owego�. W dniu 30 kwietnia 
1991 roku zosta!o zarejestrowane przez S'd Rejonowy dla Krakowa *ródmie"cia w Krakowie- V Wydzia! Gospo/
darczy przekszta!cenie przedsi$biorstwa pa%stwowego w Jednoosobow' Spó!k$ Skarbu Pa%stwa. 

Spó!ka jest jedn' z pierwszych firm- które zadebiutowa!y na Gie!dzie Papierów Warto"ciowych w Warszawie S.A. 
Debiut gie!dowy VRG S.A. mia! miejsce 30 wrze"nia 1993 roku. 

Zarys historii korporacyjnej Spó%ki 

1948 § Zarz+dzenie Ministra Przemys%u i Handlu w sprawie utworzenia przedsi,biorstwa pa:-
stwowego pod nazw+  �Krakowskie Zak%ady Przemys%u Odzie'owego� 

1991 § Przekszta%cenie w jednoosobow+ spó%k, Skarbu Pa:stwa pod firm+; Zak%ady Przemys%u 
Odzie'owego �Vistula� Spó%ka Akcyjna. 

1993 § Debiut Emitenta na Gie%dzie Papierów Warto*ciowych w Warszawie S.A. 

2001 § Rejestracja nowej nazwy spó%ki; Vistula Spó%ka Akcyjna. 

2005 § Pocz+tek procesu intensywnej rozbudowy sieci sprzeda'y oraz odnowienia pozytywnego 
wizerunku marki Vistula 

2006 § Po%+czenie ze spó%k+ Wólczanka S.A. (zmiana nazwy spó%ki na Vistula < Wólczanka S.A.)  

2008 § Przej,cie kontroli i po%+czenie ze spó%k+ W.KRUK S.A w Poznaniu (zmiana nazwy spó%ki 
na Vistula Group S.A.). 

2015 § Przeniesienie dzia%alno*ci jubilerskiej prowadzonej pod mark+ W.KRUK do spó%ki zale'nej 
W.KRUK S.A. 

2018 § Po%+czenie ze spó%k+ Bytom S.A. (zmiana nazwy spó%ki na VRG S.A.) 
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2019 § Po%+czenie ze spó%k+ zale'n+ BTM 2 Sp. z.o.o 

Czas trwania Emitenta jest nieoznaczony 

1.2. Sk%ad Zarz+du i Rady Nadzorczej Spó%ki 

Zarz+d 

Na dzie% 30 czerwca 2021 roku sk!ad Zarz'du by! nast$puj'cy; 

Za
rz

+d
 

Andrzej Jaworski 
Prezes Zarz'du 

Rados%aw Jakociuk 
Wiceprezes Zarz'du 

Micha% Zimnicki 
Wiceprezes Zarz'du 

Olga Lipi:ska-D%ugosz 
Cz!onek Zarz'du 

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku w sk!adzie Zarz'du Spó!ki zasz!y nast$puj'ce zmiany; 

/ w dniu 11 stycznia 2021 roku- Pan Erwin Bakalarz z!o&y! rezygnacj$ z funkcji Cz!onka Zarz'du Spó!ki- ze skutkiem 
na 11 stycznia 2021 roku. 

/ Rada Nadzorcza Spó!ki w dniu 11 stycznia 2021 roku dokona!a wyboru dwóch cz!onków Zarz'du Spó!ki na okres 
bie&'cej wspólnej kadencji. Zgodnie z tre"ci' podj$tych uchwa! Rady Nadzorczej- do Zarz'du Spó!ki powo!ani zo/
stali; 

Pan dr Ernest Podgórski na stanowisko Cz!onka Zarz'du odpowiedzialnego za IT i e/commerce= 
Pani dr Olga Lipi%ska/D!ugosz na stanowisko Cz!onka Zarz'du. 

/ w dniu 19 maja 2021 r.- Pan dr Ernest Podgórski z!o&y! rezygnacj$ z funkcji Cz!onka Zarz'du Spó!ki- ze skutkiem 
na dzie% odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. zatwierdzaj'cego sprawozdanie finansowe 
Spó!ki za 2020 r. W zwi'zku z powy&szym rezygnacja Pana dr Ernesta Podgórskiego wesz!a w &ycie ze skutkiem 
na dzie% odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r. 

W okresie od dnia bilansowego- tj. 30 czerwca 2021 roku do dnia podpisania niniejszego sprawozdania w sk!adzie 
Zarz'du Spó!ki dominuj'cej dosz!o do poni&szej zmiany; 

/ w dniu 22 lipca 2021 r.- Pani dr Olga Lipi%ska/D!ugosz z!o&y!a rezygnacj$ z funkcji Cz!onka Zarz'du Spó!ki- ze 
skutkiem na dzie% 31 sierpnia 2021 r. 

Rada Nadzorcza 

Na dzie% 30 czerwca 2021 roku sk!ad Rady Nadzorczej VRG S.A. by! nast$puj'cy; 

R
ad

a 
N

ad
zo

rc
za

 

 
Mateusz Kola:ski 

Przewodnicz'cy Rady  
Nadzorczej 

 

 
Jan Pilch 

Zast$pca Przewodnicz'cego 
 Rady Nadzorczej  

 
Piotr Kaczmarek 

Cz!onek Rady  
Nadzorczej  

 
Marcin Gomo%a 
Cz!onek Rady 

Nadzorczej 
 

 
Piotr St,pniak 
Cz!onek Rady  

Nadzorczej 

 
Wac%aw Szary 
Cz!onek Rady 
 Nadzorczej 

 
Andrzej Szuma:ski 

Cz!onek Rady 
Nadzorczej 

 

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku w sk!adzie Rady Nadzorczej Spó!ki dominuj'cej zasz!y 
nast$puj'ce zmiany; 

/ w dniu 11 stycznia 2021 roku- dr Pan Ernest Podgórski z!o&y! rezygnacj$ z funkcji Cz!onka Rady Nadzorczej 
Spó!ki ze skutkiem na dzie% 11 stycznia 2021 roku. 
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/ w dniu 19 stycznia 2021 r. Rada Nadzorcza Spó!ki podj$!a uchwa!$ o uzupe!nieniu sk!adu Rady Nadzorczej w try/
bie kooptacji przewidzianym w paragrafie 22 ust. 3 statutu Spó!ki. Do sk!adu Rady Nadzorczej Spó!ki poprzedniej 
kadencji powo!any zosta! Pan Mateusz Kola%ski. Pan Mateusz Kola%ski ze skutkiem od dnia 17 lutego 2021 r. 
zosta! powo!any do funkcji Zast$pcy Przewodnicz'cego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji. Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Spó!ki w dniu 17 marca 2021 r. dzia!aj'c na podstawie paragrafu 22 ust. 3 statutu Spó!ki- 
zatwierdzi!o powy&sz' kooptacj$ Pana Mateusza Kola%skiego do sk!adu Rady Nadzorczej Spó!ki- w zwi'zku z 
rezygnacj' z!o&on' przez dr Pana Ernesta Podgórskiego.  

/ W dniu 28 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spó!ki podj$!o uchwa!y zgodnie z którymi do sk!adu 7 � 
osobowej Rady Nadzorczej Spó!ki dominuj'cej  nowej kadencji zostali powo!ani; 
1. Pan Prof. Andrzej Szuma%ski  
2. Pan Piotr Kaczmarek  
3. Pan Piotr St$pniak  
4. Pan Mateusz Kola%ski  
5. Pan Jan Pilch  
6. Pan Wac!aw Szary  
7. Pan Marcin Gomo!a.  
Na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2021 roku Rada Nadzorcza Spó!ki nowej kadencji w powy&szym sk!adzie- powo!a!a 
Pana Mateusza Kola%skiego na stanowisko Przewodnicz'cego Rady Nadzorczej oraz powo!a!a Pana Jana Pilcha 
na stanowisko Zast$pcy Przewodnicz'cego Rady Nadzorczej. 

W okresie od dnia bilansowego- tj. 30 czerwca 2021 roku do dnia podpisania niniejszego sprawozdania sk!ad Rady 
Nadzorczej Spó!ki nie uleg! zmianie. 

2. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Niniejsze jednostkowe skrócone "ródroczne sprawozdanie finansowe zosta!o zatwierdzone do publikacji oraz pod/
pisane przez Zarz'd Spó!ki w dniu 25 sierpnia 2021 roku. 

3. KONTYNUACJA DZIA"ALNO!CI 

Jednostkowe skrócone "ródroczne sprawozdanie finansowe Spó!ki (dalej równie& jako �VRG S.A�) zosta!o sporz'/
dzone przy za!o&eniu kontynuacji dzia!alno"ci gospodarczej przez Spó!k$ w niezmienionej formie i zakresie przez 
okres co najmniej 12 miesi$cy od dnia- na który sporz'dzono sprawozdanie finansowe- tj. 30 czerwca 2021 roku. 
W opinii Zarz'du na dzie% zatwierdzenia niniejszego jednostkowego "ródrocznego sprawozdania finansowego nie 
istniej' przes!anki i okoliczno"ci wskazuj'ce na zagro&enie kontynuacji dzia!alno"ci przez Spó!k$ w daj'cej si$ 
przewidzie# przysz!o"ci. 

Od roku 2020 Zarz'd Spó!ki podejmowa! dzia!ania maj'ce na celu ograniczenie wp!ywu epidemii na sytuacj$ fi/
nansow' Spó!ki. W roku 2021- który podobnie jak rok 2020- by! obci'&ony zamkni$ciami centrów handlowych- 
podj$to dzia!ania maj'ce na celu zabezpieczenie sytuacji p!ynno"ciowej Spó!ki; podpisano aneks do umowy z 
bankiem finansuj'cym Spó!k$- ING Bank *l'ski na kolejne dwa lat oraz zoptymalizowano warto"# zamówie% na 
rok 2021. Spó!ka wyst'pi!a równie& o dofinansowanie do kosztów wynagrodze%- które przyznane zosta!o w wyso/
ko"ci 4-1 mln PLN. Ponadto Spó!ka równie& wyst'pi!a o zwolnienie z op!acania nale&no"ci z tytu!u sk!adek ZUS za 
listopad 2020 roku- zwolnienie zosta!o przyznane w !'cznej wysoko"ci 1-6 mln z! w 2 kwartale 2021 roku. W opinii 
Zarz'du Spó!ki nie istnieje ryzyko zagro&enia kontynuacji dzia!alno"ci. 

4. ZASADY RACHUNKOWO!CI 

Niniejsze jednostkowe skrócone "ródroczne sprawozdanie finansowe za I pó!rocze 2021 roku sporz'dzone zosta!o 
zgodnie z MSR 34 *ródroczna sprawozdawczo"# finansowa oraz pozosta!ymi MSR:MSSF maj'cymi zastosowa/
nie- a w zakresie nieuregulowanym powy&szymi standardami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 wrze"nia 1994 
roku o rachunkowo"ci (Dz. U. z 2021- poz. 217- z pó<niejszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisów 
wykonawczych i przedstawia sytuacj$ finansow' Spó!ki na dzie% 30 czerwca 2021 roku oraz 31 grudnia 2020 roku 
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i 30 czerwca 2020 roku- wyniki jej dzia!alno"ci za okres 6 i 3 miesi$cy zako%czony dnia 30 czerwca 2021 roku i 30 
czerwca 2020 roku oraz przep!ywy pieni$&ne za okres 6 miesi$cy zako%czony dnia 30 czerwca 2021 roku i 30 
czerwca 2020 roku. 

Ponadto podstaw$ sporz'dzenia niniejszego jednostkowego skróconego "ródrocznego sprawozdania finanso/
wego stanowi rozporz'dzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bie&'cych i okre/
sowych przekazywanych przez emitentów papierów warto"ciowych oraz warunków uznawania za równowa&ne 
informacji wymaganych przepisami prawa pa%stwa nieb$d'cego pa%stwem cz!onkowskim (Dz.U. z 2018 poz. 757). 

Jednostkowe skrócone "ródroczne sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnie% wy/
maganych w rocznym sprawozdaniu finansowym- dlatego nale&y je czyta# !'cznie z jednostkowym sprawozdaniem 
finansowym VRG S.A. za rok obrotowy zako%czony dnia 31 grudnia 2020 roku. Celem pe!nego zrozumienia sytuacji 
finansowej i wyników dzia!alno"ci VRG S.A.- jako podmiotu dominuj'cego w Grupie Kapita!owej- niniejsze jednost/
kowe skrócone "ródroczne sprawozdanie finansowe powinno by# czytane wraz ze skonsolidowanym "ródrocznym 
sprawozdaniem finansowym za okres zako%czony dnia 30 czerwca 2021 roku. 

