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1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za I półrocze 2015 roku. 

Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Polwax S.A. obejmuje okres od 01.01.2015 roku do 
30.06.2015 roku. Dane porównywalne w przypadku rachunku  zysków i strat oraz rachunku 
przepływów pieniężnych obejmują okres od 01.01.2014 roku do 30.06.2014 roku, natomiast 
w przypadku zestawienia zmian w kapitale własnym dane porównywalne obejmują okres od 
01.01.2014 roku do 30.06.2014 roku oraz okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku. Dane 
porównywalne w przypadku bilansu przedstawiają stan na 31.12.2014 roku oraz na dzień 30.06.2014 
roku. 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości 
wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. 
z 2013 roku, poz.330). Sprawozdanie uwzględnia także Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 
19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133, z późn. 
zm.). 

W okresie sprawozdawczym  nastąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych. W związku z zakupem  
w dniu 31.03.2015r.   zorganizowanych części przedsiębiorstwa LOTOS Lab Sp. z o.o. tj. oddziału 
w Jaśle oraz oddziału w Czechowicach – Dziedzicach i przejęciem pracowników, utworzono rezerwę 
emerytalno – rentową, oraz rezerwę  z tytułu odroczonego podatku dochodowego na przejściową 
różnicę pomiędzy wartością księgową netto, a wartością podatkową netto środków trwałych. 

Skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli od 30 
czerwca 2015 roku. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania skróconego sprawozdania 
finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości 
kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na 
skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią 
dotychczasowej działalności. 

1.1. Wartości niematerialne i prawne. 
Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości 
spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane 
z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen 
nabycia lub kosztu wytworzenia. 
Po początkowym ujęciu składnik wartości niematerialnych i prawnych wykazuje się w cenie nabycia 
lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości 
niematerialne i prawne podlegają ujęciu w ewidencji aktywów trwałych, jeżeli ich jednostkowa cena 
nabycia jest równa lub przekracza 3 500 zł. Składniki wartości niematerialnych i prawnych o wartości 
poniżej 3 500 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w miesiącu przekazania ich do 
używania.  
Licencje(sublicencje), programy komputerowe, prawa autorskie   2 lata 
Inne wartości niematerialne i prawne     5 lat 
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych 
począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ta wartość została 
przekazana do używania do końca tego miesiąca, w którym nastąpiło zrównanie sumy odpisów z ich 
wartością początkową lub postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. 
 
1.2. Koszty badań i zakończonych prac rozwojowych. 
Koszty prac badawczych nie są ujmowane w bilansie lecz podlegają w całości zaliczeniu do kosztów 
okresu, w jakim zostały poniesione. Uzasadnieniem takiej polityki rachunkowości jest fakt, że na 
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etapie prac badawczych jednostka nie jest w stanie określić prawdopodobieństwa i skali osiągniętych 
w przyszłości korzyści .  
Koszty prac rozwojowych do czasu ich zakończenia są ujmowane jako rozliczenia międzyokresowe 
kosztów. Koszty zakończonych prac rozwojowych, poniesione przed podjęciem produkcji lub 
zastosowaniem technologii zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych jeżeli; 
a)  produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac 
rozwojowych wiarygodnie określone, oraz 
b)  techniczna przydatność produktu lub technologii została przez podatnika odpowiednio 
udokumentowana i na tej podstawie Spółka podjęła decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub 
stosowaniu technologii, oraz 
c) z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, że koszty prac rozwojowych zostaną 
pokryte spodziewanymi przychodami sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii. 
Jeżeli jednak zostaną zakończone wynikiem negatywnym lub bez wynikowo, to stanowią pozostałe 
koszty operacyjne działalności spółki w dacie ich zakończenia.  
Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od poniesionych kosztów zakończonych prac 
rozwojowych wynosi 5 lat. 
 
1.3. Środki trwałe. 
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz 
o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cena nabycia środków trwałych obejmuje cenę zakupu oraz 
ogół kosztów bezpośrednio związanych z zakupem oraz przystosowaniem środka do używania.  
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do używania, jak koszty napraw, przeglądów, 
opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały 
poniesione. Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, 
adaptacji lub modernizacji, wartość początkowa tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich 
ulepszenie. 
Środki trwałe, zaliczane do odpowiednich grup rodzajowych środków trwałych objęte są ewidencją 
bilansową. Środki trwałe są amortyzowane przy zastosowaniu metody liniowej. Przewidywany okres 
ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco: 
Prawo użytkowania wieczystego gruntu 20 lat 
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  10 - 40 lat 
Urządzenia techniczne i maszyny 3 - 14 lat 
Środki transportu 5 - 15 lat 
Inne środki trwałe 4 - 10 lat 
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych, począwszy od 
pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek przekazano do używania, do 
końca tego miesiąca w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością 
początkową lub w który postawiono w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono niedobór. 

Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniżej 3 500 złotych, z wyjątkiem 
komputerów, telefonów i niszczarek, odnoszone są jednorazowo w koszty. 
Komputery, telefaksy, niszczarki o jednostkowej wartości poniżej 3.500 zł są zaliczane do środków 
trwałych i podlegają jednorazowemu odpisowi amortyzacyjnemu w miesiącu oddania do używania. 

1.4. Środki trwałe w budowie. 
Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim 
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, skorygowanych  o odpisy 
z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również 
materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich 
budowy i oddania do użytkowania. 
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1.5. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany w stosunku do wszystkich różnic przejściowych 
występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów, a ich wartością 
bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. 
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich 
różnic przejściowych. 
Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do 
wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na 
następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do 
opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty. 
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana 
na dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle o ile przestało być prawdopodobne 
osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego 
zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku. 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy 
wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego 
przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa 
rozwiązana.  
Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony mogą być w bilansie 
kompensowane, jeżeli dotyczą tego samego tytułu prawnego. 
 
1.6. Zapasy. 
Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów są objęte ewidencją ilościowo-
wartościową prowadzoną w jednostkach naturalnych i pieniężnych. Przyjęte do magazynu dostawy 
materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu, wyroby gotowe po rzeczywistym koszcie 
wytworzenia. Koszty związane z zakupem  materiałów do których zalicza się koszty transportu, 
załadunku, rozładunku badania laboratoryjne produktu, ujmuje się na koncie „ koszty zakupu”. Koszty 
te doprowadzające ceny zakupu do cen  nabycia  powiększają wartość materiałów proporcjonalnie do 
ilości zużytych materiałów w momencie przekazania ich do produkcji. Przy ustalaniu rozchodów 
zapasów materiałów i towarów Spółka stosuje metodę średniej ważonej. Wartość stanu końcowego 
zapasów materiałów, towarów wycenia się (zgodnie z przyjętą metodą do rozchodu) według cen 
przeciętnych, to jest ustalonych w wysokości średniej ważonej cen zakupu (dla gaczy i pozostałych 
surowców) 
Na dzień bilansowy Spółka wycenia zapasy wyrobów gotowych według kosztów wytworzenia nie 
wyższych od cen ich sprzedaży netto, a wartość z wyceny odnosi w pozostałe koszty operacyjne. 
Koszty wytworzenia produktów gotowych i produktów w toku produkcji obejmują koszty bezpośrednich 
materiałów i robocizny oraz uzasadnioną część pośrednich kosztów produkcji, ustaloną przy 
normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. 
 

1.7. Należności z tytułu dostaw i usług. 
Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny.  
Spółka dokonuje analizy ściągalności posiadanych należności i w wypadku należności wątpliwych 
dokonuje odpisu aktualizującego bilansową wartość należności, biorąc pod uwagę 
prawdopodobieństwo ściągnięcia kwoty należności. Odpisy aktualizujące wartość należności 
ujmowane są w rachunku zysków i strat. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od 
których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej 
wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. 
Wartość należności powiększona jest o odsetki naliczone od nieterminowych zapłat. 
 
