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WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 
GRUPY KAPITAŁOWEJ

  w mln PLN w mln EUR

IQ2020 IQ2019 IQ2020 IQ2019

1 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 686,5 679,7 158,7 157,9 

2 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28,5 30,1 6,6 7,0 

3 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 22,6 25,6 5,2 5,9 

4 Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki 16,3 13,3 3,8 3,1 

5 Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych (0,1) 0,2 — —

6 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 35,5 (38,9) 8,2 (9,0)

7 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (17,8) (6,7) (4,1) (1,5)

8 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (32,8) 37,3 (7,6) 8,6

9 Przepływy pieniężne netto, razem (15,1) (8,3) (3,5) (1,9)

10 Aktywa, razem 1 900,8 1 882,4 417,5 437,6 

11 Zobowiązania długoterminowe 164,5 167,6 36,1 38,9 

12 Zobowiązania krótkoterminowe 786,4 832,0 172,8 193,4 

13 Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 947,6 882,0 208,1 205,1 

14 Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 2,3 0,8 0,5 0,2 

15 Kapitał zakładowy 15,6 15,6 3,4 3,6 

16 Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273 

17 Akcje własne do zbycia (w szt.) 250 000 250 000 250 000 250 000 

18 Akcje własne do umorzenia (w szt.) — — — —

19 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadjający akcjonariuszom 
jedn. dominującej 2,15 1,79 0,50 0,42 

20 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 121,87 113,44 26,77 26,37

21 Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) * 0,00 4,00 0,00 0,93

Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów: 31 marca 2020 31 marca 2019

kurs do przeliczenia pozycji rachunku zysków i przepływów pieniężnych 4,3257 4,3033

kurs do przeliczenia pozycji bilansu 4,5523 4,3013

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 r.
[w milionach PLN]
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WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

  w mln PLN w mln EUR

IQ2020 IQ2019 IQ2020 IQ2019

1 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 361,2 367,9 83,5 85,5 

2 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22,2 26,5 5,1 6,2 

3 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 22,4 33,0 5,2 7,7 

4 Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki 18,0 27,2 4,2 6,3 

5 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 29,5 (22,0) 6,8 (5,1)

6 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (12,0) 0,3 (2,8) 0,1 

7 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (17,5) 24,2 (4,0) 5,6 

8 Przepływy pieniężne netto, razem — 2,5 — 0,6 

9 Aktywa, razem 1 428,3 1 414,3 313,8 328,8 

10 Zobowiązania długoterminowe 132,8 131,6 29,2 30,6 

11 Zobowiązania krótkoterminowe 373,3 420,0 82,0 97,6 

12 Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 922,2 862,7 202,6 200,6 

13 Kapitał zakładowy 15,6 15,6 3,4 3,6 

14 Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273 

15 Akcje własne do zbycia (w szt.) 250 000 250 000 250 000 250 000 

16 Akcje własne do umorzenia (w szt) — — — —

17 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 2,38 3,61 0,55 0,84 

18 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 118,56 110,65 26,04 25,72 

19 Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) * — 4,0 — 0,9 

Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów: 31 marca 2020 31 marca 2019

kurs do przeliczenia pozycji rachunku zysków i przepływów pieniężnych 4,3257 4,3033

kurs do przeliczenia pozycji bilansu 4,5523 4,3013

05

* Na moment sporządzenia niniejszego sprawozdania Zarząd Amica S.A. nie podjął decyzji w zakresie rekomendacji dotyczącej dywidendy za rok 2019



ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE 
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
za I kwartał 2020 roku

NOTA I kwartał 2020 roku I kwartał 2019 roku

Działalność kontynuowana Dane przekształcone

Przychody ze sprzedaży towarów i produktów 678,0 670,3 

Przychody ze sprzedaży usług 8,5 9,4 

Przychody ze sprzedaży 686,5 679,7 

Koszt własny sprzedaży 487,4 488,8 

Zysk / (strata) brutto ze sprzedaży 199,2 190,9 

Pozostałe przychody operacyjne 12.1. 2,0 2,4 

Koszty sprzedaży 88,2 81,8 

Koszty ogólnego zarządu 81,1 79,5 

Pozostałe koszty operacyjne 12.2. 3,4 1,8 

Zysk / (strata) z działalności operacyjnej 28,5 30,1 

Straty z tytułu oczekiwanych strat kredytowych 2,0 0,1 

Przychody finansowe 2,1 1,4 

Koszty finansowe 6,0 5,8 

Zysk / (strata) brutto 22,6 25,6 

Podatek dochodowy 13. 6,4 12,1 

Zysk / (strata) netto z działalności kontynuowanej 16,2 13,5 

Działalność zaniechana

Zysk / (strata) za rok obrotowy z działalności zaniechanej — —

Zysk / (strata) netto za rok obrotowy 16,2 13,5 

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 r.
[w milionach PLN]
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NOTA I kwartał 2020 roku I kwartał 2019 roku