Niniejsze jednostkowe skrócone "ródroczne sprawozdanie finansowe zosta!o sporz'dzone w oparciu o koncepcj$ 
warto"ci godziwej za wyj'tkiem pozycji;  

n rzeczowych aktywów trwa!ych nieruchomo"ci inwestycyjnych oraz warto"ci niematerialnych- aktywów z 
tytu!u praw do u&ytkowania- wycenianych wed!ug cen nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworze/
nie z uwzgl$dnieniem ewentualnych odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytu!u utraty warto"ci- 

n zapasów  wycenianych wed!ug cen nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie z uwzgl$dnie/
niem ewentualnych odpisów z tytu!u utraty warto"ci- 

n zobowi'za% z tytu!u kredytów- po&yczek oraz leasingu wycenianych w zamortyzowanym koszcie. 

Zasady rachunkowo"ci zastosowane do sporz'dzenia jednostkowego skróconego "ródrocznego sprawozdania fi/
nansowego s' spójne z tymi- które zastosowano przy sporz'dzeniu rocznego sprawozdania finansowego Spó!ki 
za rok obrotowy zako%czony dnia 31 grudnia 2020 roku.  

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku nie dokonano w Spó!ce zmiany przyj$tych zasad 
rachunkowo"ci i sposobów sporz'dzania sprawozdania finansowego. Przyj$te przez Spó!k$ zasady rachunkowo/
"ci stosowane by!y w sposób ci'g!y w odniesieniu do wszystkich okresów prezentowanych w sprawozdaniu finan/
sowym. 

Zmiany do opublikowanych Standardów i Interpretacji zosta!y przedstawione w pkt. 2 *ródrocznego skonsolidowa/
nego sprawozdania finansowego. 

5. SEZONOWO!& I CYKLICZNO!& DZIA"ALNO!CI   

Handel detaliczny w sektorze fashion cechuje si$ znacz'c' sezonowo"ci' sprzeda&y. Dla rynku odzie&owego naj/
korzystniejszym okresem z punktu widzenia generowanego wyniku finansowego to okres II i IV kwarta!u-.  

6. KOREKTA B"#DU   

W oparciu o postanowienia MSR 8 �Zasady rachunkowo"ci- zmiany warto"ci szacunkowych i korygowanie b!$dów� 
Spó!ka w sprawozdaniu finansowym za I pó!rocze 2021 roku utworzy!a podatek odroczony z tytu!u leasingu lokali 
handlowych i powierzchni biurowych- w zwi'zku z czym dokonuje korekty danych porównywalnych za I pó!rocze 
2020 oraz w sprawozdaniu z sytuacji finansowej za rok 2020. W wyniku powy&szej korekty uleg!y zmianie aktywa 
z tytu!u odroczonego podatku dochodowego oraz kapita! w!asny � zyski zatrzymane w kwocie 1 407 tys. z!. za I 
pó!rocze 2020 roku (w tym zwi$kszenie aktywa na odroczony podatek dochodowy o 34 690 tys. z!  i zwi$kszenie 
rezerwy z tytu!u odroczonego podatku dochodowego o 33 283 tys. z!.) oraz w kwocie 5 192 tys. z! za 2020 rok (w 
tym zwi$kszenie aktywa na odroczony podatek dochodowy o 37 008 tys. z!  i zwi$kszenie rezerwy z tytu!u odro/
czonego podatku dochodowego o 31 816 tys. z!.) 

Ponadto Spó!ka w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok zmieni!a sposób prezentacji nale&no"ci z tytu!u dostaw 
i us!ug oraz pozosta!e nale&no"ci i aktywa obrotowe- które zosta!y zaprezentowane w jednej pozycji sprawozdania 
z sytuacji finansowej oraz z nale&no"ci zosta!y wy!'czone nale&no"ci z tytu!u podatku dochodowego od osób praw/
nych.  Równie& z pozycji �Zobowi'za% z tytu!u dostaw robót i us!ug oraz pozosta!e zobowi'zania� wy!'czone zosta!y 
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zobowi'zania z tytu!u podatku dochodowego od osób prawnych. W zwi'zku z czym Spó!ka w sprawozdaniu z 
sytuacji finansowej za I pó!rocze 2021 roku równie& dokonuje z tego tytu!u stosownych korekt danych porównywal/
nych za I pó!rocze 2020 roku. 

7. RODZAJE ORAZ KWOTY ZMIAN WARTO!CI SZACUNKOWYCH 

Sporz'dzenie sprawozdania zgodnie z MSSF wymaga od Zarz'du Spó!ki dokonania szacunków- ocen oraz przy/
j$cia za!o&e%- które maj' wp!yw na stosowane zasady rachunkowo"ci oraz na prezentowane kwoty aktywów i 
pasywów oraz kosztów i przychodów. Szacunki i za!o&enia s' dokonywane na bazie dost$pnych danych historycz/
nych- a tak&e w oparciu o inne czynniki uwa&ane w danych warunkach za w!a"ciwe. Wyniki tych dzia!a% tworz' 
podstaw$ do dokonywania szacunków w odniesieniu do warto"ci bilansowych aktywów i pasywów- których nie 
mo&na jednoznacznie okre"li# na podstawie innych <róde!. Zasadno"# powy&szych szacunków i za!o&e% jest we/
ryfikowana na bie&'co. 

Korekty dotycz'ce szacunków s' ujmowane w okresie- w którym dokonano zmian w przyj$tych szacunkach- pod 
warunkiem- &e korekta dotyczy tylko tego okresu lub w okresie- w którym dokonano zmian i w okresach nast$pnych 
(uj$cie prospektywne)- je"li korekta dotyczy zarówno okresu bie&'cego jak i okresów nast$pnych. 

Wykaz wa&niejszych szacunków i os'dów dla poszczególnych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej; 

 
   

Nota 16 Test na utrat$ warto"ci firmy 

Nota 17 Inne warto"ci niematerialne (okresy u&ytkowania) 

Nota    17a Aktywa z tytu!u praw do u&ytkowania 

Nota 21 Odpis na zapasy 

Nota 22 Odpis na nale&no"ci 

Nota 24 Zobowi'zania z tytu!u programu lojalno"ciowego 

Nota 25 Rezerwy na zobowi'zania 

Nota 26 Rzeczowe aktywa trwa!e oraz nieruchomo"ci inwestycyjne 

Porównywalne dane finansowe prezentowane s' za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku i na dzie% 30 
czerwca 2020 roku oraz w przypadku sprawozdania z sytuacji finansowej i sprawozdania ze zmian w kapitale 
w!asnym dodatkowo na 31 grudnia 2020 roku. 

Dane porównywalne zosta!y sporz'dzone zgodnie z zasadami Mi$dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo"ci 
Finansowej (MSSF). 

8. INFORMACJE NA TEMAT EMISJI PAPIERÓW WARTO!CIOWYCH 

W okresie 6 miesi$cy zako%czonych 30 czerwca 2021 roku Spó!ka nie dokona!a emisji akcji.  

9. WYP"ACONE DYWIDENDY 

W okresie obj$tym przegl'dem nie nast'pi!a wyp!ata dywidendy. 

10. SEGMENTY DZIA"ALNO!CI 

Spó!ka VRG S.A. specjalizuje si$ w projektowaniu oraz sprzeda&y detalicznej markowej odzie&y m$skiej pozycjo/
nowanej w "rednim i wy&szym segmencie rynku. Spó!ka wyró&nia jeden segment operacyjny dzia!alno"ci. 
Spó!ka VRG S.A. koncentruje si$ przede wszystkim na projektowaniu- produkcji oraz sprzeda&y detalicznej kla/
sycznej odzie&y m$skiej takiej jak garnitury- marynarki- spodnie- koszule oraz akcesoria. Podstawow' ofert$ sta/
nowi formalna i nieformalna kolekcja mody m$skiej pod markami w!asnymi. Spó!ka VRG S.A. posiada wykszta!cone 
kompetencje w zakresie kreacji oraz dystrybucji kolekcji formalnych oraz smart casual. Spó!ka VRG S.A. poprzez 
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swoje czo!owe marki pozycjonowana jest w segmencie odzie&y markowej "redniej i wy&szej klasy. Odzie& ta wy/
konana z wysokiej jako"ci tkanin posiada wiele walorów u&ytkowych jest jednocze"nie bardzo konkurencyjna pod 
wzgl$dem cenowym wobec zachodnioeuropejskich producentów.  

Czo%owe marki w%asne linii biznesowej Vistula; 

Vi
st

ul
a 

 

Na polskim rynku od 1967 roku- jest podstawow' formaln' lini' mody m$skiej. Marka Vistula 
posiada szerok' ofert$ garniturów- marynarek- spodni i koszul oraz innych akcesoriów kom/
plementarnych. 

 

Marka wprowadzona na rynek w 1998 roku. Produkty ni' sygnowane kojarzone s' z odzie&' 
pochodz'c' z rynku francuskiego. Wprowadzenie marki Lantier mia!o na celu poszerzenie 
oferty Spó!ki o produkty skierowane do najbardziej wymagaj'cych klientów- wykorzystuj'ce 
najnowsze trendy mody "wiatowej i najlepszej jako"ci materia!y. Oprócz oferty garniturów 
klasycznych kolekcje marki Lantier- podobnie jak kolekcje marki Vistula- obejmuj' tak&e 
dzianiny- koszule- kurtki- p!aszcze oraz szeroki zakres artyku!ów komplementarnych. 

 

Jest mark' wprowadzon' w 2009 roku- któr' sygnowane s' produkty typu fashion > smart 
casual. Produkty marki Vistula Red charakteryzuj' si$ wysok' jako"ci' oraz wzornictwem 
zgodnym ze "wiatowymi trendami mody. Marka skierowana do klientów m!odszych- poszu/
kuj'cych odwa&niejszych i bardziej casualowych stylizacji. 

Czo%owe marki w%asne linii biznesowej Bytom; 

B
yt

om
 

 

BYTOM to polska marka z histori' si$gaj'c' 1945 roku- w której tradycja spotyka si$ ze 
wspó!czesn' wizj' krawiectwa i mody m$skiej. Bazuj'c na ponad kilkudziesi$cioletnim dzie/
dzictwie- marka oferuje kolekcje mody m$skiej- w której szczególne miejsce zajmuj' garni/
tury stworzone ze szlachetnych w!oskich tkanin- uszyte w polskich szwalniach. 
BYTOM to nie tylko sztuka krawiectwa. Marka odwo!uje si$ do polskiego dziedzictwa kultu/
rowego tworz'c limitowane kolekcje inspirowane twórczo"ci' wybitnych osobowo"ci- zapra/
szaj'c do wspó!pracy osoby maj'ce istotny wp!yw na rozwój polskiej kultury i sztuki. 

Czo%owe marki w%asne linii biznesowej Wólczanka; 

W
ól

cz
an

ka
 

 

Jest mark' istniej'c' od 1948 roku. Ofert$ tej marki stanowi' koszule m$skie- a od sezonu 
Jesie%/Zima 2014 równie& damskie zarówno formalne jak i typu casual. Uzupe!niaj'cy asor/
tyment marki Wólczanka stanowi' swetry- koszulki polo oraz od sezonu Wiosna/Lato 2019 
m$skie spodnie typu chinosy. 

 

Jest ekskluzywn'- mark' koszulow'. Produktami sygnowanymi t' mark' s' koszule wyko/
nane z najwy&szej jako"ci tkanin- których wzornictwo pod'&a za najnowszymi trendami 
"wiatowej mody. 

Spó!ka VRG S.A. systematycznie poszerza asortyment artyku!ów komplementarnych w swoich salonach firmowych 
obejmuj'cy mi$dzy innymi ofert$ produktów smart casual- ekskluzywn' galanteri$ skórzan' oraz obuwie. Ofero/
wane akcesoria s' aktualnie jedn' z najszybciej rosn'cych kategorii towarowych i zarazem cechuj' si$ wysok' 
mar&' handlow'. 

Dzia%alno*= produkcyjna; 

W!asna dzia!alno"# produkcyjna w cz$"ci odzie&owej zosta!a ulokowana w spó!ce w 100? zale&nej od spó!ki do/
minuj'cej- dzia!aj'cej pod nazw' Wólczanka Shirts Manufacturing Sp. z o.o. Poza w!asnym zak!adem Spó!ka do/
minuj'ca wspó!pracuje ze sprawdzonymi producentami niezale&nymi- którzy gwarantuj' zapewnienie us!ug szycia 
i konfekcjonowania na najwy&szym poziomie oraz oferuj' konkurencyjne warunki cenowe. 
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W zakresie segmentów geograficznych ca!o"# dzia!alno"ci Spó!ki VRG S.A. realizowana jest w Rzeczpospolitej 
Polskiej. 