 



 

Strona 9 z 27 
 

1.8. Transakcje w walucie obcej. 
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych  są wyceniane po obowiązującym 
na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty  przez Narodowy Bank Polski. Powstałe 
z wyceny różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych 
lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów. Różnice kursowe 
prezentowane są w rachunku zysków i strat po skompensowaniu. 
 
1.9. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych. 
Środki pieniężne w banku oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności  
wyceniane są według wartości nominalnej. 
Rozchody z rachunków walutowych wyceniane są metodą FIFO. 
Wykazana w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się ze 
środków pieniężnych na rachunkach bankowych i lokat bankowych o terminie zapadalności nie 
dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność lokacyjna. 
 

1.10. Rozliczenia międzyokresowe. 
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych okresów 
sprawozdawczych do których zaliczane są prenumeraty, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, 
opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, ubezpieczenia majątkowe, odpis na Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych. Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów pod 
warunkiem, że nakład spełnia warunki uznania go za aktywo jednostki. Warunek uzyskania 
w przyszłości korzyści ekonomicznych z poniesienia nakładu podlega okresowej weryfikacji i ocenie. 
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych 
zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.  
Spółka w ramach biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów tworzy między innymi rezerwy na 
premie dla pracowników, zgodnie z zawartymi umowami o pracę oraz rezerwy na zalegle urlopy 
pracownicze. Tego rodzaju bierne rozliczenia międzyokresowe są prezentowane w pozycji rezerw 
i tworzone są w ciężar kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń.  
 

1.11. Kapitał zakładowy. 
Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej w rejestrze 
sądowym.  
 

1.12. Rezerwy. 
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) 
wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego 
obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy 
uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy tworzy się w szczególności 
z następujących tytułów, (jeżeli spełnione są wyżej wymienione warunki ujmowania rezerw): 
- skutki toczących się spraw sądowych oraz spraw spornych, 
- przyszłe świadczenia na rzecz pracowników. 
Spółka prowadzi program wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Koszty z tytułu ww. 
świadczeń są ustalane metodą aktuarialną wyceny prognozowanych uprawnień jednostkowych. 
Rezerwy  na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne tworzone są w ciężar kosztów wynagrodzeń 
i ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń. 
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1.13. Koszty finansowania zewnętrznego. 
Koszty finansowania zewnętrznego zaciągniętego na nabycie lub wytworzenie majątku trwałego 
ponoszone do czasu oddania składnika majątku trwałego do używania są kapitalizowane jako składnik 
nabycia bądź wytworzenia aktywów. W pozostałych przypadkach koszty finansowania zewnętrznego 
są odnoszone bezpośrednio do rachunku zysków i strat. 
 

1.14. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług. 
Zobowiązanie jest obowiązkiem spółki do świadczeń, które spowodują wykorzystanie już posiadanych 
lub przyszłych jej aktywów. Zobowiązania spółki dzieli się na : 
- zobowiązania, których kwota oraz termin wymagalności są znane i pewne, 
- rezerwy na przyszłe zobowiązania – zobowiązania, których powstanie jest pewne lub o dużym 
stopniu prawdopodobieństwa, lecz których kwota i termin zapłaty nie są pewne ale wiarygodny 
szacunek kwoty jest możliwy. 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w całości,  niezależnie od terminu ich zapłaty, zalicza się  do 
zobowiązań krótkoterminowych. Pozostałe zobowiązania  dzieli się na krótko- i długoterminowe, 
stosując następujące kryteria: 
- całość lub część, która wymaga zapłaty w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, zalicza się do 
zobowiązań krótkoterminowych, 
- wszystkie zobowiązania nie będące zobowiązaniami z tytułu dostaw  i usług lub też nie spełniające 
kryteria zaliczenia do krótkoterminowych, traktowane są jako zobowiązania długoterminowe.  
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, wycenia się w kwocie 
wymaganej zapłaty, przez którą rozumie się wartość nominalną zobowiązania powiększoną 
o ewentualne, należne kontrahentowi na dzień wyceny, odsetki zwłoki. 

 

1.15. Zobowiązania finansowe. 
Do zobowiązań finansowych Spółka zalicza długo- i krótkoterminowe zobowiązania z tytułu 
wykorzystanych kredytów. 
Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe  wyceniane są w skorygowanej cenie nabycia tj. w cenie 
nabycia w  jakiej składnik zobowiązań finansowych został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg 
rachunkowych,  pomniejszonej o spłaty wartości nominalnej (kapitału podstawowego) i odpowiednio 
skorygowanej o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy między wartością początkową składnika, 
a jego  wartością w terminie wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej. 
Różnice powstałe przy aktualizacji wartości zobowiązań finansowych za pomocą skorygowanej ceny 
nabycia odnoszone są na przychody bądź koszty finansowe. 
 
1.16. Zobowiązania z tytułu leasingu. 
Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjmuje do odpłatnego używania lub 
pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przez uzgodniony okres. 
W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka 
i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot 
leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie 
w kwocie równej wartości kapitałowych rat leasingowych, ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. 
Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób 
umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty 
finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.  
Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu są amortyzowane w sposób określony dla 
własnych środków trwałych. Jednakże, gdy brak jest pewności co do przejścia prawa własności 
przedmiotu umowy, wówczas środki trwałe są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: 
przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu. Opłaty leasingowe z tytułu umów, które 
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nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są jako koszty w rachunku zysków 
i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu. 
 

1.17. Pochodne instrumenty finansowe. 
Instrumenty pochodne, z których korzysta Spółka w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem 
związanym ze zmianą kursów wymiany walut  to transakcje terminowe - kontrakty forward oraz  opcje 
walutowe. Wycena na dzień bilansowy do wartości godziwej. Instrumenty pochodne wykazuje się jako 
aktywa, gdy ich wartość z wyceny jest dodatnia i jako zobowiązania, gdy ich wartość z wyceny jest 
ujemna oraz ujmuje w rachunku zysków i strat jako przychody i koszty finansowe. 
 

1.18. Trwała utrata wartości aktywów. 
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę 
wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną, 
możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty 
wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. 
Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący okres.  
 

1.19. Uznawanie przychodów. 
Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności 
towarów bądź produktów przekazane zostały nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane 
kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług. 
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu 
bankowej stopy procentowej – dla lokat, oraz stopy odsetek ustawowych – dla należności) jeżeli ich 
otrzymanie nie jest wątpliwe. Jeżeli otrzymanie jest wątpliwe następuje objęcie ich odpisem 
aktualizującym. 

 
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej.  

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. 

 

Średnie kursy wymiany złotego w okresach objętych sprawozdaniem finansowym.  

Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR wynosiły: 

Okres sprawozdawczy 
 

Średni kurs w 
okresie* 

 

Minimalny kurs 
w okresie 

 

Maksymalny 
kurs 

w okresie 
 

Kurs na 
ostatni dzień 

okresu 
Od 01.01.2015 do 30.06.2015 

 
4,1341 

 
3,9822 

 
4,3335 

 
4,1944 

Od 01.01.2014 do 31.12.2014 
 

4,1893 
 

4,0998 
 

4,3138 
 

4,2623 
Od 01.01.2014 do 30.06.2014 

 
4,1784 

 
4,0998 

 
4,2375 

 
4,1609 

*) Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie 
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2. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego 
dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących. 

2.1. Działalność operacyjna. 
 
2.1.1 Uzupełnienie informacji o zakończeniu Oferty Publicznej akcji serii B oraz C. 

W dniu 19 stycznia 2015 roku raportem nr 1/2015 Spółka przekazała uzupełnienie informacji 
o zakończeniu Oferty Publicznej akcji serii B oraz C. 

W powyższym raporcie stanowiącym uzupełnienie do treści Raportu bieżącego nr 14/2014 z dnia 
8.10.2014r. w zakresie podania do publicznej wiadomości informacji zawartych w punktach 12 i 13 
raportu na temat zakończonej oferty publicznej 3.819.865 akcji zwykłych na okaziciela Spółki 
przekazano ostateczną informację o kosztach Oferty Publicznej w tym średnim koszcie 
przeprowadzenia Oferty Publicznej przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego 
Ofertą Publiczną. 