Zysk / (strata) przypadający / a: 16,2 13,5 

Akcjonariuszom jednostki dominującej 16,3 13,3 

Akcjonariuszom niekontrolującym (0,1) 0,2 

Pozostałe całkowite dochody netto

Pozycje podlegające przeklasyfikowaniu do zysku / (straty) w kolejnych okresach 
sprawozdawczych: 10,1 32,2 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 3,4 17,7 

Zabezpieczenie aktywów netto 0,6 (2,3)

Zabezpieczenia przepływów pieniężnych 6,8 21,6 

Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów (0,7) (4,8)

Pozycje nie podlegające przeklasyfikowaniu do zysku / (straty) w kolejnych 
okresach sprawozdawczych:

Przeszacowanie zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych — —

Przeszacowanie gruntów i budynków — —

Pozostałe całkowite dochody netto razem 10,1 32,2 

SUMA CAŁKOWITYCH DOCHÓDÓW ZA ROK 26,3 45,6 

Dochód całkowity przypadający / a: 26,3 45,6 

Akcjonariuszom jednostki dominującej 26,2 45,5 

Akcjonariuszom niekontrolującym 0,1 0,2 

Zysk / (strata) na jedną akcję:

– podstawowy z zysku za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej 2,15 1,79

–  podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadającego 
akcjonariuszom jednostki dominującej 2,15 1,79

– rozwodniony z zysku za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej 2,15 1,79

–  rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadającego 
akcjonariuszom jednostki dominującej 2,15 1,79

* Szczegóły zmian prezentacyjnych przedstawione zostały w nocie 8.
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE 
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 
na dzień 31 marca 2020 roku

  Nota 31 marca 2020 31 marca 2019 31 grudnia 2019

AKTYWA Dane przekształcone *

Aktywa trwałe 707,2 692,1 710,1 

Rzeczowe aktywa trwałe 15. 400,7 390,1 403,3 

Prawo do użytkowania 17. 65,7 45,7 65,9 

Wartość firmy 18. 41,9 41,6 41,1 

Wartości niematerialne 16. 112,0 109,1 108,1 

Nieruchomości inwestycyjne 19,6 20,6 19,9 

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych — 0,6 —

Pochodne instrumenty finansowe 26. 8,7 16,2 7,6 

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 0,6 0,4 0,6 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 58,0 67,9 63,6 

Aktywa obrotowe 1 182,9 1 179,6 1 213,0

Zapasy 19. 450,1 488,4 468,3 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 20. 531,1 518,4 580,2 

Należności z tytułu podatku dochodowego 4,4 15,3 4,5 

Pochodne instrumenty finansowe 26. 43,1 33,3 20,8 

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 2,3 2,4 —

Pozostałe krótkoterminowe aktywa niefinansowe 71,3 54,6 43,5 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 80,6 67,1 95,7 

Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 21. 10,7 10,7 10,7 

AKTYWA RAZEM 1 900,8 1 882,4 1 933,8 

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 r.
[w milionach PLN]
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  Nota 31 marca 2020 31 marca 2019 31 grudnia 2019

PASYWA

Kapitał własny ogółem 949,9 882,8 922,5 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej: 947,6 882,0 920,3 

Kapitał podstawowy 15,6 15,6 15,6 

Pozostałe kapitały 811,9 725,2 800,8 

Zyski zatrzymane / Niepokryte straty 120,1 141,2 103,9 

Udziały niedające kontroli 2,3 0,8 2,2 

Zobowiązania długoterminowe 164,5 167,6 143,5 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 22. 92,7 126,3 77,5 

Rezerwy długoterminowe 23. 8,0 6,9 8,7 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 8,6 7,8 8,1 