11. ISTOTNE ZDARZENIA W I PÓ"ROCZU 2021 ROKU 

Istotne wydarzenia zosta!y opisane w Sprawozdaniu Zarz'du Grupy Kapita!owej. 

11A.  INFORMACJE O ISTOTNYCH ZDARZENIACH PO ZAKO>CZENIU OKRESU 
!RÓDROCZNEGO NIE ODZWIERCIEDLONE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 

08.07.2021  

Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji 

W raporcie bie&'cym nr 47:2021 z dnia 8 lipca 2021 r. Spó!ka poinformowa!a- &e otrzyma!a od IPOPEMA Towarzystwo Fun/
duszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib' w Warszawie �Towarzystwo@ informacj$ z dnia 8 lipca 2021 roku- na podstawie art. 69 
ust. 2 pkt 1 lit. a oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó!kach publicznych �Ustawa�- &e w wyniku- nabycia 
przez fundusz IPOPEMA 21 FIZ Aktywów Niepublicznych zarz'dzany przez Towarzystwo �Fundusz�- akcji Spó!ki w transakcji 
przeprowadzonej na rynku regulowanym w dniu 6 lipca 2021 roku- rozliczonej w dniu 8 lipca 2021 roku- udzia! Funduszy 
zarz'dzanych przez Towarzystwo w ogólnej liczbie g!osów w Spó!ce wzrós! o wi$cej ni& 2?- w ogólnej liczbie g!osów w 
Spó!ce. 

Przed wy&ej wymienionym zdarzeniem- Fundusze posiada!y 51.726.678 akcji Spó!ki- co stanowi!o 22-06? kapita!u zak!ado/
wego Spó!ki i dawa!o 51.726.678 g!osów- co stanowi!o 22-06? w ogólnej liczbie g!osów na walnym zgromadzeniu Spó!ki. 

Po wy&ej wymienionym zdarzeniu- Fundusze posiadaj' 52.066.678 akcji Spó!ki- co stanowi 22-21? kapita!u zak!adowego 
Spó!ki i daje 52.066.678 g!osów oraz stanowi 22-21? w ogólnej liczbie g!osów na walnym zgromadzeniu Spó!ki. 

Jednocze"nie Towarzystwo poinformowa!o- i& Fundusze zarz'dzane przez Towarzystwo nie posiadaj' instrumentów finan/

sowych- o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy. 

22.07.2021  

Rezygnacja cz%onka Zarz+du Spó%ki 

W raporcie bie&'cym nr 48:2021 z dnia 22 lipca 2021 r. Zarz'd Spó!ki poinformowa!a- &e w dniu 22 lipca 2021 r.- Pani Olga 
Lipi%ska/D!ugosz z!o&y!a rezygnacj$ z pe!nienia funkcji Cz!onka Zarz'du Spó!ki ze skutkiem na dzie% 31 sierpnia 2021 r. 

03.08.2021  

Informacja o dokonaniu odpisu aktualizuj+cego 

W raporcie bie&'cym nr 50:2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r. Zarz'd Spó!ki poinformowa!- o podj$ciu w dniu 3 sierpnia 2021 r. 
decyzji o dokonaniu odpisu aktualizuj'cego na kwot$ 9.211.596-00 z!otych. Decyzja zosta!a podj$ta po dokonaniu analizy i 
przegl'du oraz rozpoznaniu utraty warto"ci zapasów obejmuj'cych; zapasy surowca do produkcji wyrobów odzie&owych- 
zapasy wyrobów odzie&owych przeznaczonych do sprzeda&y w kanale hurtowym oraz zapasy towarów handlowych i wyrobów 
gotowych. 
Odpis zostanie uj$ty w sprawozdaniu finansowym Spó!ki za pierwsze pó!rocze 2021 r. 

12. DZIA"ALNO!& ZANIECHANA 

W I pó!roczu 2021 roku w spó!ce nie wyst$powa!a dzia!alno"# zaniechana. 
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13. PRZYCHODY Z DZIA"ALNO!CI KONTYNUOWANEJ 

Analiza przychodów Spó%ki 

w tys. z% 

I  pó%rocze 2021 
 okres  

od 01-01-2021  
do 30-06-2021 

I  pó%rocze 2020 
 okres  

od 01-01-2020  
do 30-06-2020 

2 kwarta% 2021 
okres  

od 01-04-2021 
do 30-06-2021 

2 kwarta% 2020 
okres  

od 01-04-2020 
do 30-06-2020 

Przychody ze sprzeda&y produktów- towarów i mate/
ria!ów 

202 699 215 420 128 150 104 665 

Przychody z tytu!u najmu nieruchomo"ci 159 329 58 77 

Przychody z tytu!u pozosta!ego najmu trwa!ego 18 26 8 12 

Razem przychody ze sprzeda'y 202 876 215 775 128 216 104 754 

Wynik na sprzeda&y maj'tku trwa!ego / / 12 / 

Pozosta!e przychody operacyjne 6 135 4 187 6 008 4 064 

w tym: dofinansowanie z ZUS i z FG"P -COVID-19 5 720 3 871 5 720 3 871 

Przychody finansowe 5 246 936 8 415 5 750 

Razem 214 257 220 898 142 651 114 568 

Spadek poziomu przychodów ze sprzeda&y zwi'zany jest z ponownym wprowadzeniem ogranicze% w dzia!aniu 
obiektów handlowych o powierzchni sprzeda&y powy&ej 2.000 mkw. z powodu trwaj'cego na obszarze Rzeczypo/
spolitej Polskiej stanu epidemii. Zamkni$cie centrów handlowych- które by!o w okresie od dnia 01 stycznia do 31 
stycznia 2021 roku oraz od 27 marca do 3 maja 2021 roku  i dotyczy!o prawie 100? salonów stacjonarnych nale/
&'cych do Spó!ki- mia!o istotny negatywny wp!yw na prowadzon' przez ni' dzia!alno"# handlow'. 

G!ówn' pozycj' pozosta!ych przychodów operacyjnych jest otrzymane przez Spó!k$ dofinansowanie z Funduszu 
Gwarantowanych *wiadcze% Pracowniczych w zwi'zku z COVID/19 za okres 3 miesi$cy w kwocie 4 134 tys. z!. 
oraz zwolnienie z op!acania nale&no"ci z tytu!u sk!adek ZUS za listopad 2020 w kwocie 1 586 tys. z!. 

Z uwagi na charakter prowadzonego przez Spó!k$ g!ównego typu dzia!alno"ci (handel detaliczny) nie wyst$puje 
koncentracja sprzeda&y do klientów- których udzia! w ogólnej warto"ci przychodów ze sprzeda&y przekracza!by 
10?.  

14. KOSZTY DZIA"ALNO!CI OPERACYJNEJ ORAZ POZOSTA"E KOSZTY 
OPERACYJNE 

 

w tys. z% 

I  pó%rocze 2021 
 okres  

od 01-01-2021  
do 30-06-2021 

I  pó%rocze 2020 
 okres  

od 01-01-2020  
do 30-06-2020 

2 kwarta% 2021 
okres  

od 01-04-2021 
do 30-06-2021 

2 kwarta% 2020 
okres  

od 01-04-2020 
do 30-06-2020 

Amortyzacja 30 098 34 928 14 904 17 288 

Zu&ycie surowców i materia!ów 20 864 19 671 10 149 2 491 

Warto"# sprzedanych towarów 93 947 112 050 54 531 54 751 

Zmiana stanu produktów i produkcji w toku / 32 306 / 32 602 / 11 109 / 2 531 

Odpisy aktualizuj'ce warto"# zapasów 9 212 13 244 9 212 13 244 

Koszty wynagrodze% 30 975 28 701 16 258 11 787 

Pozosta!e koszty rodzajowe 11 200 9 306 5 864 4 241 

Koszty us!ug obcych 64 639 57 503 31 906 19 278 

Pozosta!e koszty operacyjne 4 288 3 581 2 797 3 205 
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Razem koszty sprzedanych produktów/ towarów i 
materia%ów/ dystrybucji oraz koszty ogólnego za-
rz+du i pozosta%e koszty operacyjne  

232 917 246 382 134 512 123 754 

15. NALE$NO!CI I ZOBOWI?ZANIA WARUNKOWE (POZABILANSOWE) 

POZYCJE POZABILANSOWE 
w tys. z% 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 

- wystawione gwarancje bankowe na czynsze z tytu!u wynajmu lokali 
sklepowych 

24 715 25 668 26 687 

- otwarte akredytywy 29 922 21 697 5 940 

Razem pozycje pozabilansowe 54 637 47 365 32 627 

W Spó!ce nie wyst$puj' nale&no"ci warunkowe. 

15A. LEASING   

Przewidywane minimalne op!aty z tytu!u leasingu na dzie% 30 czerwca 2021 oraz na 31 grudnia 2020 roku i 30 
czerwca 2020 roku przedstawiaj' si$ nast$puj'co; 

LEASING  
w tys. z% 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 

Kwoty p%atne zgodnie z umowami leasingu dot. umów lokali handlo-
wych i powierzchni biurowych/ w tym; 

187 169 194 781 182 582 

w ci'gu 1 roku 56 941 58 009 52 494 

od 2 do 5 roku 125 673 132 983 121 955 

Powy&ej 5 lat 4 555 3 789 8 133 

Kwoty p%atne zgodnie z umowami leasingu dot. pozosta%ych umów 822 1 312 1 799 

w ci'gu 1 roku 521 835 1 064 

od 2 do 5 roku 301 477 735 

Powy&ej 5 lat - / - 

Zdyskontowana warto*= bie'+ca zobowi+za: z tytu%u leasingu 187 991 196 093 184 381 

Kwota nale&na z tytu!u rozliczenia w ci'gu 12 miesi$cy (wykazywana jako 
zobowi'zania krótkoterminowe) 

57 462 58 844 53 558 

w tym: leasing dot. umów lokali handlowych i powierzchni biurowych 56 941 58 009 52 494 

Kwota wymaganej sp!aty po 12 miesi'cach (wykazywana jako zobowi'/
zania d!ugoterminowe) 

130 529 137 249 130 823 

w tym: leasing dot. umów lokali handlowych i powierzchni biurowych 130 228 136 772 130 088 

Wszystkie zobowi'zania z tytu!u leasingu samochodów osobowych denominowane s' w PLN- natomiast z tytu!u 
najmu lokali handlowych i powierzchni biurowych denominowane s' w EURO i PLN. 

Warto"# godziwa zobowi'za% z tytu!u leasingu Spó!ki odpowiada jego warto"ci ksi$gowej. 

Spó!ka skorzysta!a ze zwolnienia ze stosowania wymogów standardu w odniesieniu do leasingów krótkotermino/
wych (do 12 miesi$cy) oraz leasingów aktywów niskocennych. Na dzie% bilansowy Spó!ka nie posiada istotnych 
pozycji leasingów niskocennych. 

W poni&szej tabeli przedstawiono wp!yw na wynik Spó!ki w okresie sprawozdawczym za I pó!rocze 2021 roku tj. 
01.01.2021 do 30.06.2021 roku pomi$dzy uj$ciem umów leasingu lokali handlowych i powierzchni biurowych zgod/
nie z MSSF16 (wdro&onym z dniem 1 stycznia 2019 roku) oraz zgodnie z MSR17 (obowi'zuj'cym do dnia 31 
grudnia 2018 roku). 
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Pozycja 

tys. PLN 

1H@2021 
wed%ug MSR 17  

Efekt uj,cia leasingu 
 dot. umów lokali han-
dlowych i powierzchni 

biurowych 

1H�2021 dane  
opublikowane 

Zysk brutto na sprzeda&y 106 721 / 106 721 

Koszty sprzeda&y i ogólnego zarz'du 122 738 524 123 262 

Pozosta!e przychody operacyjne 5 964 171 6 135 

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa!ych 25 / 25 

Pozosta!e koszty operacyjne 13 455 20 13 475 

Wynik na dzia!alno"ci operacyjnej / 23 533 / 373 / 23 906 

Przychody finansowe 1 103 4 143 5 246 

Koszty finansowe 1 506 1 516 3 022 

Zysk (strata) brutto / 23 936 2 254 / 21 682 

Podatek dochodowy / 4 266 428 / 3 838 

Wynik finansowy netto - 19 670 1 826 - 17 844 

Amortyzacja w I pó!roczu 2021 roku z tytu!u leasingu dot. umów lokali handlowych i powierzchni biurowych wynios!a 
25 026 tys. z!. 