Informacja o kosztach Oferty Publicznej, które zaprezentowano w pierwotnym raporcie (w roku 
ubiegłym) stanowiła szacunek. 

2.1.2 Aneks do umowy sprzedaży produktów parafinowych ze spółką Zakład Produkcyjno – 
Handlowy „Agran” Grażyna Grocholska z siedzibą w Piwnicznej Zdroju. 

W dniu 19 lutego Zarząd Spółki przekazał do publicznej wiadomości raport nr 3/2015 w którym 
informował rynek, że w dniu 18 lutego zawarł aneks do umowy sprzedaży produktów parafinowych 
z dn. 31.03.2008r. ze spółką Zakład Produkcyjno-Handlowy „Agran” Grażyna Grocholska z siedzibą 
w Piwnicznej Zdroju. 

Przedmiotem Umowy była dostawa przez Spółkę na rzecz Agran produktów parafinowych. Zgodnie 
z powyższym aneksem zostały wprowadzone następujące zmiany do Umowy: 

- umowa obowiązuje na czas określony od dnia 18.02.2015r. do dnia 28.10.2017r. 

- strony ustaliły szacunkowe miesięczne ilości dostaw produktów parafinowych, ilości te wskazane 
zostały celem umożliwienia planowania produkcji przez Strony Umowy i nie stanowią zobowiązania 
żadnej ze Stron do dostarczenia lub odbioru wskazanych ilości. 

W wymienionym raporcie Zarząd Spółki informował, że w okresie od dnia publikacji niniejszego 
raportu do dnia 28.10.2017roku, wartość obrotów ze Spółką Agran szacuje na 45,5 milionów złotych 
netto.  

2.1.3 Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu na rok 2015 w ramach 
obowiązującej umowy sprzedaży ze spółką Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą 
w Kostrzynie. 

Zarząd Spółki Polwax S.A. w dniu 20.02.2015r. uzgodnił ze spółką Jeronimo Martins Polska S.A. 
z siedzibą w Kostrzynie istotne warunki dla zawarcia kontraktu na rok 2015 w ramach obowiązującej 
umowy sprzedaży produktów zniczowych produkowanych przez Spółkę według wyboru JMP z dnia 
31.05.2010r.  

W ramach obowiązującej umowy strony uzgodniły do kontraktu na rok 2015 wstępne wolumeny 
i wzornictwo produktów zniczowych. 

Informacja o powyższym uzgodnieniu istotnych warunków została przekazana przez Spółkę do 
wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 4/2015 w dniu 21 lutego 2015 roku. 
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W wymienionym raporcie Zarząd Spółki informował ponadto, że powyższe wstępne uzgodnienia 
pozwolą w najbliższym czasie określić ostateczne wolumeny do kontraktu na rok 2015, o czym Spółka 
zakomunikuje w momencie zawarcia kontraktu. W związku z powyższym Zarząd Spółki informował, że 
w okresie roku 2015, spodziewana wartość obrotów ze Spółką JMP wyniesie około 60 milionów 
złotych netto. 

2.1.4 Informacja o szacunkach wyników Spółki osiągniętych w roku obrotowym 2014. 

W dniu 24 lutego Zarząd Spółki przekazał do wiadomości publicznej raportem nr 5/2015 informację 
o szacunkach wyników Spółki osiągniętych w roku obrotowym 2014. 

Ostateczne dane o osiągniętych wynikach Spółka przedstawiła w jednostkowym raporcie rocznym, 
który został opublikowany w dniu 18 marca 2015 roku. 

2.1.5 Zakup surowca o wartości umowy znaczącej. 

W dniu 26 lutego 2015r. Spółka przekazała do publicznej wiadomości raport nr 6/2015 o zakupie 
surowca o wartości umowy znaczącej. 

W wymienionym raporcie Spółka informowała, że w tym dniu dokonała zamówienia dostawy szkieł 
zniczowych o znacznej wartości od Vitrosilicon S.A. z siedzibą w Iłowej. Wartość zamówienia wynosiła 
szacunkowo 6 milionów PLN netto (słownie: sześć milionów złotych). 

W powyższym raporcie Zarząd Spółki informował ponadto, że na podstawie tego zamówienia zostanie 
w terminie późniejszym sporządzona umowa dostawy. 

Ostatecznie na podstawie tego zamówienia w dniu 28.04.2015r. została sporządzona umowa dostawy 
z datą obowiązywania do końca 2015r. 

2.1.6 Umowa przedwstępna w sprawie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa 
w postaci dwóch zakładów (Oddział Czechowice oraz Oddział Jasło) od Spółki LOTOS 
Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. 

W dniu 26 lutego Zarząd Spółki przekazał do wiadomości publicznej raport nr 7/2015 w którym 
informował rynek, że w tym dniu zawarł umowę przedwstępną („PSPA”) w sprawie nabycia 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci dwóch zakładów (Oddział Czechowice oraz 
Oddział Jasło) od Spółki LOTOS Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Umowa”). 

Wartość netto aktywów, których dotyczyła Umowa wynosiła 3,5 miliona złotych. Ponadto 
w wymienionym raporcie Spółka zobowiązała się, że będzie informować rynek o dalszych krokach 
w procesie zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 

2.1.7 Zatwierdzenie Strategii rozwoju i działania Polwax S.A. na lata 2015-2020 oraz zawartej 
w niej polityki dywidendowej Spółki. 

W dniu 4 marca Spółka przekazała do wiadomości publicznej raport nr 8/2015, w którym Zarząd 
Spółki informował rynek o zatwierdzeniu w dniu 3 marca Strategii rozwoju i działania Polwax S.A. na 
lata 2015-2020 oraz zawartej w niej polityki dywidendowej Spółki. 

W wymienionym komunikacie przedstawiono, że podstawowym celem Zarządu Emitenta jest wzrost 
wartości Polwax dla akcjonariuszy osiągany poprzez wzrost uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży 
oraz rentowności Spółki, a w konsekwencji wzrost jej wyników finansowych, przy jednoczesnym 
stopniowym umacnianiu pozycji rynkowej w Polsce i w Europie. 
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Nadrzędnym celem strategicznym Polwax S.A. jest stopniowe przekształcenie profilu działalności 
Spółki, którego celem jest ulokowanie Spółki w segmencie firm wytwarzających specjalistyczne 
produkty zestawione na bazie parafin i wosków dla wielu branż przemysłowych, charakteryzujące się 
znacznie wyższą marżowością. Efektem zmian w profilu Polwax będzie przekroczenie do 2020 roku 
progu 50% udziału specjalistycznych parafinowych produktów przemysłowych w strukturze sprzedaży 
Spółki przy jednoczesnym znacznym zwiększeniu sprzedaży i podniesieniu rentowności prowadzonej 
działalności operacyjnej, czego efektem będzie wzrost wyników finansowych i umocnienie pozycji 
rynkowej Spółki. 

Główne strategiczne cele cząstkowe Spółki służące do osiągnięcia zdefiniowanego powyżej celu 
nadrzędnego obejmują: 

• Zmianę portfolio produktowego Spółki, 

• Rozwój własnych struktur badawczo-rozwojowych i aktywów produkcyjnych, 

• Budowę instalacji odolejania rozpuszczalnikowego w oparciu o licencję Thyssen-Krupp UHDE 
o zdolności produkcyjnej 30 tys. ton rocznie, 

• Ekspansję na nowe rynki zbytu, 

• Dywersyfikację źródeł zaopatrzenia w kluczowe surowce i optymalizację dostaw, 

• Wzrost efektywności funkcjonowania Spółki, 

• Politykę dywidendową zgodnie z którą Zarząd Spółki będzie rekomendował w latach 2015-2020 
wypłatę z zysku na rzecz akcjonariuszy Spółki na poziomie 30-50% osiągniętego zysku netto 
uwzględniając bieżące potrzeby Spółki i perspektywy jej rozwoju. 