Pochodne instrumenty finansowe 26. 8,1 1,9 2,8 

Zobowiązania z tytułu leasingu 17. 40,9 22,3 40,1 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6,2 2,4 6,3 

Zobowiązania krótkoterminowe 786,4 832,0 867,8 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 24. 470,4 464,5 513,6 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 22. 133,7 187,3 174,6 

Pochodne instrumenty finansowe 26. 10,5 2,8 6,9 

Zobowiązania z tytułu leasingu 17. 16,3 24,1 15,8 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 5,9 — 6,4 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,5 0,1 0,4 

Rezerwy krótkoterminowe 23. 149,1 153,2 150,1 

Zobowiązania razem 950,9 999,6 1 011,3 

PASYWA RAZEM 1 900,8 1 882 ,4 1 933,8 

* Szczegóły zmian prezentacyjnych przedstawione zostały w nocie 8.
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKOSOLIDOWANE 
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
za I kwartał 2020 roku

  I kwartał 
2020 roku

I kwartał 
2019 roku

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Dane przekształcone *

Zysk / (strata) brutto 22,6 25,6

Korekty o pozycje: 12,9 (63,7)

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności — 0,2

Amortyzacja 13,3 13,0

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 2,4 —

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3,2 (5,6)

(Zysk) / strata na działalności inwestycyjnej — —

Zmiana stanu rezerw (1,1) 2,6

(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów 18,1 (35,1)

(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu należności 34,5 16,1

(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zobowiązań (41,4) (51,7)

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (13,9) (5,1)

Wynik na instrumentach pochodnych (6,1) 2,2

Wynik na wycenie programu motywacyjnego 1,2 1,7

Przepływy związane z hedgingiem 5,2 1,1

Pozostałe (0,5) 1,2

Podatek dochodowy zapłacony (2,1) (5,3)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 35,5 (38,9)

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 r.
[w milionach PLN]
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  I kwartał 
2020 roku

I kwartał 
2019 roku

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (15,5) (15,2)

Spłata udzielonych pożyczek — 11,7

Udzielenie pożyczek (2,3) (3,2)

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (17,8) (6,7)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu (3,7) (5,6)

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek / kredytów 13,2 39,3

Spłata pożyczek / kredytów (59,2) (10,6)

Emisja dłużnych papierów wartościowych 20 16,9

Odsetki zapłacone (2,9) (2,5)

Pozostałe (0,2) (0,2)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (32,8) 37,3

Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (15,1) (8,3)

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (15) (8,9)

Różnice kursowe netto (0,1) (0,1)

Zmiana stanu środków pieniężnych z przeliczeń jednostke zależnych — 0,7

Środki pieniężne na początek okresu 95,7 76,0

Środki pieniężne na koniec okresu 80,6 67,8

*Szczegóły zmian prezentacyjnych przedstawione zostały w nocie 8.
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE 
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
za okres 3 miesięcy zakończony 
dnia 31 marca 2020 roku

  Kapitał 
podsta-
wowy

Kapitał 
zapasowy

Akcje 
własne

Różnice 
kursowe 
z prze-
liczenia 

jednostki 
zagranicz-

nej

Kapitał 
z aktu-
alizacji 

zabezpie-
czeń

Kapitał 
z aktu-
alizacji 
wyceny 

programu 
okreslo-

nych 
świadczeń

Pozostałe 
kapitały 
rezerwo-
we w tym 
Program 
akcyjny

Zyski 
zatrzy-
mane

Razem Udziały 
niekontro-

lujące

Kapitał 
własny 
ogółem

Na dzień 1 stycznia 
2020 roku 15,6 801,5 (24,7) (28,6) 23,1 (0,5) 30,0 103,9 920,3 2,2 922,5

Zysk / (strata) netto za rok — — — — — — — 16,3 16,3 (0,1) 16,2

Inne całkowite dochody 
netto za okres — — — 3,2 6,7 — — — 9,9 0,2 10,1

Całkowity dochód za rok — — — 3,2 6,7 — — 16,3 26,2 0,1 26,3

Wycena programu 
motywacyjnego — — 1,2 — — — — — 1,2 — 1,2

Pozostałe zmiany — — — — — — — (0,1) (0,1) — (0,1)

Na dzień 31 marca 
2020 roku 15,6 801,5 (23,5) (25,4) 29,8 (0,5) 30,0 120,1 947,6 2,3 949,9