16. WARTO!& FIRMY 

 w tys. z% 

CENA NABYCIA LUB WARTO!& GODZIWA 

Saldo na 1 stycznia 2020 120 855 

Korekta ujawnienia na moment nabycia  / 

Wyksi$gowanie na moment zbycia  / 

Saldo na 30 czerwca 2020 120 855 

Saldo na 1 stycznia 2020 120 855 

Korekta ujawnienia na moment nabycia:po!'czenia VRG>BTM / 

Wyksi$gowanie na moment zbycia  / 

Saldo na 31 grudnia 2020 120 855 

Saldo na 1 stycznia 2021 120 855 

Korekta ujawnienia na moment nabycia  / 

Saldo na 30 czerwca 2021-  w tym; 120 855 

Powsta!a z nabycia Wólczanka S.A. 60 697 

Powsta!a z nabycia BYTOM S.A. 60 158 

SKUMULOWANA AMORTYZACJA I UTRATA WARTO!CI 

Saldo na 1 stycznia 2020 / 

Straty z tytu!u utraty warto"ci w roku bie&'cym / 

Wyksi$gowanie na moment zbycia / 

Saldo na 30 czerwca 2020 / 

Saldo na 1 stycznia 2020 / 
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 w tys. z% 

Straty z tytu!u utraty warto"ci w roku bie&'cym / 

Wyksi$gowanie na moment zbycia / 

Saldo na 31 grudnia 2020 / 

Saldo na 1 stycznia 2021 / 

Straty z tytu!u utraty warto"ci w roku bie&'cym / 

Wyksi$gowanie na moment zbycia / 

Saldo na 30 czerwca 2021 / 

WARTO!& BILANSOWA 

Na 30 czerwca 2020 120 855 

Na 31 grudnia 2020 120 855 

Na 30 czerwca 2021 120 855 

Na dzie% 30 czerwca 2021 roku w oparciu o dokonan' ocen' przes!anek wskazuj'cych na mo&liwo"# utraty war/
to"ci w odniesieniu do warto"ci niematerialnych o nieokre"lonym terminie u&ytkowania nie stwierdzono konieczno/
"ci przeprowadzenia testu na utrat$ warto"ci niematerialnych o nieokre"lonym terminie u&ytkowania- w tym warto/
"ci firmy. W okresie- za który sporz'dzono "ródroczne sprawozdanie finansowe nie tworzono odpisów aktualizuj'/
cych warto"ci niematerialne w tym warto"ci firmy. 

Ostatni test na utrat$ warto"ci niematerialnych o nieokre"lonym terminie u&ytkowania mia! miejsce na dzie% 31 
grudnia 2020 roku. Test nie wykaza! konieczno"ci dokonania odpisów aktualizuj'cych. 

17.  INNE WARTO!CI NIEMATERIALNE 

 

w tys. z%  

Koszty prac 
rozwojowych 

Znaki 
towarowe 

Patenty i 
licencje 

Razem 

WARTO!& BRUTTO 

Saldo na 1 stycznia 2020 / 113 349 19 698 133 047 

Zwi$kszenia / / 69 69 

Zmniejszenia  / / / / 

Saldo na 30 czerwca 2020 / 113 349 19 767 133 116 

Saldo na 1 stycznia 2020 / 113 349 19 698 133 047 

Zwi$kszenia    97 97 

Zmniejszenia    / 

Saldo na 31 grudnia 2020 / 113 349 19 795 133 144 

Saldo na 1 stycznia 2021 / 113 349 19 795 133 144 

Zwi$kszenia / / 847 847 

Zmniejszenia  / / / / 

Saldo na 30 czerwca 2021 / 113 349 20 642 133 991 

AMORTYZACJA  

Saldo na 1 stycznia 2020 / / 14 900 14 900 

Amortyzacja za okres / / 262 262 

Zmniejszenia  / / / / 
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w tys. z%  

Koszty prac 
rozwojowych 

Znaki 
towarowe 

Patenty i 
licencje 

Razem 

Saldo na 30 czerwca 2020 / / 15 162 15 162 

Saldo na 1 stycznia 2020 / / 14 900 14 900 

Zwi$kszenia � po!'czenie spó!ek      

Amortyzacja za okres / / 526 526 

Zmniejszenia  / /  / 

Saldo na 31 grudnia 2020 / / 15 426 15 426 

Saldo na 1 stycznia 2021 / / 15 426 15 426 

Amortyzacja za okres / / 290 290 

Zmniejszenia  / / / / 

Saldo na 30 czerwca 2021 / / 15 716 15 716 

ODPISY z tytu%u trwa%ej utraty warto*ci  

Saldo na 1 stycznia 2020 / / 3 147 3 147 

Zwi$kszenia / / / / 

Zmniejszenia / / / / 

Saldo na 30 czerwca 2020 / / 3 147 3 147 

Saldo na 1 stycznia 2020 / / 3 147 3 147 

Zwi$kszenia    / 

Zmniejszenia    / 

Saldo na 31 grudnia 2020 / / 3 147 3 147 

Saldo na 1 stycznia 2021 / / 3 147 3 147 

Zwi$kszenia / / / / 

Zmniejszenia / / / / 

Saldo na 30 czerwca 2021 / / 3 147 3 147 

WARTO!& BILANSOWA  

Na 30 czerwca 2020 / 113 349 1 458 114 807 

Na 31 grudnia 2020 / 113 349 1 222 114 571 

Na 30 czerwca 2021 / 113 349 1 779 115 128 

Patenty i licencje s' amortyzowane przez okres ich szacunkowej u&yteczno"ci- który wynosi przeci$tnie 5 lat- znaki 
towarowe nie podlegaj' amortyzacji poniewa& maj' nieokre"lony okres u&ytkowania. 

Utworzone odpisy aktualizuj'ce odniesione zosta!y w pozosta!e koszty operacyjne- a odwrócone odpisy aktualizu/
j'ce odniesione zosta!y w pozosta!e przychody operacyjne. 

Znaki towarowe Wólczanka- Bytom i Intermoda na !'czn' kwot$ 113.349 tys. z!. stanowi' przedmiot zabezpiecze/
nia umów kredytowych wykazanych w nocie 23. 

Na dzie% 30 czerwca 2021 roku w oparciu o dokonan' ocen' przes!anek wskazuj'cych na mo&liwo"# utraty war/
to"ci w odniesieniu do warto"ci niematerialnych o nieokre"lonym terminie u&ytkowania nie stwierdzono konieczno/
"ci przeprowadzenia testu na utrat$ warto"ci niematerialnych o nieokre"lonym terminie u&ytkowania- w tym znaki 
towarowe. W okresie- za który sporz'dzono "ródroczne sprawozdanie finansowe nie tworzono odpisów aktualizu/
j'cych warto"ci niematerialne w tym znaki towarowe. 
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Ostatni test na utrat$ warto"ci niematerialnych o nieokre"lonym terminie u&ytkowania mia! miejsce na dzie% 31 
grudnia 2020 roku. Test nie wykaza! konieczno"ci dokonania odpisów aktualizuj'cych. 

17A. AKTYWA Z TYTU"U PRAW DO U$YTKOWANIA 

Aktywa z tytu%u praw do u'ytkowania 

w tys. z% 

Aktywa z tytu%u praw do 
u'ytkowania lokali  
handlowych oraz 

 powierzchni biurowych 

Aktywa z tytu% upraw do 
u'ytkowania  

pozosta%e 
 

Razem 

WARTO!& BRUTTO 

Saldo na 1 stycznia 2020 205 480 7 077 212 557 

Zwi$kszenia 53 827 51 53 878 

Zmniejszenia / / 215 / 215 

Saldo na 30 czerwca 2020 259 307 6 913 266 220 

Saldo na 1 stycznia 2020 205 480 7 077 212 557 

Zwi$kszenia 73 195 215 73 410 

Zmniejszenia / 7 989 / 215 / 8 204 

Saldo na 31 grudnia 2020 270 686 7 077 277 763 

Saldo na 1 stycznia 2021 270 686 7 077 277 763 

Zwi$kszenia 26 528 / 26 528 

Zmniejszenia / 10 119 / 443 / 10 562 

Saldo na 30 czerwca 2021 287 095 6 634 293 729 

AMORTYZACJA 

Saldo na 1 stycznia 2020 55 300 4 467 59 767 

Zwi$kszenia 28 831 495 29 326 

Zmniejszenia / / / 

Saldo na 30 czerwca 2020 84 131 4 962 89 093 

Saldo na 1 stycznia 2020 55 300 4 467 59 767 

Zwi$kszenia 53 679 943 54 622 

Zmniejszenia / 5 746 / / 5 746 

Saldo na 31 grudnia 2020 103 233 5 410 108 643 

Saldo na 1 stycznia 2021 103 233 5 410 108 643 

Zwi$kszenia 25 026 396 25 422 

Zmniejszenia / 3 259 / 375 / 3 634 

Saldo na 30 czerwca 2021 125 000 5 431 130 431 

WARTO!& BILANSOWA 

Na 30 czerwca 2020 175 176 1 951 177 127 

Na 31 grudnia 2020 167 453 1 667 169 120 

Na 30 czerwca 2021 162 095 1 203 163 298 

W zwi'zku z zaistnia!' ponown' w I pó!roczu 2021 roku sytuacj' zwi'zan' z COVID/19- Spó!ka podj$!a negocjacje 
umów leasingowych dla wi$kszo"ci wynajmowanych lokali sklepowych. Do dnia bilansowego uzgodniono warunki 



Jednostkowe skrócone "ródroczne sprawozdanie finansowe sporz'dzone za okres 6 miesi$cy zako%czony 30 czerwca 2021 roku 
 

 

 24

zmiany- w wyniku czego Spó!ka przeliczy!a wp!yw na aktywa z tytu!u praw do u&ytkowania oraz zobowi'zania z 
tytu!u leasingu zgodnie z MSSF 16- co zosta!o odzwierciedlone w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. 

18. JEDNOSTKI ZALE$NE (UDZIA"Y I AKCJE) 

Wykaz jednostek zale'nych/ w których Spó%ka posiada udzia%yQakcje na dzie: 30 czerwca 2021 

Nazwa jednostki 
Metoda na-

bycia 
S+d rejestrowy 

X  
posiadanych 
udzia%ówQ ak-

cji 

X  
posiadanych 

g%osów 

Warto*=  
Udzia%ów 

Qakcji   
wg ceny  
nabycia 

Korekty  
aktualizuj+ce 

warto*= 

Warto*=  
bilansowa  

udzia%ów Qak-
cji 

Vistula Market Sp. z o.o. wy!'czenie 
S'd Rejonowy dla Kra/
kowa *ródmie"cia 

100 100 4                      4                    /    

DCG SA pe!na 
S'd Rejonowy dla M. St. 
Warszawy 

100 100 6 036 / 6 036 

VG Property Sp. z o.o. pe!na 
S'd Rejonowy dla M. 
Krakowa 

100 100 897        /  897    

W.KRUK S.A. pe!na 
S'd Rejonowy dla M. 
Krakowa 

100 100 276 884 /  276 884   

Wólczanka Shirts 
Manufacturing Sp. z o. o. 

pe!na 
S'd Rejonowy dla M. 
Krakowa 

100 100 5         /                  5    

Razem 283 826   4   283 822     

Inwestycje w jednostkach zale&nych dotycz' akcji i udzia!ów w podmiotach- w których Spó!ka posiada zdolno"# do 
kontrolowania ich polityki operacyjnej i finansowej- co zwykle towarzyszy posiadaniu wi$kszo"ci ogólnej liczby g!o/
sów w organach stanowi'cych. Przy dokonywaniu oceny czy Spó!ka kontroluje dan' jednostk$ uwzgl$dnia si$ 
istnienie i wp!yw potencjalnych praw g!osu- które w danej chwili mo&na zrealizowa# lub zamieni#. 

Inwestycje w jednostkach zale&nych niezaklasyfikowane- jako przeznaczone do sprzeda&y ujmuje si$ w cenie na/
bycia zgodnie z MSR 27 �Jednostkowe sprawozdanie finansowe� pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytu!u utraty 
warto"ci zgodnie z MSR 36 �Utrata warto ci aktywów�. 

Utrata warto"ci aktywów jest dokonywana poprzez porównanie warto"ci bilansowej z wy&sz' z dwóch; warto"ci' 
godziw' lub warto"ci' u&ytkow'.  