2.1.8 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości w kapitale zakładowym Spółki.  

W dniu 20 marca Zarząd Spółki przekazał do wiadomości publicznej raport nr 9/2015, w którym 
informował rynek o powzięciu informacji o rejestracji przez sąd zmiany wysokości w kapitale 
zakładowym Spółki.  

Wymieniona zmiana danych w KRS została zarejestrowana przez sąd w dniu 11 marca 2015 roku 
przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy  KRS. 

Kapitał zakładowy wzrósł z 500.000,00zł do 504.118,75zł, natomiast liczba akcji wszystkich emisji 
wzrosła z 10.000.000 sztuk do 10.082.375 sztuk, przy czym 82.375 akcji nowej serii były to akcje serii 
D, akcje te nie są uprzywilejowane.  Wskutek rejestracji wymienionych wyżej zmian ogólna liczba 
głosów w Spółce wyniosła 12 012 048. Wymieniony wzrost akcji o 82.375 sztuk wynikał z realizacji 
programu opcji menadżerskich, o którym to zdarzeniu Spółka informowała w komunikacie 18/2014 
w dniu 23 października 2014 roku. 

2.1.9 Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2014. 

W dniu 20 marca Zarząd Spółki przekazał do wiadomości publicznej raport nr 10/2015, w którym 
informował rynek o rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2014. 

Zgodnie z przyjętą polityką dywidendową opublikowaną w Prospekcie Emisyjnym Spółki Zarząd 
zarekomendował Radzie Nadzorczej Spółki wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Polwax S.A. 
w wysokości 12.300,5 tys. zł tj. 1.22 zł / akcję. Pozostałą część zysku netto Zarząd rekomendował 
przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. 
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Zarekomendowana wielkość wypłaty dywidendy stanowi 54,89% zysku netto Spółki za rok 2014, na 
co Spółka otrzymała zgodę ING Banku Śląskiego. Ograniczenia dotyczące wypłaty dywidendy 
wynikają z postanowień umów kredytowych zawartych przez Spółkę. 

2.1.10 Opinia Rady Nadzorczej do rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki 
za rok 2014. 

W dniu 24 marca Zarząd Spółki przekazał do wiadomości publicznej raport nr 11/2015, w którym 
informował rynek o opinii Rady Nadzorczej do rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku netto 
Spółki za rok 2014. 

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 24 marca 2015 roku podjęła uchwałę i pozytywnie 
zaopiniowała przedłożenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji Zarządu w sprawie 
podziału zysku netto Spółki za rok 2014. 

2.1.11 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. 

W dniu 25 marca Zarząd Spółki przekazał do wiadomości publicznej raport nr 12/2015, w którym 
ogłosił zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz przedstawił projekty uchwał 
oraz wykaz zmian w Statucie. 

ZWZ akcjonariuszy Spółki zostało zwołane na dzień 21 kwietnia 2015 roku w Jaśle. 

2.1.12 Zakup produktów o wartości umowy znaczącej. 

W dniu 27 marca 2015 roku raportem nr 13/2015 Zarząd Spółki przekazał do publicznej wiadomości 
informację o zakupie w tym dniu produktów o wartości umowy znaczącej. 

Polwax S.A. dokonała zamówienia zakupu witraży i tub zniczowych o znacznej wartości od Firmy 
Interlight Stefan Walędziak z siedzibą w Brańsku. Wartość zamówienia wynosiła szacunkowo 8 465 
tysięcy złotych netto (słownie: osiem milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). 

Ponadto w wymienionym raporcie przekazano informację, że w przypadku opóźnienia w dostawie (lub 
wad ilościowych w dostawie) Interlight zobowiązany będzie zapłacić Spółce karę umowną 
w wysokości 2 % za każdy dzień opóźnienia w dostawie, liczonej od wartości produktów netto, które 
nie zostały dostarczone, nie więcej niż 100 % wartości netto dostawy. Jeżeli opóźnienie przekracza 14 
dni Odbiorca uprawniony jest do odstąpienia od zamówienia (lub jego części) zachowując prawo do 
naliczonych do dnia odstąpienia kar umownych. 

Na podstawie tego zamówienia w dniu 30.04.2015r. została sporządzona umowa dostawy z datą 
obowiązywania do końca 2015r. 

2.1.13 Podpisanie umowy przyrzeczonej w sprawie nabycia zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa od spółki LOTOS Lab Sp. z o.o. 

W dniu 31 marca 2015 roku raportem nr 14/2015 Zarząd Spółki przekazał do publicznej wiadomości 
informację o podpisaniu umowy przyrzeczonej w sprawie nabycia zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa od spółki LOTOS Lab Sp. z o.o. 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. Zarząd Spółki Polwax S.A. 
informował, że w dniu 31.03.2015r. zawarł umowę przyrzeczoną w sprawie nabycia zorganizowanej 
części przedsiębiorstwa („ZCP”) w postaci dwóch zakładów (Oddział Czechowice oraz Oddział Jasło) 
od Spółki LOTOS Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Ponadto w raporcie poinformowano, że 
zawarta umowa nie zawiera zastrzeżenia warunku ani terminu, a postanowienia wymienionej umowy 
są zgodne z ustaleniami zawartymi w umowie przedwstępnej. 
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W dniu 21 kwietnia 2015 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które nie odstąpiło 
od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zgłoszono 
sprzeciwów.  W związku z tym Spółka w dniu 21 kwietnia 2015 roku w raportach nr 15/2015 oraz 
16/2015 przekazała do publicznej wiadomości uchwały ZWZ Spółki.  

2.1.14 Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2014. 

W raporcie nr 15/2015 przekazana została informacja o podjęciu uchwały w sprawie wypłaty 
dywidendy za rok 2014. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. zaakceptowało propozycję 
Zarządu dotyczącą podziału zysku netto za rok 2014 i przeznaczyło na wypłatę dywidendy kwotę 12 
300 497,50 zł tj. 1,22 zł/akcję. 

Wszystkie akcje wyemitowane przez Polwax S.A. w ilości 10.082.375 sztuk zostały objęte dywidendą. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. postanowiło, iż dniem ustalenia prawa do dywidendy 
jest 22 maja 2015 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy nastąpi w dniu 8 czerwca 2015 roku. 

2.1.15 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 21 kwietnia 2015 
roku. 

W raporcie nr 16/2015 przekazano do wiadomości publicznej uchwały Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 21 kwietnia 2015 roku, w tym uchwały w przedmiocie zmian 
Statutu i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, wraz z określeniem przy każdej uchwale liczby akcji, 
z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę 
ważnych głosów i liczbę głosów "za", "przeciw" oraz "wstrzymujących się". 

2.1.16 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

W dniu 22 kwietnia 2015 roku w raporcie nr 17/2015 został przedstawiony wykaz akcjonariuszy 
posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, 
które odbyło się w dniu poprzednim. 

2.1.17 Zarejestrowanie zmian Statutu Spółki. 

W dniu 5 czerwca 2015 roku Spółka powzięła informację o zarejestrowaniu w dniu 28 maja 2015r. 
przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS zmian Statutu Spółki przyjętych 
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 21 kwietnia 2015 roku. 

O tym zdarzeniu Spółka przekazała informację w raporcie nr 18/2015 w dniu 5 czerwca 2015 roku. 

2.1.18 Objęcie akcji w ramach realizacji programu opcji menadżerskich. 

Raportem bieżącym nr 19/2015 z dnia 11 czerwca 2015 roku Spółka poinformowała rynek o objęciu 
akcji w ramach kapitału warunkowego, co stanowiło realizację programu opcji menadżerskich. 

W wymienionym raporcie Zarząd Spółki informował iż w dniu 11.06.2015r. w ramach realizacji 
programu opcji menadżerskich uchwalonego uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 13 z dnia 
21.03.2013r. uczestnicy programu objęli akcje z przysługujących im za rok 2014 warrantów. Emisja 
warrantów subskrypcyjnych została zrealizowana na podstawie uchwały nr 15 WZ z dnia 21.03.2013r. 
celem umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym udział w programie opcji menadżerskich 
z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. 