Na dzień 1 stycznia 
2019 roku 15,6 702,4 (30,0) (38,4) 28,1 (0,7) 30,0 127,2 834,1 0,6 834,8

Zysk / (strata) netto za rok — — — — — 13,3 13,3 0,2 13,5

Inne całkowite dochody 
netto za okres — — — 17,7 14,5 — — — 32,2 — 32,2

Całkowity dochód za rok — — — 17,7 14,5 — — 13,3 45,5 0,2 45,6

Wycena programu 
motywacyjnego — — 1,7 — — — — — 1,7 — 1,7

Pozostałe zmiany — — — — — — — 0,7 0,7 — 0,7

Na dzień 31 marca 
2019 roku 15,6 702,4 (28,3) (20,8) 42,6 (0,7) 30,0 141,2 882,0 0,8 882,8

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 r.
[w milionach PLN]
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  Kapitał 
podsta-
wowy

Kapitał 
zapasowy

Akcje 
własne

Różnice 
kursowe 
z prze-
liczenia 

jednostki 
zagranicz-

nej

Kapitał 
z aktu-
alizacji 

zabezpie-
czeń

Kapitał 
z aktu-
alizacji 
wyceny 

programu 
okreslo-

nych 
świadczeń

Pozostałe 
kapitały 
rezerwo-
we w tym 
Program 
akcyjny

Zyski 
zatrzy-
mane

Razem Udziały 
niekontro-

lujące

Kapitał 
własny 
ogółem

Na dzień 1 stycznia 
2019 roku 15,6 702,4 (30,0) (38,4) 28,1 (0,7) 30,0 127,2 834,1 0,6 834,8

Zysk / (strata) netto za rok — — — — — — — 109,4 109,4 0,2 109,6

Inne całkowite dochody 
netto za okres — — — 9,8 (5,0) 0,2 5,0 0,1 5,1

Całkowity dochód za rok — — — 9,8 (5,0) 0,2 — 109,4 114,4 0,3 114,7

Transakcje z udziałami 
niekontrolującymi — — — — — — — (3,1) (3,1) 1,3 (1,9)

Przekazanie wyniku 
finansowego na kapitał 
rezerwowy

— 99,1 — — — — — (99,1) — — —

Wypłata dywidendy — — — — — — — (30,4) (30,4) — (30,4)

Wycena programu 
motywacyjnego — — 5,3 — — — — — 5,3 — 5,3

Pozostałe zmiany — — — — — — — (0,1) (0,1) — (0,1)

Na dzień 31 grudnia 
2019 roku 15,6 801,5 (24,7) (28,6) 23,1 (0,5) 30,0 103,9 920,3 2,2 922,5
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WPŁYW EPIDEMII COVID-19 
NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

Od początku 2020  roku na świecie 
rozprzestrzenia się koronawirus SARS-

-CoV-2. Kolejne kraje objęte pandemią 
podejmowały działania minimalizujące 
ryzyko rozprzestrzeniania się korona-
wirusa SARS-CoV-2. Począwszy od 
pierwszego kwartału 2020 oraz do dnia 
sporządzenia i  publikacji niniejszego 
sprawozdania finansowego pandemia 
koronawirusa SARS-CoV-2 wyrządziła 
bardzo istotne straty finansowe, utrace-
nie łańcucha dostaw oraz ograniczenia 
handlowe w gospodarce światowej jak 
i przedsiębiorstw oraz lokalnych społecz-
ności. Również Grupa Kapitałowa Amica 
obecna na wielu rynkach Europejskich 
oraz światowych zaobserwowała wpływ 
pandemii koronawirusa w swoich wyni-
kach sprzedażowych oraz finansowych. 

W pierwszym kwartale 2020 roku Grupa 
Kapitałowa Amica nie odnotowała zna-
czącego wpływu pandemii koronawirusa 
SARS-CoV-2 na wyniki sprzedażowe oraz 
finansowe o czym świadczą prezentowa-
ne wyniki za pierwszy kwartał 2020 roku. 
Brak istotnego wpływu wynikał z rozprze-
strzenianiem się pandemii oraz lokalnych 
ograniczeń w prowadzeniu handlu na 
przełomie pierwszego oraz drugiego 
kwartału 2020 roku na rynkach, w któ-
rych Grupa Kapitałowa Amica prowadzi 
działalność handlową i produkcyjną.