Na dzie% 30 czerwca 2021 roku w oparciu o dokonan' ocen' przes!anek wskazuj'cych na mo&liwo"# utraty war/
to"ci w odniesieniu do warto"ci akcji i udzia!ów jednostek zale&nych nie stwierdzono konieczno"ci przeprowadzenia 
testu na utrat$ warto"ci akcji i udzia!ów. W okresie- za który sporz'dzono "ródroczne sprawozdanie finansowe nie 
tworzono odpisów aktualizuj'cych warto"ci akcji i udzia!ów jednostek zale&nych. 

Udzia!y w spó!ce zale&nej DCG SA i W.KRUK S.A.-VG Property Sp. z o.o. oraz Wólczanka Shirts Manufacturing 
Sp. z o.o. zosta!y obj$te zastawem rejestrowym jako zabezpieczenie umów kredytowych zawartych z bankiem 
PKO BP SA wykazanych w nocie 23. 

Warto"# udzia!ów nie uleg!a zmianie w stosunku do ubieg!ego roku. 

19. JEDNOSTKI POZOSTA"E (UDZIA"Y I AKCJE) 

Wykaz jednostek pozosta%ych/ w których Spó%ka posiada udzia%yQakcje na dzie: 30 czerwca 2021 

Nazwa 
 jednostki 

Metoda 
wyceny 

S+d 
 rejestrowy 

X  
posiadanych 

udzia%ów Q akcji 

X 
 posiadanych 

g%osów 

Warto*= 
udzia%ów Q ak-

cji wg ceny  
nabycia 

Korekty  
aktualizuj+ce 

warto*= 

Warto*= 
 bilansowa 

udzia%ów Q akcji 

Chara Sp. z o.o. Cena nabycia  19 19 17  17 

inne Cena nabycia                 263             253                 10    

Razem                  280   253                 27    

Warto"# udzia!ów nie uleg!a zmianie w stosunku do ubieg!ego roku.  
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20. WARTO!& GODZIWA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 

Warto"ci godziwe aktywów finansowych i zobowi'za% finansowych okre"la si$ w nast$puj'cy sposób;  

� warto"# godziw' aktywów finansowych i zobowi'za% finansowych o warunkach standardowych- znajduj'cych si$ 
w obrocie na aktywnych- p!ynnych rynkach okre"la si$ poprzez odniesienie do cen gie!dowych=  

� warto"# godziw' pozosta!ych aktywów finansowych i zobowi'za% finansowych (z wyj'tkiem instrumentów po/
chodnych) okre"la si$ zgodnie z ogólnie przyj$tymi modelami wyceny w oparciu o analiz$ zdyskontowanych prze/
p!ywów pieni$&nych- stosuj'c ceny z daj'cych si$ zaobserwowa# bie&'cych transakcji rynkowych i notowa% dea/
lerów dla podobnych instrumentów=  

� warto"# godziw' instrumentów pochodnych oblicza si$ przy u&yciu cen gie!dowych. W przypadku braku dost$pu 
do tych cen stosuje si$ analiz$ zdyskontowanych przep!ywów pieni$&nych przy u&yciu odpowiedniej krzywej do/
chodowo"ci na okres obowi'zywania instrumentu dla instrumentów nieopcjonalnych oraz modele wyceny opcji dla 
instrumentów opcjonalnych. 

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku nie nast'pi!o przeniesienie mi$dzy poziomami w 
hierarchii warto"ci godziwej wykorzystywanej przy wycenie warto"ci godziwej- jak równie& nie nast'pi!a zmiana 
klasyfikacji aktywów finansowych na skutek zmiany celu lub sposobu wykorzystania tych aktywów. 

Walutowe instrumenty pochodne 
Spó!ka stosuje walutowe instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia przysz!ych przep!ywów pieni$&nych przed 
ryzykiem kursowym. Spó!ka posiada jako transakcje zabezpieczaj'ce kontrakty forward na zakup waluty. Instru/
menty pochodne denominowane s' w walucie USD oraz EURO. Na 30.06.2021 roku saldo w warto"ci nominalnej 
wynosi  3.636  tys. USD- w przeliczeniu po kursie zawarcia transakcji 13.413 tys. PLN. Na dzie% bilansowy Spó!ka 
wyceni!a posiadane transakcje do warto"ci godziwej- ró&nica z wyceny zosta!a odniesiona  w przychody finansowe 
w kwocie 417 tys. z!. 

Wycena instrumentów pochodnych zalicza si$ do hierarchii poziomu drugiego- czyli wycena jest oparta o rynkowe 
za!o&enia. 

Instrumenty finansowe w podziale na klasy 

Pozycje bilansowe 

w tys. z% 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 

Aktywa finan/
sowe wyceniane 
wg zamortyzo/
wanego kosztu 

Zobowi'zania fi/
nansowe wyce/
niane wg zamor/

tyzowanego 
kosztu 

Aktywa fi/
nansowe 

wyceniane 
wg zamorty/
zowanego 

kosztu 

Aktywa finan/
sowe wyce/
niane wg za/
mortyzowa/
nego kosztu 

Aktywa fi/
nansowe wy/
ceniane wg 
zamortyzo/

wanego 
kosztu 

Zobowi'za/
nia finan/

sowe wyce/
niane wg za/
mortyzowa/
nego kosztu 

Udzielone po&yczki 515  356  352  

Nale&no"ci handlowe oraz pozosta!e nale&no"ci i 
aktywa obrotowe 

10 412  9 776  12 515  

*rodki pieni$&ne oraz ich ekwiwalenty 8 649  46 918  44 232  

Zobowi'zania d!ugoterminowe z tyt. kredytów- po/
&yczek oraz leasingowe 

 146 765  156 204  152 169 

w tym: z tytu!u leasingu lokali handlowych oraz 
powierzchni biurowych 

 130 228  136 772  130 088 

Zobowi'zania krótkoterminowe z tyt. kredytów- 
po&yczek oraz leasingowe 

 62 551  63 783  72 668 

w tym: z tytu!u leasingu lokali handlowych oraz 
powierzchni biurowych 

 56 941  58 009  52 494 

Zobowi'zania handlowe oraz pozosta!e  96 412  110 410  88 349 

Razem 19 576 305 728 57 050 330 397 57 099 313 186 

Spó!ka przeprowadzi!a analiz$ w wyniku- której stwierdzono- i& warto"# instrumentów finansowych wykazanych w 
sprawozdaniu z sytuacji finansowej nie odbiega znacz'co od ich warto"ci godziwej z uwagi na fakt- &e wi$kszo"# 
tych instrumentów jest oprocentowana w oparciu stop$ zmienn'. 

Instrumenty finansowe - przychody i koszty oraz zyski i straty z tyt. utraty warto*ci 
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Pozycje bilansowe 

 w tys. z% 

 Rok 2021 Q okres od 01-01-2021 do 30-06-2021 

Przychody z 
tyt.  

odsetek 

Koszty z tyt. 
odsetek 

Zyski Q 
straty z ty-

tu%u wyceny  
wg. zamor-
tyzowanego 

kosztu 

Utworzone 
odpisy aktu-

alizuj+ce 

Rozwi+zane 
odpisy aktu-

alizuj+ce 

Zyski Qstraty 
z tyt. ró'nic 
kursowych 

Udzielone po&yczki    1  1 

Nale&no"ci handlowe oraz pozosta!e 28   784 256 / 24 

*rodki pieni$&ne oraz ich ekwiwalenty      16 

Inne aktywa krótkoterminowe � Transakcje Forward   / 32   / 

Zobowi'zania z tyt. kredytów- po&yczek oraz leasingowe 
pozosta!e 

 313 / 191   / 

Zobowi'zania leasingowe z tyt. umów lokali handlowych 
oraz powierzchni biurowych  

 1 516    4 143 

Zobowi'zania handlowe oraz pozosta!e  118    1 082 

Razem 28 1 947 - 223 785 256 5 218 

  

Pozycje bilansowe 

 w tys. z% 

 Rok 2020 Q okres od 01-01-2020 do 30-06-2020 

Przychody z 
tyt.  

odsetek 

Koszty z tyt. 
odsetek 

Zyski Q 
straty z ty-

tu%u wyceny  
wg. zamor-
tyzowanego 

kosztu 

Utworzone 
odpisy aktu-

alizuj+ce 

Rozwi+zane 
odpisy aktu-

alizuj+ce 

Zyski Qstraty 
z tyt. ró'nic 
kursowych 

Udzielone po&yczki / /  6 / 6 

Nale&no"ci handlowe oraz pozosta!e 119   1 534 659 50 

*rodki pieni$&ne oraz ich ekwiwalenty 19 /  / / 1 

Inne aktywa krótkoterminowe � Transakcje Forward   90    

Zobowi'zania z tyt. kredytów- po&yczek oraz leasingowe 
pozosta!e 

/ 590 708 / / / 

Zobowi'zania leasingowe z tyt. umów lokali handlowych 
oraz powierzchni biurowych  

 1 121    / 6 177 

Zobowi'zania handlowe oraz pozosta!e / 198  / / / 1 427 

Razem 138 1 909 798 1 540 659 - 7 547 

21. ZAPASY 

 
w tys. z% 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 

Materia!y (wed!ug ceny nabycia) 13 696 12 921 14 555 

Pó!produkty i produkty w toku (wed!ug kosztu wytworzenia) 9 027 5 718 725 

Produkty gotowe (wed!ug kosztu wytworzenia) 52 556 46 619 45 310 

Towary (wed!ug ceny nabycia) 190 784 188 659 200 400 

Zapasy ogó!em- wed!ug ni&szej z dwóch warto"ci; ceny nabycia (kosztu 
wytworzenia) oraz warto"ci netto mo&liwej do uzyskania 

266 063 253 917 260 990 

Odpisy aktualizuj'ce warto"# zapasów / 24 907 / 15 695 / 17 843 

Razem 241 156 238 222 243 147 
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Utworzone odpisy aktualizuj'ce w kwocie 9 212 tys. z! odniesione zosta!y w pozosta!e koszty operacyjne- nie za/
istnia!y przes!anki do odwrócenia dotychczas utworzonych odpisów aktualizuj'cych.  

Spó!ka w 2Q 2021 utworzy!a odpis w wysoko"ci 9-2 mln PLN. Odpis ten dotyczy;  
/ towarów hurtowych w kwocie 5-3 mln z!  
/ towarów handlowych w kwocie 3-5 mln z!  
/ surowców w kwocie 0-4 mln z! 

Zapasy zosta!y obj$te zastawem rejestrowym- jako zabezpieczenie umowy kredytowej wykazanej nocie 23. 

Warto"# zapasów uj$tych- jako koszt w trakcie okresu wynios!a 95 608 tys. z!. 

22.  NALE$NO!CI Z TYTU"U DOSTAW I US"UG ORAZ POZOSTA"E NALE$NO!CI 

Nale'no*ci z tytu%u dostaw i us%ug oraz pozosta%e nale'no*ci 
w tys. z% 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 

Nale&no"ci z tytu!u dostaw- robót i us!ug od jednostek pozosta!ych 
(brutto) 

10 838 12 029 12 742 

minus; odpis aktualizuj'cy warto"# nale&no"ci z tytu!u dostaw- robót i 
us!ug od jednostek pozosta!ych 

/ 8 606 / 8 193 / 9 116 

Nale&no"ci z tytu!u dostaw- robót i us!ug od jednostek pozosta!ych 
(netto) 

2 232 3 836 3 626 

Nale&no"ci z tytu!u dostaw- robót i us!ug od jednostek powi'zanych 
(brutto) 

5 952 4 409 6 309 

minus; odpis aktualizuj'cy warto"# nale&no"ci od jednostek powi'za/
nych 

/ 1 983 / 1 983 / 1 983 

Nale&no"ci z tytu!u dostaw- robót i us!ug od jednostek powi'zanych 
(netto) 

3 969 2 426 4 326 

Nale&no"ci z tytu!u podatków- dotacji- ce!- ubezpiecze% spo!ecznych i 
zdrowotnych oraz innych "wiadcze%  

/ 1 005 / 

Pozosta!e nale&no"ci od jednostek pozosta!ych (brutto) 44 461 43 365 45 302 

minus; odpis aktualizuj'cy warto"# pozosta!ych nale&no"ci od jedno/
stek pozosta!ych 

/ 42 443 / 42 456 / 42 304 

Pozosta!e nale&no"ci od jednostek pozosta!ych (netto) 2 018 909 2 998 

Pozosta!e nale&no"ci od jednostek powi'zanych (brutto) 4 300 4 300 4 300 

minus; odpis aktualizuj'cy warto"# pozosta!ych nale&no"ci od jedno/
stek powi'zanych 

/ 4 300 / 4 300 / 4 300 

Pozosta!e nale&no"ci od jednostek powi'zanych (netto) / / / 

Pozosta!e aktywa obrotowe 2 253 1 466 1 273 

Nale'no*ci krótkoterminowe/ razem (brutto) 67 604 66 574 69 926 

minus; odpisy aktualizuj'ce warto"# nale&no"ci razem / 57 332 / 56 932 / 57 703 

Nale&no"ci krótkoterminowe- razem (netto) 10 272 9 642 12 223 

Terminy p!atno"ci za nale&no"ci wynosz' od 7/120 dni. Po up!ywie terminu p!atno"ci naliczane s' odsetki w wyso/
ko"ci 8?. 