W dniu 11.06.2015r. posiadacze warrantów objęli akcje serii D w liczbie przydzielonych im warrantów 
tj. 82.375 sztuk. Akcje zostały w pełni opłacone. Cena emisyjna Akcji Serii D wynosi 0,20 zł. 
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Zgodnie z uchwałą WZ nr 14 z dnia 21.03.2013r. Spółka wyemitowała 82.375 akcji zwykłych 
imiennych serii D o wartości nominalnej 0,05zł. Rozporządzanie powyższymi akcjami jest wyłączone 
przez okres jednego roku licząc od dnia objęcia akcji. 

W związku z powyższym kapitał zakładowy spółki zostaje podwyższony o kwotę 4.118,75 zł tj. z kwoty 
504.118,75 zł do kwoty 508.237,50 zł, który dzieli się na 10.164.750 akcji, w tym: 

1) 6.440.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5 gr każda; 

2) 1.929.673 akcje imiennych uprzywilejowanych serii C o wartości nominalnej 5 gr każda, oraz 

3) 1.630.327 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5 gr każda; 

4) 164.750 akcji imiennych zwykłych serii D o wartości nominalnej 5 gr każda. 

Ponadto w raporcie przekazano informację, że w roku ubiegłym w dniu 23 października 2014 roku 
Spółka informowała raportem bieżącym numer 18/2014 o objęciu akcji w ramach kapitału 
warunkowego (realizacji programu opcji menadżerskich poprzez objęcie akcji z przysługujących 
uczestnikom za rok 2013 warrantów) w oparciu o wymienione powyżej uchwały Walnego 
Zgromadzenia z dnia 21.03.2013r. i obecnie jest to kontynuacja tegoż procesu. 

2.1.19 Bieżąca działalność Spółki. 

Pierwsze półrocze 2015 roku było w ocenie Spółki okresem standardowej działalności Polwax S.A. 
w zakresie sprzedaży wyrobów we wszystkich grupach asortymentowych. Należy jednak podkreślić, 
że w komentowanym okresie, 6 miesięcy, marzec 2015, cechował się wzmożona aktywnością 
zakupowa klientów, która wpłynęła na znaczący wzrost wolumenu sprzedaży w pierwszym kwartale, 
oraz w konsekwencji w całym półroczu. Porównanie pierwszego półrocza 2015 r. z analogicznym 
okresem roku poprzedniego przełożyło się również na wzrost przychodów całego okresu ( o 6,4%). 

Na bieżącą działalność Spółki miała wpływ utrzymująca się niestabilna sytuacja na rynku notowań 
ropy, jak również surowców ropopochodnych, ograniczenie podaży gaczy parafinowych w pierwszym 
kwartale 2015 r. związane z okresem remontowym wschodnich rafinerii, oraz wahania notowań 
walutowych. Należy podkreślić, iż utrzymywał się wpływ negatywnego czynnika związanego 
z ograniczeniem wymiany towarowej ze wschodem, oraz ryzyko związane z sytuacją w Grecji.  

W I kwartale 2015 roku Spółka zanotowała 15,2 % wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów do 
branży producentów zniczy i świec w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Wysoki 
poziom zbudowanych zapasów surowcowych przez klientów  tej branży, pozwolił im na uzupełnienie 
braków, zapewnienie bieżącej produkcji, jak również wpłynął na spadek popytu w okresie kwiecień – 
czerwiec 2015 r w tym asortymencie. W pierwszym półroczu 2015 r. Spółka osiągnęła niższy poziom 
przychodów do branży producentów zniczy i świec niż w pierwszym półroczu 2014 r (-1,1 %). 

Przychody Spółki w zakresie grup produktowych dedykowanych do zastosowań przemysłowych 
odnotowały w pierwszym półroczu 2015 r. znaczący wzrost o 19,7%, w porównaniu z analogicznym 
okresem roku poprzedniego. W ocenie Spółki zdecydowanie największą wagę miała w tym 
asortymencie sprzedaż – antyzbrylaczy do nawozów (wzrost przychodów o 79 %), środków ochrony 
antykorozyjnej (wzrost przychodów o 40%), oraz wosków przeznaczonych do kontaktu z żywnością 
i pozostałych wyrobów dla przemysłu (wzrost o 20%). 

2.1.20 Umowa zakupu z LOTOS Terminale S.A. 

Zgodnie z aktem notarialnym z dnia 26.02.2015, zakupiono od LOTOS Terminale S.A. 
w Czechowicach-Dziedzicach prawo użytkownika wieczystego działki wraz z posadowionym na niej 
parkiem zbiorników o łącznej pojemności 5000 m3. Park ten, po dokonanej modernizacji umożliwi 
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zwiększenie elastyczności produkcyjnej i szybszą reakcję na zmiany surowcowe. Z uwagi na to, iż 
wartość umowy nie przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Spółki nie został przygotowany 
raport bieżący. 

2.1.21 Zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa od LOTOS Lab Sp. z o.o. 

Zgodnie z aktem notarialnym z dnia 31.03.2015, zakupiono od LOTOS Lab Sp. z o.o. w formie 
zorganizowanych części przedsiębiorstwa, oddziały laboratoryjne w Czechowicach-Dziedzicach i 
Jaśle. Zakupione oddziały pozwolą na rozszerzenie oferty Spółki, zapewnienie sprawnej działalności 
operacyjnej oraz rozszerzenie działalności badawczo-rozwojowej.   Wartość netto aktywów, których 
dotyczy Umowa wynosi 3,5 miliona złotych.  .Spodziewany poziom dodatkowych rocznych obrotów dla 
POLWAX S.A. z tytułu nabycia wymienionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynosi 7 
milionów złotych 

2.1.22 Akredytacja laboratoriów Spółki. 

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) 20 maja br. dokonało przeniesienia akredytacji na laboratoria 
spółki w Czechowicach-Dziedzicach  oraz Jaśle, po przeprowadzonym audycie w dniu 15 kwietnia 
2015r. Tym samym Spółka posiada akredytację nr AB 391 wydaną przez PCA potwierdzającą 
zgodność metod badawczych ( w określonym zakresie) z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (System 
Zarządzania Jakością w Laboratorium). 

 

2.2 Wyniki finansowe Spółki w I półroczu 2015 roku. 
Przychody ze sprzedaży spółki POLWAX S.A. w raportowanym okresie ukształtowały się na poziomie 
101.687 tys. zł i były wyższe o 6,4% od analogicznego okresu roku poprzedniego. Zanotowano 
wyższy ilościowy obrót o 2.883 ton oraz niższą średnią cenę sprzedaży podstawowych produktów 
parafinowych. Średnia cena sprzedaży podstawowych produktów parafinowych w I półroczu 2015 
roku była niższa o 7,0% od średniej ceny sprzedaży w analogicznym okresie 2014 roku. 

Wielkość sprzedaży wyrobów parafinowych w pierwszym półroczu 2015 roku wyniosła 27.776 ton, 
z czego 6.148 ton stanowiła sprzedaż eksportowa. Wielkość sprzedaży wyrobów parafinowych 
w analogicznym okresie 2014 roku wyniosła 24.893 ton, z czego 4.860 ton stanowiła sprzedaż 
eksportowa.  

Sprzedaż eksportowa i wewnątrzwspólnotowa wzrosła wartościowo w okresie objętym raportem 
o 13,8% w stosunku do poziomu z I półrocza 2014 roku. Spowodowane to było przede wszystkim 
zwiększeniem wolumenu sprzedaży wyrobów parafinowych o 1.288 ton. 