23. PO$YCZKI I KREDYTY BANKOWE 

 
w tys. z% 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 

Kredyty w rachunku bie&'cym (overdraft[y) / / / 

Kredyty bankowe 21 325 23 894 40 457 

Kwoty p!atne zgodnie z umowami kredytów;    

na &'danie lub w ci'gu 1 roku 5 089 4 939 19 110 

od 2 do 5 roku 16 236 18 955 21 347 
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Powy&ej 5 lat / / / 

Po&yczki / / / 

Kwoty p!atne zgodnie z umowami po&yczek    

na &'danie lub w ci'gu 1 roku / /  / 

od 2 do 5 roku / / / 

Powy&ej 5 lat / / / 

 

Struktura walutowa kredytów 
w tys. 

Razem z% � [ 

30 czerwca 2021 21 325 21 325 - - 

Kredyty w rachunku bie&'cym (overdraft�y) / / - - 

Kredyty bankowe 21 325 21 325 - - 

Po&yczki / /   

31 grudnia 2020 23 894 23 894 - - 

Kredyty w rachunku bie&'cym (overdraft�y) / / / / 

Kredyty bankowe 23 894 23 894 / / 

Po&yczki / / / / 

30 czerwca 2020 40 457 40 457 - - 

Kredyty w rachunku bie&'cym (overdraft�y) / / - - 

Kredyty bankowe 40 457 40 457 - - 

Po&yczki / /   

Zobowi+zania z tytu%u kredytów i po'yczek; 

Nazwa 
(firma) 

jednostki 

Sie-
dziba 

Kwota kredytu Q 
 wg umowy 

Kwota kredytu po-
zosta%a do sp%aty 

w  
warto*ci  

nominalnej 

Kwota kre-
dytu wyce-
niona wg 

zamortyzo-
wanego 
kosztu 

Warunki oprocento-
wania 

Termin 
sp%aty 

Zabezpieczenia 

z% 
wa-
luta 

z% 
wa-
luta 

z% 

Bank PKO 
BP S.A. 

War/
szawa 

37 000 000 PLN / PLN / 

Limit  umo&liwiaj'cy   
korzystanie z kredytu 
 w rachunku bie&'cym  
 

01 
 lipca 
2022 

1. Weksel w!asny in blanco wraz 
z deklaracj'        
2. O"wiadczenie o poddaniu si$ 
egzekucji                                                 
3. Umowne prawo potr'cenia 
wierzytelno"ci 
4. Zastaw rejestrowy na zapa/
sach marek Vistula i Wólczanka 
5. Zastaw rejestrowy na znakach 
@Vistula@- @Wólczanka@ 
6. Zastaw rejestrowy na akcjach 
spó!ki W.Kruk SA i DCG SA                                             
7. Zastaw rejestrowy na udzia/
!ach spó!ki Wólczanka Shirts Ma/
nufacturing Sp. z o.o. i spó!ki VG 
Property Sp. z o.o.                                                                
8. Umowa trójstronna dotycz'ca 
p!atno"ci transakcji kartami p!at/
niczymi                                                                      
9. Cesja praw z polisy ubezpie/
czeniowej 
10. Gwarancja BGK  (umowa 
kredytu w rachunku bie&'cym) 
11. Por$czenie cywilnoprawne 
Spó!ki zale&nej W.KRUK S.A. 
(umowa limitu kredytu wielocelo/
wego                                                                                 

55 000 000 PLN / PLN / 

Limit  umo&liwiaj'cy   
realizacj$ zlece% w za/
kresie gwarancji i akre/
dytyw. 01 

 lipca 
2022 

47 600 000 PLN 22 080 000 PLN 21 325 229 Kredyt inwestycyjny 
31 

 grudnia 
2024 
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mBank S.A. 
War/
szawa 

19 000 000 PLN / PLN / 

Limit  umo&liwiaj'cy 
 korzystanie z kredytu  
w rachunku bie&'cym  
oraz realizacj$ zlece% w 
zakresie gwarancji i 
akredytyw  

18 
kwietnia 

2022 

1. Cesja wierzytelno"ci-  
2. Pi$# weksli w!asnych  
in blanco 
3.Zastaw rejestrowy na wybra/
nych lokalizacjach pod mark' 
Bytom 
4. Gwarancja BGK  (dotyczy li/
mitu faktoringowego) 11 500 000 PLN / PLN / 

Limit na faktoring od/
wrotny 

15 
 lipca 
2022 

ING Bank 
*l'ski S.A. 

Katowice 55 000 000 PLN / PLN / 

Limit  umo&liwiaj'cy   
korzystanie z kredytu 
 w rachunku bie&'cym 
 oraz realizacj$ zlece%  
w zakresie gwarancji i 
akredytyw 

20 
kwietnia 

2023 

1.Cesja wierzytelno"ci-  
2.Wp!ywy na rachunek bankowy- 
3. Zastaw rejestrowy na znaku 
towarowym Bytom i  Intermoda- 
4. Zastaw rejestrowy na wybra/
nych lokalizacjach marki Bytom- 
 5. Cesja praw z polisy ubezpie/
czeniowej- 
6. O"wiadczenie o poddaniu si$ 
egzekucji   
7. Gwarancja BGK                                                                                   

Spó!ka posiada nast"puj#ce limity i kredyty bankowe: 

n Umowy kredytowe w !'cznej kwocie 92.000 tys. z! uprawniaj'ce do korzystania z kredytu w rachunku bie&'cym 
do kwoty 37.000 tys. PLN oraz realizacji zlece% w zakresie gwarancji bankowych do kwoty 25.000 tys. PLN i 
akredytyw do kwoty 35.000 tys. PLN. W dniu 02 lipca 2020 roku podpisana zosta!a umowa kredytu w rachunku 
bie&'cym do kwoty 37.000-00 tys PLN. Umowa wielocelowa podpisana zosta!a 09.03.2015 r. z pó<niejszymi 
zmianami- zmieniona aneksem z dnia 02 lipca 2020 roku wy!'czaj'cym z umowy kredyt w rachunku bie&'cym 
oraz aneksem z 14 maja 2021 r zwi$kszaj'cym sublimit dla akredytyw. Wyga"ni$cie umów nast'pi 01.07.2022 
r. Umowy zabezpieczone s' wekslem w!asnym in blanco wraz z deklaracj'- o"wiadczeniem o poddaniu si$ 
egzekucji- umownym prawem potr'cenia wierzytelno"ci- zastawem rejestrowym na zapasach marek Vistula i 
Wólczanka- zastawem rejestrowym na znakach @Vistula@- @Wólczanka@- zastawem rejestrowym na akcjach 
spó!ki W.KRUK SA i DCG SA- zastawem rejestrowym na udzia!ach spó!ki Wólczanka Shirts Manufacturing 
Sp. z o.o. i spó!ki VG Property Sp. z o.o.- cesj' wierzytelno"ci z kontraktu- cesj' praw z polisy ubezpieczenio/
wej- oraz gwarancj' p!ynno"ciow' Banku Gospodarstwa Krajowego dla kredytu w rachunku bie&'cym i por$/
czeniem cywilnoprawnym jednostki zale&nej od Spó!ki tj. W.KRUK S.A. dla kredytu wielocelowego. 

n kredyt inwestycyjny w kwocie 47.600 tys. PLN.  Umowa podpisana zosta!a 09.03.2015 r. Wyga"ni$cie umowy 
nast'pi 31.12.2024 r. Umowa zabezpieczona jest wekslem w!asnym in blanco- zastawem rejestrowym na ak/
cjach spó!ki W.Kruk SA i DCG SA- zastawem rejestrowym na udzia!ach spó!ki Wólczanka Shirts Manufacturing 
Sp. z o.o. i spó!ki VG Property Sp. z o.o.- o"wiadczeniem o poddaniu si$ egzekucji- cesj' wierzytelno"ci z 
kontraktu- oraz cesj' praw z polisy ubezpieczeniowej.  

n wielocelowa linia kredytowa w kwocie 55.000 tys. z!. na okres do dnia 29.11.2022 r.- a nast$pnie z jego obni/
&aniem ka&dorazowo o 2 000 tys. PLN w terminach; od 30.11.2022 r.- 31.12.2022 r.- 31.01.2023 r.- 28.02.2023 
r. 31.03.2023 r. z terminem ko%cowym do dnia 20 kwietnia 2023 r.- w ramach Umowy wieloproduktowej w ING 
Bank *l'ski S.A. Spó!ka mo&e korzysta# z poni&szych produktów;  kredytu w rachunku bie&'cym do wysoko"ci 
13.000.000 z!- linii na akredytywy do wysoko"ci 15.000.000 z!- linii na gwarancje bankowe do wysoko"ci 
6.000.000 z!- transakcji dyskontowych w formie wykupu wierzytelno"ci odwrotnego w wysoko"ci 8.000.000 
EUR- przy czym !'czna kwota zad!u&enia wynikaj'ca z wykorzystania limitu w formie w:w produktów kredyto/
wych nie mo&e przekroczy# kwoty limitu- tj. kwoty 55.000 tys. z!. na okres do dnia 29.11.2022 r.- a nast$pnie 
z jej obni&aniu ka&dorazowo o 2 000 tys. PLN w terminach; od 30.11.2022 r.- 31.12.2022 r.- 31.01.2023 r.- 
28.02.2023 r. a& w okresie 31.03.2023 r. / 20 kwietnia 2023 r nie mo&e przekroczy# kwoty 45.000 tys. z!. 
Zabezpieczeniami udzielonego Spó!ce limitu w ramach Umowy s'; cesja wierzytelno"ci- wp!ywy na rachunek 
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bankowy- zastaw rejestrowy na znaku towarowym Bytom i Intermoda- zastaw rejestrowy na wybranych lokali/
zacjach marki Bytom- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej- o"wiadczenie o poddaniu si$ egzekucji.                                                                                                                              

n wielocelowa linia kredytowa w mBank S.A. uprawniaj'ca do korzystania z kredytu w rachunku bie&'cym- rea/
lizacji zlece% w zakresie gwarancji bankowych i akredytyw- przy czym !'czna kwota zad!u&enia wynikaj'ca z 
wykorzystania limitu w formie w:w produktów kredytowych nie mo&e przekroczy# 19.000.000-00 z!. Umowa 
wielocelowa podpisana zosta!a na okres od 23.04.2019 r. do 18.04.2022 r.( aneksem z dnia 31.03.2021 okres 
umowy zosta! przed!u&ony do 15.07.2022r.)- limit zobowi'za% z tytu!u faktoringu nie mo&e przekroczy#  
11 500 000 z!. Umowa zabezpieczona jest wekslem w!asnym in blanco- zastawem na zapasach w wybranych 
lokalizacjach marki Bytom- cesj' wierzytelno"ci- cesj' praw z polisy ubezpieczeniowej oraz dodatkowo gwa/
rancj' p!ynno"ciow' Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie limitu na faktoring. 

Na dzie% 30.06.2021 roku Spó!ka wywi'za!a si$ ze sp!at wszystkich otrzymanych kredytów oraz z tytu!u odsetek 
od kredytów. 

24. ZOBOWI?ZANIA Z TYT. DOSTAW I US"UG ORAZ POZOSTA"E ZOBOWI?ZANIA 

Zobowi'zania z tytu!u dostaw i us!ug i inne zobowi'zania wynikaj' g!ównie z zakupów handlowych i kosztów zwi'/
zanych z dzia!alno"ci' bie&'c'. *redni okres kredytowania przyj$ty dla zakupów handlowych wynosi 45 dni. 