Tabela 1 Sprzedaż Spółki w ujęciu wolumenowym w okresie objętym raportem* 

dane w tys. ton I-VI 2015 I-VI 2014 

Wyroby do produkcji zniczy i produkty do wyrobów świecarskich 20,2 18,6 

Woski i produkty dedykowane dla przemysłu 7,6 6,3 

Razem 27,8 24,9 
• Dane nie obejmują świec i zniczy 

Tabela 2 Przychody POLWAX S.A. w okresie objętym raportem w podziale na główne kategorie 
produktowe 

dane w tys. zł I-VI 2015 I-VI 2014 

Wyroby do produkcji zniczy i produkty do wyrobów świecarskich, 72.198 73.247 



 

Strona 19 z 27 
 

znicze i świece 

Woski i produkty dedykowane dla przemysłu 26.282 21.963 

Usługi, towary i materiały 3.207 387 

Razem 101.687 95.597 

 

Zmiana struktury sprzedaży w poszczególnych grupach wynikająca m.in. z popytu i podaży na rynku 
w powiązaniu ze zmianami średniej cen realizacji spowodowała wzrost wyniku brutto na sprzedaży 
o 2,1% w porównaniu do roku poprzedniego. Wynik na sprzedaży brutto w pierwszym półroczu 2015 
roku ukształtował się na poziomie 18.569 tys. zł i był wyższy o 374 tys. zł od wyniku na sprzedaży 
brutto w analogicznym okresie 2014 roku (18.195 tys. zł). 

W okresie I-VI 2015 roku koszty sprzedaży wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu roku 
poprzedniego. Związane jest to ze wzrostem kosztów logistyki dotyczących transportu – miesiąc 
marzec 2015, cechował się wzmożona aktywnością zakupową klientów, która wpłynęła na znaczący 
wzrost wolumenu sprzedaży w pierwszym kwartale, oraz w konsekwencji w całym I półroczu. Koszty 
ogólnego zarządu wykazały tendencję wzrostową w porównaniu do 2015r. Na wzrost kosztów 
ogólnego zarządu w okresie objętym raportem miały przede wszystkim wpływ koszty ogólne związane 
z funkcjonowaniem przejętych laboratoriów. Koszty sprzedaży były wyższe o 4,3% niż w pierwszym 
półroczu 2014 roku, w przypadku kosztów ogólnego zarządu nastąpił wzrost o 11,3%. Wskaźnik relacji 
kosztów sprzedaży do przychodów ze sprzedaży ogółem wyniósł 2,5% w I półroczu 2015 roku, 
w analogicznym okresie 2014 roku utrzymał się na porównywalnym poziomie 2,6%. Koszty ogólnego 
zarządu stanowiły odpowiednio 6,6% i 6,3% zrealizowanych przychodów ze sprzedaży. 

Spółka POLWAX S.A. odnotowała zysk ze sprzedaży niższy o 4,3% w stosunku do pierwszych 
sześciu miesięcy roku poprzedniego. Zysk ze sprzedaży za okres I-VI 2015 roku wyniósł 9.267 tys. zł. 

Na koniec I półrocza br. POLWAX S.A. osiągnął wynik EBITDA w wysokości 11.382 tys. zł, tj. niższy 
o 6,7% niż w porównywalnym okresie 2014 roku (12.201 tys. zł). Zarówno EBITDA i zysk netto 
w I półroczu 2015r. były niższe niż w analogicznym okresie 2014r. ze względu na rozwiązanie rezerwy 
na zapasy w kwocie 1,4mln zł w 2014r. 

W pierwszym półroczu br. przychody i koszty finansowe netto zmniejszyły wynik finansowy Spółki 
w kwocie 445 tys. W analogicznym okresie roku poprzedniego saldo przychodów i kosztów 
finansowych miało ujemny wpływ na wynik finansowy POLWAX S.A. w wysokości 332 tys. zł. 

W raportowanym okresie Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 7.166 tys. zł. Zysk netto Spółki 
POLWAX S.A. w okresie I-VI 2014 roku wyniósł 8.435 tys. zł. 

 

3. Opis czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze 
mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zjawiska, w tym o nietypowym charakterze, mające istotny 
wpływ na uzyskane przez Spółkę wyniki finansowe. 
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4. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności 
Emitenta w prezentowanym okresie. 

Zachowania rynku wyrobów parafinowych wskazuje, iż następuje powolne spłaszczenie krzywej zmian 
kwartalnego popytu. Analiza okresów kwartalnych w oparciu o dane lat ubiegłych pozwala na 
zidentyfikowanie sezonowości sprzedaży w zakresie wyrobów asortymentowych Spółki związanych 
z branżą zniczową.  Na bazie analizowanych danych dot. pierwszego półrocza roku 2015 w miesiącu 
marcu wzrosły zakupy w zakresie tej grupy asortymentowej, co znalazło odzwierciedlenie w spadku 
popytu w drugim kwartale do poziomów roku 2014 . Sprzedaż wyrobów w tym segmencie podlega 
znacznym wahaniom sezonowym, koncentrując się głównie w III kwartale oraz w miesiącu 
październiku. Zjawisko sezonowości ma wpływ na marżę i wyniki finansowe realizowane w 
poszczególnych miesiącach i kwartałach.    Warto przypomnieć, iż w ramach funkcjonowania Polwax 
S.A,  zgodnie z przyjętą strategią, zadaniem rozwoju portfolio produktów dedykowanych do przemysłu, 
jest zrównoważenie zapotrzebowania branży zniczowej.  

 

5. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości 
netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu. 

Odpisy aktualizujące wartość zapasów w odniesieniu do poszczególnych grup zapasów w okresach 
prezentowanych w niniejszym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym  kształtowały się 
następująco: 
 
Odpis aktualizujący wartość zapasów 

dane w tys zł Wyroby gotowe Materiały Razem 

Stan na 1.01.2015r. 58 158 216 

Zwiększenia 13 92 105 

Zmniejszenia 22 26 48 

Stan na 30.06.2015r. 49 224 273 

     
     
Stan na 1.01.2014r. 1 049 380 1 429 

Zwiększenia 58 158 216 

Zmniejszenia 1 049 380 1 429 

Stan na 31.12.2014r. 58 158 216 

        
 

6. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów 
finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych 
i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów. 

W okresie sprawozdawczym nie dokonano odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów 
finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.  
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Zmiany stanu odpisów aktualizujących należności z tytułu dostaw i usług w okresach objętych 
półrocznym sprawozdaniem finansowym przedstawiały się następująco: 
 
Odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw i usług 

dane w tys zł                       

Stan na 1.01.2015r. 483 

Utworzenie 85 

Wykorzystanie/ Rozwiązanie 51 

Stan na 30.06.2015r. 517 

   
   
   
Stan na 1.01.2014r. 446 

Utworzenie 119 

Wykorzystanie/ Rozwiązanie 82 

Stan na 31.12.2014r. 483 

    
 

7. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu 
rezerw. 

W związku z zakupem w pierwszym półroczu 2015 r.  zorganizowanych części przedsiębiorstwa 
LOTOS Lab Sp. z o.o. tj. oddziału w Jaśle, oraz oddziału w Czechowicach – Dziedzicach przejęto 
pracowników na których  utworzono rezerwę emerytalno-rentową i jubileuszową. Zmiany stanu rezerw 
wg tytułów w okresach prezentowanych w półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym 
przedstawiały się następująco: 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa 

dane w tys zł Odprawa emerytalna Odprawa jubileuszowa Razem 

Stan na 1.01.2015r. 489 2 524 3 013 

Utworzenie 320 1 330 1 650 

Wykorzystanie/ Rozwiązanie - - - 

Stan na 30.06.2015r. 809 3 854 4 663 

     
     

Stan na 1.01.2014r. 346 2 110 2 456 



 

Strona 22 z 27 
 

Utworzenie 142 415 557 

Wykorzystanie/ Rozwiązanie - - - 

Stan na 31.12.2014r. 489 2 524 3 013 

        

    Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne krótkoterminowa 

dane w tys zł Odprawa emerytalna Odprawa jubileuszowa Nie wykorzystane urlopy Premie Razem 

Stan na 1.01.2015r. 28 237 174 1 500 1 939 

Utworzenie 19 46 452 878 1 395 

Wykorzystanie/ Rozwiązanie 6 96 160 1 500 1 761 

Stan na 30.06.2015r. 41 188 467 878 1 573 

       
       
       
Stan na 1.01.2014r. 17 132 222 1 649 2 020 

Utworzenie 23 225 167 1 500 1 916 

Wykorzystanie/ Rozwiązanie 13 120 216 1 649 1 997 

Stan na 31.12.2014r. 28 237 174 1 500 1 939 

       
 

 

8. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego. 

Spółka tworzy rezerwy i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W związku 
z zakupem w pierwszej połowie 2015 roku  zorganizowanych części przedsiębiorstwa LOTOS Lab Sp. 
 z o.o. tj. oddziału w Jaśle oraz oddziału w Czechowicach – Dziedzicach, nastąpił znaczny wzrost 
stanu rezerw. Utworzono rezerwę na przejściową różnicę pomiędzy wartością księgową netto, 
a wartością podatkową netto środków trwałych. 

Zmiany rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z powstaniem 
i odwróceniem różnic przejściowych w okresach objętych półrocznym sprawozdaniem finansowym 
przedstawia poniższa tabela: 
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dane w tys zł Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

Stan na 1.01.2015r. 1 190 283 

Zwiększenia 700 791 

Zmniejszenia 448 285 

Stan na 30.06.2015r. 1 442 789 

    
    
    
Stan na 1.01.2014r. 1 405 287 

Zwiększenia 604 243 

Zmniejszenia 818 248 

Stan na 31.12.2014r. 1 190 283 

      
 

9. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych 
aktywów trwałych. 

W okresie sprawozdawczym Spółka nie zawierała istotnych transakcji nabycia i sprzedaży rzeczowych 
aktywów trwałych tj. takich, których jednostkowa wartość przewyższała 10% kapitałów własnych.  
Wzrost  stanu środków trwałych w okresie prezentowanym w półrocznym skróconym  sprawozdaniu 
finansowym związany był z zakupem w pierwszej połowie 2015 roku.  zorganizowanych części 
przedsiębiorstwa LOTOS Lab Sp. z o.o. tj. oddziału w Jaśle oraz oddziału w Czechowicach – 
Dziedzicach i przedstawiały się następująco: 
Rzeczowe aktywa trwałe 

dane w tys zł 
grunty ( w tym prawo 

użytkowania 
wieczystego gruntu) 

budynki, lokale 
i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

środki 
transportu 

inne 
środki 
trwałe 

Razem 

a) wartość brutto 
środków trwałych na 
1.01.2015r. 

923 26 388 27 954 1 603 890 57 759 

 -zwiększenia 819 2 297 226 160 3 549 7 051 
 -zmniejszenia - 1 5 - 7 13 
b) wartość brutto 
środków trwałych na 
30.06.2015r. 

1 742 28 685 28 176 1 763 4 432 64 797 

c) skumulowana 
amortyzacja 
(umorzenie) na 
1.01.2015r. 

430 7 348 15 563 1 090 778 25 209 

d) amortyzacja za okres 34 607 1 005 76 203 1 925 

 -zwiększenia 34 608 1 010 76 210 1 938 
 -zmniejszenia - 1 5  7 13 
e) skumulowana 
amortyzacja 
(umorzenie) na 
30.06.2015r. 

465 7 955 16 568 1 166 981 27 134 
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f) odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości 
na 1.01.2015r. 

-  - - - - 

 -zwiększenia - - - - - - 
 -zmniejszenia - - - - - - 
g) odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości 
na 30.06.2015r. 

- - - - - - 

h) wartość netto 
środków trwałych na 
30.06.2015r. 

1 277 20 730 11 608 597 3 451 37 663 

              
 

10. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu 
rzeczowych aktywów trwałych. 

W bilansie sporządzonym na dzień 30.06.2015 roku Spółka wykazuje zobowiązanie w kwocie 
1.500.000,00 zł z tytułu zakupu prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności budowli 
oraz urządzeń na nim zlokalizowanych. Zgodnie z warunkami płatności zapłata pozostałej do zapłaty 
kwoty 1.500.000,00 zł  nastąpiła  3 lipca 2015 roku. 

 

11. Informacja o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych. 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych. 

 

12. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów. 
W okresie sprawozdawczym nie zachodziła konieczność dokonywania korekt.  

 

13. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków 
prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą 
aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie 
od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy 
w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym). 

Nie nastąpiła zmiana sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności mająca wpływ na 
wartość godziwą aktywów Spółki. 

 

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

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano niespłaconych kredytów lub pożyczek ani naruszeń 
istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki. 

 

15. Transakcje z podmiotami powiązanymi. 
W I półroczu 2015 roku nie zawierano z akcjonariuszami i osobami z nimi powiązanymi transakcji. 
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16. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości 
godziwej — informacja o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia. 

Nie dotyczy, gdyż Spółka nie posiadała na dzień bilansowy takich instrumentów. 
 

17. Informacje dotyczące zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych 
w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów. 

Spółka w okresie sprawozdawczym nie dokonywała zmiany w kwalifikacji aktywów finansowych. 

 

18. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych 
i kapitałowych papierów wartościowych. 

Za wyjątkiem kwestii opisanych w punkcie 2.1.18 w okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała 
emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. 

 

19. Informacja dotycząca wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, 
łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe 
i uprzywilejowane.  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Polwax S.A., które odbyło się 21.04.2015 roku, zysk 
netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w wysokości 
22 408 582,42 zł postanowiło podzielić w następujący sposób:  

• kwotę 10 108 084,92 zł przeznaczając na kapitał zapasowy Spółki,  
• kwotę 12 300 497,50 zł tj.1,22 zł na 1 akcję ( zarówno zwykłą jak i uprzywilejowaną) 

przeznaczając na wypłatę dywidendy.  

Dzień prawa do dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenia ustaliło na dzień 22 maja 2015r., 
a wypłatę dywidendy na dzień 8 czerwca 2015r. Spółka w dniu 8 czerwca 2015r. dokonała wypłaty 
dywidendy w kwocie 12 300 497,50 zł (1.22 zł na jedną akcję), przeznaczając:  

na akcje uprzywilejowane kwotę 2 354 205,94 zł, a na akcje zwykłe kwotę 9 946 291,56 zł. 

Kapitał zakładowy  

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 508 237,50 zł i dzieli się na 10.164.750 akcji o wartości nominalnej 5 
groszy każda. Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone. Wszystkie akcje Spółki mają równe 
uprawnienia w zakresie dywidendy (i odpowiednio zaliczki na poczet dywidendy) i uprawniają do 
udziału w zysku Spółki. 

Tabela 3 Struktura akcji 

Seria Liczba Wartość nominalna 
B 6.440.000 322.000 zł. 
C 3.560.000 178.000 zł. 
D 164.750 8.237,50 zł 

Seria B – akcje zwykle na okaziciela 

Seria C w liczbie 1 630 327 - akcje zwykłe na okaziciela 
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Seria C w liczbie 1 929 673 – akcje imienne uprzywilejowane co do głosu ( 1 akcja = 2 głosy na WZ) 

Seria D w liczbie 164.750 – akcje imienne zwykłe 

Spółka złożyła wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o rejestrację zmian w kapitale zakładowym 
tj. rejestrację podwyższenia kapitału z kwoty 504.118,75  PLN do kwoty 508.237,50 PLN w związku 
z emisją 82 375 akcji imiennych zwykłych serii D w oparciu o realizację Programu opcji menadżerskich 
uchwalonego w dniu 21.03.2013r uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

20. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono 
półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym 
sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe 
wyniki finansowe Emitenta. 