Zobowi+zania z tytu%u dostaw i us%ug oraz pozosta%e 
 zobowi+zania 

w tys. z% 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 

Zobowi'zania z tytu!u dostaw- robót i us!ug wobec jednostek pozosta/
!ych 

56 017 69 205 53 361 

Zobowi'zania z tytu!u dostaw- robót i us!ug wobec jednostek powi'za/
nych  

223 592 466 

Zobowi'zania z tytu!u podatków- dotacji- ce!- ubezpiecze% spo!ecznych i 
zdrowotnych oraz innych "wiadcze%  

5 126 4 384 12 125 

Zobowi'zania finansowe /  faktoring odwrotny   24 545 28 285 13 562 

Zobowi'zania z tytu!u przychodów przysz!ych okresów 2 144 239 171 

Inne  8 357 7 705 8 664 

Zobowi+zania krótkoterminowe/ razem  96 412 110 410 88 349 

 

Zobowi+zania krótkoterminowe (struktura walutowa) 
w tys. z% 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 

a) w walucie polskiej 69 741 83 448 76 103 

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z!) 26 671 26 962 12 246 

b1. jednostka:waluta tys : EURO 2 219 2 222 1 685 

 tys. z!  10 032 10 256 7 526 

b2. jednostka:waluta tys : USD 4 106 4 167 1 013 

 tys. z!  15 618 15 663 4 034 

Pozosta!e waluty w tys. z!. 1 021 1 043 686 

Zobowi'zania krótkoterminowe- razem  96 412 110 410 88 349 

24A. ZOBOWI?ZANIA FINANSOWE WED"UG OKRESU WYMAGALNO!CI 

Zobowi+zania finansowe wed%ug okresu wymagalno*ci 
w tys. z% 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 

Kwoty p!atne zgodnie z umowami leasingu dot. umów lokali handlo/
wych i powierzchni biurowych- w tym; 

192 592 200 436 188 237 
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Zobowi+zania finansowe wed%ug okresu wymagalno*ci 
w tys. z% 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 

w ci'gu 1 roku 57 332 58 403 52 888 

od 2 do 5 roku 130 324 137 925 126 897 

Powy&ej 5 lat 4 936 4 108 8 452 

Kwoty p!atne zgodnie z umowami leasingu dot. pozosta!ych umów 851 1 400 1 980 

w ci'gu 1 roku 541 874 1 124 

od 2 do 5 roku 310 526 856 

Powy&ej 5 lat / / / 

Kwoty p!atne zgodnie z umowami kredytów i po&yczek 23 774 25 889 30 057 

w ci'gu 1 roku 6 637 5 716 6 389 

od 2 do 5 roku 17 137 20 173 23 668 

Powy&ej 5 lat / / / 

Kwoty p!atne zgodnie z terminami wymagalno"ci zobowi'za% han/
dlowych i pozosta!ych 

91 286 106 026 76 224 

w ci'gu 1 roku 91 286 106 026 76 224 

od 2 do 5 roku / / / 

Powy&ej 5 lat / / / 

Nie wyst$puj' inne zobowi'zania finansowe o okresie wymagalno"ci powy&ej 12 miesi$cy. 

25. REZERWY 

 

Rezerwa 
na koszty 

 pracownicze 

Rezerwa 
 na przysz%e  

zobowi+zania 

Rezerwa 
 na  

produkcj, 
w toku 

Pozosta%e  
w tym  

zwroty od 
odbiorców 

Razem 

Stan na dzie: 1 stycznia 2020 2 882 3 157 1 557 516 8 112 

- utworzone rezerwy w ci'gu roku obrotowego / / / / / 

- rozwi'zanie :wykorzystanie rezerw / / 74 / 1 382 / / 1 456 

Stan na dzie: 30 czerwca 2020 2 882 3 083 175 516 6 656 

- wykazane w zobowi'zaniach krótkoterminowych 2 274 3 083 175 516 6 048 

- wykazane w zobowi'zaniach d!ugoterminowych 608 / / / 608 

Stan na dzie: 1 stycznia 2020 2 882 3 157 1 557 516 8 112 

- utworzone rezerwy w ci'gu roku obrotowego 1 026 2 630 / 893 4 549 

- rozwi'zanie :wykorzystanie rezerw / 797 / 3 127 / 632 / 516 / 5 072  

Stan na dzie: 31 grudnia 2020 3 111 2 660 925 893 7 589 

- wykazane w zobowi'zaniach krótkoterminowych 2 466 2 660 925 893 6 944 

- wykazane w zobowi'zaniach d!ugoterminowych 645 / / / 645 

Stan na dzie: 1 stycznia 2021 3 111 2 660 925 893 7 589 

- utworzone rezerwy w ci'gu roku obrotowego / / 1 607 / 1 607 

- rozwi'zanie :wykorzystanie rezerw / / / / / 

Stan na dzie: 30 czerwca 2021 3 111 2 660 2 532 893 9 196 

- wykazane w zobowi'zaniach krótkoterminowych 2 466 2 660 2 532 893 8 551 

- wykazane w zobowi'zaniach d!ugoterminowych 645 / / / 645 
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Utworzone rezerwy odniesione zosta!y odpowiednio w koszty zarz'du- sprzeda&y lub w pozosta!e koszty opera/
cyjne- a rozwi'zane:wykorzystane rezerwy odniesione zosta!y odpowiednio na zmniejszenie kosztów zarz'du i 
sprzeda&y lub w pozosta!e przychody operacyjne. 

Na saldo rezerw na 30.06.2021 rok sk!adaj' si$; 

645 tys. z% 
rezerwa d%ugoterminowa 
 na odprawy emerytalne 

74 tys. z% 
rezerwa krótkoterminowa 
 na odprawy emerytalne  

2 392 tys. z%. 
rezerwa krótkoterminowa  

na niewykorzystane urlopy 
9 196 tys. z%. 

RAZEM 
2 532 tys. z% 

rezerwa krótkoterminowa 
na us%ugi szycia 

2 660 tys. z% 
rezerwa na przysz%e  

zobowi+zania 

893 tys. z%.  
zwroty od odbiorców 

Rezerwy na odprawy emerytalne s' kalkulowane przez niezale&nego aktuariusza. G!ówne za!o&enia aktuarialne- 
które zosta!y przyj$te do kalkulacji wynios!y; stopa dyskontowa 2-0?- d!ugookresowa roczna stopa wzrostu wyna/
grodze% 3-0?- prawdopodobie%stwo odej"# pracowników na podstawie historycznych danych rotacji zatrudnienia 
w Grupie Kapita!owej. 

Analiza wra&liwo"ci sporz'dzona przez aktuariusza nie wykaza!a znacz'cych odchyle% warto"ci rezerwy przy ka&/
dym z rozpatrywanych scenariuszy. Warto"# rezerwy zostanie zaktualizowana na podstawie kalkulacji niezale&/
nego aktuariusza wed!ug stanu na dzie% 31 grudnia 2021 roku. 

26. RZECZOWE AKTYWA TRWA"E ORAZ NIERUCHOMO!CI INWESTYCYJNE 

W okresie od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 roku Spó!ka naby!a rzeczowe aktywa trwa!e na kwot$ 1.003 tys. 
z!. (w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku na kwot$ 3 765 tys. z!- natomiast w okresie od 1 stycznia 
2020 do 30 czerwca 2020 roku na kwot$ 2.546 tys. z!.). Rzeczowe "rodki trwa!e nabyte przez spó!k$ to g!ównie 
inwestycje w obcych "rodkach trwa!ych (lokale sklepowe) i ich wyposa&enie. W I pó!roczu 2021 utworzono odpis 
aktualizuj'cy w kwocie 1 931 tys. z!.- który zosta! odniesiony w pozosta!e koszty operacyjne oraz rozwi'zano na 
kwot$ 12 tys. z!. który odniesiono w pozosta!e przychody operacyjne. 

Na dzie% 30 czerwca 2021 roku nie wyst'pi!y zobowi'zania umowne dot. zakupu "rodków trwa!ych. 

27. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWI?ZANYMI 

W roku obrotowym Spó!ka zawar!a nast$puj'ce transakcje handlowe z podmiotami powi'zanymi; 

 

w tys. z% 

Sprzeda' produktów/ towarów/ 
materia%ów i us%ug 

Zakup produktów/ towarów/ 
materia%ów i us%ug 

Kwoty nale'ne od pod-
miotów powi+zanych 

Kwoty nale'ne  
podmiotom powi+-

zanym 
I H 2021 
Okres od 

01.01.2021 
do 

30.06.2021 

Rok 2020 
Okres od 

01-01-2020 
do 31-12-

2020 

I H 2020 
Okres od 

01.01.2020  
do 

30.06.2020 

I H 2020 
Okres od 

01.01.2020 
do 

30.06.2020 

Rok 2020 
Okres od 

01-01-2020 
do 31-12-

2020 

I H 2020 
Okres od 

01.01.2020 
do 

30.06.2020 

Saldo  
na  

30.06. 
2021 

Saldo 
 na  

31.12. 
2020 

Saldo  
na  

30.06. 
2020 

Saldo  
na  

30.06. 
2021 

Saldo 
na 

31.12. 
2020 

Saldo  
na  

30.06. 
2020 

Vistula Market  
Sp. z o.o. 

/ / / / / / 1 983 1 983 1 983 / / / 

DCG SA 11 35 15 / 1 / 146 164 14 / / / 

VG Property  
Sp. z o.o. 

24 14 3 113 280 167 99 35 1 / 82 66 

W.KRUK S.A. 2 281 5 207 3 057 261 150 10 2 760 1 259 3 403 2 219 / 

Wólczanka Shirts 
Manufacturing 
 Sp. z o. o. 

13 35 10 913 2 171 1 070 964 968 908 221 291 400 
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Razem 2 329 5 291 3 085 1 287 2 602 1 247 5 952 4 409 6 309 223 592 466 

Saldo odpisów aktualizuj'cych / 1 983 /1 983 /1 983 

Kwoty nale'ne od podmiotów powi+zanych netto 3 969 2 426 4 326 

Koszty sprzedanych produktów- towarów i us!ug wynios!y 234 tys. z!. (2020 rok 681 tys. z!.= I pó!rocze 2020 roku 
373 tys. z!.) 

Przychody finansowe wynios!y 0 tys. z!. (rok 2020; 992 tys. z!.= I pó!rocze 2020; 0 tys. z!.)- a koszty finansowe 
wynios!y 0 tys. z!. (rok 2020= 219 tys. z!.= I pó!rocze 2020; 0 tys. z!.) 

Pozosta!e przychody operacyjne wynios!y 0 tys. z!. (2020 rok 23 tys. z!.= I pó!rocze 200 roku 0 tys. z!.)- a pozosta!e 
koszty operacyjne wynios!y 0 tys. z!. (200 rok 0 tys. z!.= I pó!rocze 2020 roku 0 tys. z!). 

Sprzeda& towarów podmiotom powi'zanym dokonana by!a po cenach wynikaj'cych z cennika Spó!ki. Zakupy by!y 
dokonywane po zdyskontowanych cenach rynkowych- aby odzwierciedli# ilo"# towarów zakupionych i zwi'zki po/
mi$dzy stronami.  

Nale&no"ci z tytu!u udzielonych po&yczek od podmiotów powi'zanych na 30.06.2021 roku wynosz' 742 tys. z!. (na 
31.12.2020 roku 588 tys. z!.= na 30.06.2020 rok  579 tys. z!.)- nale&no"ci te zosta!y obj$te odpisami aktualizuj'cymi 
na 30.06.2021 roku w wysoko"ci 227 tys. z!. (na 31.12.2020 roku; 227 tys. z!.= na 30.06.2020 roku; 227 tys. z!.) 

Pozosta!e nale&no"ci od podmiotów powi'zanych na 30.06.2021 roku wynosz' 4.300 tys. z!. (na 31.12.2020 roku 
4.300 tys. z!.= na 30.06.2020 roku 4.300 tys. z!.)- nale&no"ci te zosta!y obj$te odpisami aktualizuj'cymi na 
30.06.2021 roku w wysoko"ci 4.300 tys. z!. (na 31.12.2020 roku; 4.300 tys. z!.= na 30.06.2020 roku; 4.300 tys. z!.) 

Nale&no"ci nie s' zabezpieczone a ich sp!ata ma nast'pi# gotówk' .Na dzie% 30.06.2021 roku odpisy aktualizuj'ce 
warto"# nale&no"ci od podmiotów powi'zanych !'cznie wynios!y 6.510 tys. z!. (na 31.12.2020 roku 6.510 tys. z!.= 
na 30.06.2020 roku 6.510 tys. z!). W I pó!roczu 2021 roku odpisów aktualizuj'cych utworzono na kwot$ 0 tys. z!- a 
rozwi'zano na kwot$ 0 tys. z! . 

Podmioty i osoby powi+zane z kluczowym personelem kierowniczym Spó%ki wed%ug stanu na dzie: 30 
czerwca 2021 r. 

n Premium Cigars Sp. z o.o.� powi'zany z Prezesem spó!ki W.KRUK S.A. Panem \ukaszem Bernackim pe!ni'/
cym funkcj$ Cz!onka Rady Nadzorczej w Prenium Cigars Sp. z o.o. 

n Doksa Sp. z o.o. � powi'zany z Cz!onkiem Rady Nadzorczej- Panem Janem Pilchem= podmiot wynajmuj'cy 
powierzchni$ biurow' dla Spó!ki VRG S.A. 