20.1 Podpisanie umowy z Jeronimo Martins Polska S.A.. 
W dniu 13 lipca 2015 roku Zarząd Spółki podpisał ze spółką Jeronimo Martins Polska S.A. („JMP”) 
Umowę określającą warunki współpracy w zakresie dostaw na rzecz JMP produktów zniczowych 
produkowanych przez Spółkę w 2015 roku, w której zostały uzgodnione ostateczne wolumeny, ceny 
oraz wzornictwo produktów zniczowych. 

Powyższe zdarzenie zostało przekazane do wiadomości publicznej raportem nr 20/2015 w dniu 13 
lipca jako informacja o podpisaniu umowy znaczącej. 

W powyższym raporcie przekazana został ponadto informacja, że: 

1. Spółka raportem numer 4/2015 z dnia 21 lutego 2015 roku informowała o uzgodnieniu z JMP 
istotnych warunków umowy na rok 2015 w ramach obowiązującej umowy sprzedaży 
produktów zniczowych produkowanych przez Spółkę według wyboru JMP; 

2. strony Umowy wykształciły praktykę, w ramach której corocznie prowadzone są przez Strony 
negocjacje w przedmiocie określenia szczegółowych warunków współpracy na kolejny rok, 
w tym cen, wolumenów i wzornictwa, zaś w pozostałym zakresie odwołując się do umowy 
podstawowej tj. Umowy sprzedaży z dnia 31.05.2010 roku. Mając powyższe na względzie 
Spółka informowała w powyższym raporcie numer 4/2015 o uzgodnieniu wstępnych 
wolumenów i wzornictwa produktów zniczowych, a obecnie zostały ustalone w ramach 
Umowy podpisanej w dniu 13.07.2015r. ich ostateczne wielkości na rok 2015; 

3. Spółka zobowiązana jest do dostawy towarów do magazynów centralnych JMP na ryzyko 
i koszt Spółki; 

4. Spółka może być zobowiązana do wypłaty kar umownych dla JMP w określonych w Umowie 
sytuacjach m.in. za opóźnienie Spółki w dostawie produktów, wykonywaniu obowiązków 
z tytułu rękojmi/gwarancji oraz innych zobowiązań, dla których w Umowie przewidziano 
terminy ich wykonania. Szacunkowa maksymalna wartość tych kar może przekroczyć 10% 
wartości Umowy. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar; 

5. strony uzgodniły, że do czasu zakończenia realizacji dostaw produktów w 2015 roku, Umowa 
nie może zostać wypowiedziana przez żadną ze stron; 

6. szacowana łączna wartość obrotów wynikających z podpisanej Umowy w dniu 13.07.2015r. 
wyniesie około 60 mln zł i przekroczy 10 % kapitałów własnych Spółki i tym samym ma 
charakter umowy znaczącej. 
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20.2 Podpisanie umowy z Chemipetrol Sp. z o.o. 
W dniu 28 lipca 2015 roku w raporcie nr 21/2015 Zarząd Spółki przekazał do publicznej wiadomości 
informację o podpisaniu umowy znaczącej. 

W tym dniu Zarząd Spółki podpisał ze spółką Chemipetrol Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle aneks do 
umowy o współpracy handlowej z dnia 01.07.2015r. 

W powyższym raporcie przedstawiono informację, że przedmiotem Umowy jest dostawa przez Spółkę 
na rzecz podmiotu Chemipetrol produktów parafinowych. Warunki umowy nie odbiegają od warunków 
powszechnie stosowanych dla tego typu umów, specyficzne warunki nie występują. Umowa nie 
przewiduje warunków zawieszających i rozwiązujących oraz kar umownych. 

Zgodnie z powyższym aneksem zostały wprowadzone następujące zmiany do Umowy: 

1. Umowa obowiązuje na czas określony od dnia 28.07.2015r. do dnia 28.10.2017r. 
2. strony ustaliły szacunkowe miesięczne ilości dostaw produktów parafinowych, ilości te 

wskazane zostały celem umożliwienia planowania produkcji przez Strony Umowy i nie 
stanowią zobowiązania żadnej ze Stron do dostarczenia lub odbioru wskazanych ilości. 

Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie. 

W związku z powyższym Zarząd Spółki informował, że w okresie od dnia publikacji niniejszego raportu 
do dnia 28.10.2017 roku, wartość obrotów ze Spółką Chemipetrol szacuje na 28 350 000 zł (słownie: 
dwadzieścia osiem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto, co stanowi przekroczenie 10 % 
kapitałów własnych Spółki. 

21. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów 
warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku 
obrotowego. 

Nie wystąpiły. 
 

22. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 
majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Emitenta. 

Nie występują. 


	1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za I półrocze 2015 roku.
	1.1. Wartości niematerialne i prawne.
	1.2. Koszty badań i zakończonych prac rozwojowych.
	1.3. Środki trwałe.
	1.4. Środki trwałe w budowie.
	1.5. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
	1.6. Zapasy.
	1.7. Należności z tytułu dostaw i usług.
	1.8. Transakcje w walucie obcej.
	1.9. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych.
	1.10. Rozliczenia międzyokresowe.
	1.11. Kapitał zakładowy.
	1.12. Rezerwy.
	1.13. Koszty finansowania zewnętrznego.
	1.14. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług.
	1.15. Zobowiązania finansowe.
	1.16. Zobowiązania z tytułu leasingu.
	1.17. Pochodne instrumenty finansowe.
	1.18. Trwała utrata wartości aktywów.
	1.19. Uznawanie przychodów.

	2. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.
	2.1. Działalność operacyjna.
	2.1.1 Uzupełnienie informacji o zakończeniu Oferty Publicznej akcji serii B oraz C.
	2.1.2 Aneks do umowy sprzedaży produktów parafinowych ze spółką Zakład Produkcyjno – Handlowy „Agran” Grażyna Grocholska z siedzibą w Piwnicznej Zdroju.
	2.1.3 Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu na rok 2015 w ramach obowiązującej umowy sprzedaży ze spółką Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie.
	2.1.4 Informacja o szacunkach wyników Spółki osiągniętych w roku obrotowym 2014.
	2.1.5 Zakup surowca o wartości umowy znaczącej.
	2.1.6 Umowa przedwstępna w sprawie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci dwóch zakładów (Oddział Czechowice oraz Oddział Jasło) od Spółki LOTOS Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
	2.1.7 Zatwierdzenie Strategii rozwoju i działania Polwax S.A. na lata 2015-2020 oraz zawartej w niej polityki dywidendowej Spółki.
	2.1.8 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości w kapitale zakładowym Spółki.
	2.1.9 Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2014.
	2.1.10 Opinia Rady Nadzorczej do rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2014.
	2.1.11 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
	2.1.12 Zakup produktów o wartości umowy znaczącej.
	2.1.13 Podpisanie umowy przyrzeczonej w sprawie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa od spółki LOTOS Lab Sp. z o.o.
	2.1.14 Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2014.
	2.1.15 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 21 kwietnia 2015 roku.
	2.1.16 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
	2.1.17 Zarejestrowanie zmian Statutu Spółki.
	2.1.18 Objęcie akcji w ramach realizacji programu opcji menadżerskich.
	2.1.19 Bieżąca działalność Spółki.
	2.1.20 Umowa zakupu z LOTOS Terminale S.A.
	2.1.21 Zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa od LOTOS Lab Sp. z o.o.
	2.1.22 Akredytacja laboratoriów Spółki.

	2.2 Wyniki finansowe Spółki w I półroczu 2015 roku.

	3. Opis czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
	4. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Emitenta w prezentowanym okresie.
	5. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu.
	6. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów.
	7. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.
	8. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
	9. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.
	10. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.
	11. Informacja o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.
	12. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.
	13. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w w...
	14. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.
	15. Transakcje z podmiotami powiązanymi.
	16. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej — informacja o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia.
	17. Informacje dotyczące zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.
	18. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.
	19. Informacja dotycząca wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.
	20. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.
	20.1 Podpisanie umowy z Jeronimo Martins Polska S.A..
	20.2 Podpisanie umowy z Chemipetrol Sp. z o.o.

	21. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.
	22. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Emitenta.