W I pó!roczu 2021 roku Spó!ka zawiera!a transakcje z podmiotami- na które znacz'co wp!ywa lub posiada w niej 
znacz'c' ilo"# g!osów- bezpo"rednio lub po"rednio osoba b$d'ca cz!onkiem kluczowego personelu kierowniczego 
spó!ki. 

n Doksa Sp. z o.o. / w I pó!roczu 2021 roku !'czne obroty brutto wynios!y 373 tys. z!. 

Transakcje z podmiotami powi+zanymi zawierane by%y na warunkach odpowiadaj+cych warunkom rynko-
wym. 

W I pó!roczu 2021 roku Spó!ka nie udzieli!a por$cze% spó!kom zale&nym. 

Na 30.06.2021 roku saldo udzielonych w poprzednich okresach przez Spó!k$ por$cze% spó!kom zale&nym 
W.KRUK S.A.- DCG S.A. oraz VG Property Sp. z o.o. za zobowi'zania W.KRUK S.A.- DCG S.A. oraz VG Property 
Sp. z o.o. wobec Banku PKO BP S.A. wynikaj'ce umów kredytowych wynosi; 

a) Umowa kredytu terminowego (Kredyt B) do kwoty 71.400.000-00 PLN zawarta przez Spó!k$ w dniu 9.03.2015 
roku z po<n. zm.- przeniesionej na W.KRUK S.A. po dokonaniu przej$cia zorganizowanej cz$"ci przedsi$bior/
stwa Spó!ki przez W.KRUK S.A. w wyniku czego nast'pi!a zmiana kredytobiorcy w Umowie o Kredyt B- tj. w 
miejsce Spó!ki w pe!ni$ praw i obowi'zków kredytobiorcy wst'pi!a Grupa W.KRUK S.A. w zwi'zku z czym 
dosz!o do przej$cia d!ugu przez W.KRUK S.A. Po przeniesieniu praw i obowi'zków kredytobiorcy na W.KRUK 
S.A.- Grupa jest odpowiedzialna za sp!at$ Kredytu B z tytu!u por$czenia do maksymalnej kwoty nieprzekra/
czaj'cej 107.100.000 PLN- z mo&liwo"ci' jego zwolnienia po 3 latach.  
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W dniu 9 lipca 2020 roku Spó!ka dominuj'ca VRG S.A. udzieli!a dodatkowego por$czenia spó!ce zale&nej 
W.Kruk S.A. do umowy limitu kredytu wielocelowego z dnia 25.06.2015 roku z po<n. zm. do kwoty 33.000.000 
PLN- por$czenie wa&ne jest do 6 stycznia 2024 roku. 

Natomiast  dniu 7 lipca 2020 roku Spó!ka zale&na W.Kruk S.A. udzieli!a por$czenia VRG S.A. do umowy limitu 
kredytu wielocelowego z dnia 25.06.2015 roku z po<n. zm. do kwoty 55.000.000 PLN- por$czenie wa&ne jest 
do 1 stycznia 2024 roku. 

b) Umowa limitu kredytowego wielocelowego do kwoty 4.500.000-00 PLN zawarta przez spó!k$ zale&n' DCG 
S.A. w dniu 25.06.2015 roku z po<n- zm. Jednym z zabezpiecze% sp!aty zobowi'za% DCG S.A. wobec banku 
z tytu!u niniejszej umowy jest por$czenie przez Spó!k$ dominuj'c' do maksymalnej kwoty nieprzekraczaj'cej 
6.750.000 PLN- por$czenie wa&ne jest do 14 lipca 2025 roku. 

c) Umowa kredytu inwestycyjnego do kwoty 4.021.500-00 PLN zawarta przez spó!k$ zale&n' VG Property Sp. z 
o.o. w dniu 30.06.2016 roku z po<n. zm. Jednym z zabezpiecze% sp!aty zobowi'za% VG Property Sp. z o.o. 
wobec banku z tytu!u niniejszej umowy jest por$czenie przez Spó!k$ do maksymalnej kwoty nieprzekraczaj'cej 
6.032.250 PLN- por$czenie wa&ne jest do dnia ca!kowitej sp!aty kredytu.  

28. ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA I ZAGRO$E> 

W zakresie ryzyk i zagro&e% sytuacja nie uleg!a istotnej zmianie od informacji zawartej w ostatnich rocznych spra/
wozdaniach finansowych. Istotne czynniki ryzyka i zagro&e% zosta!y wymienione i opisane w Sprawozdaniu Za/
rz'du Grupy Kapita!owej sporz'dzonego na dzie% 30 czerwca 2021 roku. 
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Raport  
z przegl!du  
skróconego "ródrocznego  
sprawozdania finansowego 

Dla Akcjonariuszy VRG Spó"ka Akcyjna  

Wprowadzenie 

Przeprowadzili$my przegl#d za"#czonego skróconego $ródrocznego sprawozdania finansowego VRG Spó"ka 

Akcyjna (Spó"ka) z siedzib# w Krakowie, przy ul. Pilotów 10, na które sk"ada si% skrócone $ródroczne 

sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz#dzone na dzie! 30 czerwca 2021 roku, skrócony $ródroczny 

rachunek zysków i strat, skrócone $ródroczne sprawozdanie z ca"kowitych dochodów, skrócone $ródroczne 

sprawozdanie ze zmian w kapitale w"asnym, skrócone $ródroczne sprawozdanie z przep"ywów pieni%&nych 

za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku oraz wybrane informacje obja$niaj#ce. 

Za sporz#dzenie i prezentacj% tego skróconego $ródrocznego sprawozdania finansowego zgodnie 

z Mi%dzynarodowym Standardem Rachunkowo$ci 34  ródroczna!sprawozdawczo"#!finansowa!og"oszonym 

w formie rozporz#dze! Komisji Europejskiej odpowiedzialny jest Zarz#d Spó"ki.  

Jeste$my odpowiedzialni za sformu"owanie wniosku na temat tego skróconego $ródrocznego sprawozdania 

finansowego na podstawie przeprowadzonego przez nas przegl#du. 

Zakres!przegl$du 

Przegl#d przeprowadzili$my zgodnie z Krajowym Standardem Przegl#du 2410 w brzmieniu Mi%dzynarodowego 

Standardu Us"ug Przegl#du 2410 Przegl$d!"ródrocznych!informacji!finansowych!przeprowadzony!przez!
niezale%nego!bieg&ego!rewidenta!jednostki przyj%tym uchwa"# nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Bieg"ych 

Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 roku, z pó'niejszymi zmianami. Przegl#d $ródrocznych informacji 

finansowych polega na kierowaniu zapyta!, przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe 

i ksi%gowe, oraz przeprowadzaniu procedur analitycznych oraz innych procedur przegl#du. Przegl#d ma 

znacz#co w%&szy zakres ni& badanie przeprowadzane zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu 

Mi%dzynarodowych Standardów Badania przyj%tymi uchwa"# Krajowej Rady Bieg"ych Rewidentów nr 

3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 roku (z pó'niejszymi zmianami) i w konsekwencji nie umo&liwia nam 

uzyskania pewno$ci, &e wszystkie istotne kwestie, które zosta"yby zidentyfikowane w trakcie badania, zosta"y 

ujawnione. W zwi#zku z tym nie wyra&amy opinii z badania. 
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Wniosek  

Na podstawie przeprowadzonego przez nas przegl#du stwierdzamy, &e nie zwróci"o naszej uwagi nic, co 

kaza"oby nam s#dzi*, &e za"#czone skrócone $ródroczne sprawozdanie finansowe nie zosta"o sporz#dzone, 

we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Mi%dzynarodowym Standardem Rachunkowo$ci 34  ródroczna!
sprawozdawczo"#!finansowa!og"oszonym w formie rozporz#dze! Komisji Europejskiej.  

 

 

Renata Art-Franke 

Bieg"a Rewident nr 10320 

Kluczowa bieg"a rewident przeprowadzaj#ca przegl#d w imieniu 

Grant Thornton Polska Spó"ka z ograniczon# odpowiedzialno$ci# sp. k., 

Pozna!, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, firma audytorska nr 4055 

 

 

Pozna!, 25 sierpnia 2021 roku. 

Signed by /
Podpisano przez:

Renata Art-Franke

Date / Data: 2021-
08-25 18:23



Grant Thornton Polska 
Sp. z o.o. sp. k. 
ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E 
61-131 Pozna! 
Polska 
 

T +48 61 62 51 100 
F +48 61 62 51 101 
www.GrantThornton.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Audyt � Podatki � Outsourcing � Doradztwo 
Member of Grant Thornton International Ltd 

 
Grant Thornton Polska Spó"ka z ograniczon# odpowiedzialno$ci# Spó"ka komandytowa. Firma audytorska nr 4055.  
Komplementariusz: Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Zarz#d komplementariusza: Tomasz Wróblewski � Prezes Zarz#du, Dariusz Bednarski � Wiceprezes Zarz#du,  
Jan Letkiewicz � Wiceprezes Zarz#du. Adres siedziby: 61-131 Pozna!, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E. NIP: 782-25-45-999, REGON: 302021882.  
Rachunek bankowy: 31 1090 1476 0000 0001 3554 7340. S#d Rejonowy Pozna! � Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzia" Gospodarczy, nr KRS 0000407558. 
 

Raport z przegl!du  
skróconego  
"ródrocznego  
skonsolidowanego  
sprawozdania finansowego  

Dla Akcjonariuszy VRG Spó"ka Akcyjna  

Wprowadzenie 

Przeprowadzili$my przegl#d za"#czonego skróconego $ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapita"owej, w której jednostk# dominuj#c# jest VRG Spó"ka Akcyjna (Spó"ka Dominuj#ca) 

z siedzib# w Krakowie, przy ulicy Pilotów 10, na które sk"ada si% skrócone $ródroczne skonsolidowane 

sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz#dzone na dzie! 30 czerwca 2021 roku, skonsolidowany skrócony 

$ródroczny rachunek zysków i strat, skonsolidowane skrócone $ródroczne sprawozdanie z ca"kowitych 

dochodów, skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale w"asnym, skrócone skonsolidowane 

sprawozdanie z przep"ywów pieni%&nych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku oraz 

wybrane informacje obja$niaj#ce. 

Za sporz#dzenie i prezentacj% tego skróconego $ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

zgodnie z Mi%dzynarodowym Standardem Rachunkowo$ci 34  ródroczna!sprawozdawczo"#!finansowa!
og"oszonym w formie rozporz#dze! Komisji Europejskiej odpowiedzialny jest Zarz#d Spó"ki Dominuj#cej.  

Jeste$my odpowiedzialni za sformu"owanie wniosku na temat tego skróconego $ródrocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie przeprowadzonego przez nas przegl#du. 

Zakres!przegl$du 

Przegl#d przeprowadzili$my zgodnie z Krajowym Standardem Przegl#du 2410 w brzmieniu Mi%dzynarodowego 

Standardu Us"ug Przegl#du 2410 Przegl$d "ródrocznych!informacji!finansowych!przeprowadzony!przez!
niezale%nego!bieg&ego!rewidenta!jednostki przyj%tym uchwa"# nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Bieg"ych 

Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 roku, z pó'niejszymi zmianami. Przegl#d $ródrocznych informacji 

finansowych polega na kierowaniu zapyta!, przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe 

i ksi%gowe, oraz przeprowadzaniu procedur analitycznych oraz innych procedur przegl#du. Przegl#d ma 

znacz#co w%&szy zakres ni& badanie przeprowadzane zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu 

Mi%dzynarodowych Standardów Badania przyj%tymi uchwa"# Krajowej Rady Bieg"ych Rewidentów 

nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 roku (z pó'niejszymi zmianami) i w konsekwencji nie umo&liwia nam 

uzyskania pewno$ci, &e wszystkie istotne kwestie, które zosta"yby zidentyfikowane w trakcie badania, zosta"y 

ujawnione. W zwi#zku z tym nie wyra&amy opinii z badania. 
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Wniosek  

Na podstawie przeprowadzonego przez nas przegl#du stwierdzamy, &e nie zwróci"o naszej uwagi nic, 

co kaza"oby nam s#dzi*, &e za"#czone skrócone $ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie 

zosta"o sporz#dzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Mi%dzynarodowym Standardem 

Rachunkowo$ci 34  ródroczna!sprawozdawczo"#!finansowa!og"oszonym w formie rozporz#dze! Komisji 

Europejskiej.  
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