Zestawienie ujawnień wpływu korona-
wirusa SAR-COV-2 na szacunki zostały 
zaprezentowane w nocie 7.4 Niepewność 
Szacunków.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 r.
[w milionach PLN]
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1. Informacje o jednostce 
dominującej 

Grupa Kapitałowa Amica Grupa Akcyjna 
(„Grupa”) składa się ze Spółki Amica S.A. 
(„jednostka dominująca”,) i jej Spółek za-
leżnych (patrz Nota 4). Skonsolidowane 
Sprawozdanie Finansowe Grupy obej-
muje okres 3 miesięcy zakończonych 
31 marca 2020 roku oraz dane porów-
nawcze za okres 3 miesięcy 2019 roku 
zakończonych 31 marca 2019 roku oraz 
na dzień 31 grudnia 2019 roku. 

Jednostka dominująca jest wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Reje-
stru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda 
w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nu-
merem KRS 000017514.

2. Skład Zarządu i Rady 
Nadzorczej jednostki 
dominującej

W skład Zarządu jednostki dominującej 
na dzień 31 marca 2020 roku wchodzili: 

• Jacek Rutkowski – Prezes Zarządu

• Marcin Bilik – Wiceprezes Zarządu 
ds. Operacyjnych (Pierwszy Wicepre-
zes Zarządu) 

• Alina Jankowska-Brzóska – Wicepre-
zes Zarządu ds. Handlu i Marketingu

• Michał Rakowski – Członek Zarządu 
ds. Finansowych i Personalnych

• Błażej Sroka – Członek Zarządu ds. 
Zarządzania Towarami i Logistyki

• Robert Stobiński – Członek Zarządu 
ds. Transformacji Cyfrowej

Po dniu bilansowym do dnia zatwierdze-
nia skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego nie miały miejsca żadne 
zmiany w składzie Zarządu.

INFORMACJE OGÓLNE

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Jednostce dominującej nadano numer 
statystyczny REGON 570107305. Ak-
cje Spółki dominującej są notowane na 
Warszawskiej Giełdzie Papierów Warto-
ściowych.

Siedziba Spółki dominującej mieści się 
przy ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki. 
Siedziba Spółki dominującej jest jed-
nocześnie podstawowym miejscem 
prowadzenia działalności przez Grupę 
Kapitałową. 
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3. Charakter działalności 
Grupy

Podstawowym przedmiotem działania 
Grupy jest:

• Produkcja i sprzedaż elektrycznego 
i gazowego sprzętu gospodarstwa 
domowego;

• Handel sprzętem gospodarstwa do-
mowego;

• Sprzedaż usług serwisowych, hote-
lowych, gastronomicznych;

• Najem i dzierżawa.

4. Informacje o Grupie 
Kapitałowej

Podmiotem bezpośrednio dominującym 
Grupy jest Holding Wronki S.A., sporzą-
dzający sprawozdania finansowe nie-
podawane do publicznej widomości. 
Podmiotem dominującym najwyższe-
go szczebla całej Grupy jest Pan Jacek 
Rutkowski, który jako osobą fizyczna nie 
sporządza sprawozdań finansowych 
podawanych do publicznej wiadomości 
(MSR.24.13). 

W skład Rady Nadzorczej jednostki do-
minującej na dzień 31 marca 2020 roku 
wchodzili: 

• Tomasz Rynarzewski – Przewodni-
czący Rady Nadzorczej / Przewod-
niczący Komitetu Operacyjnego 
/ Członek Komitetu ds. Rekrutacji 
i Wynagrodzeń

• Paweł Małyska – Niezależny Członek 
Rady Nadzorczej / Wiceprzewodni-
czący Rady Nadzorczej / Członek 
Komitetu Audytu

• Andrzej Konopacki – Niezależny 
Członek Rady Nadzorczej / Przewod-
niczący Komitetu Audytu / Członek 
Komitetu ds. Rekrutacji i Wynagro-
dzeń

• Jacek Marzoch – Członek Rady Nad-
zorczej / Członek Komitetu Opera-
cyjnego

• Piotr Rutkowski – Członek Rady Nad-
zorczej / Członek Komitetu Opera-
cyjnego

• Paweł Wyrzykowski – Członek Rady 
Nadzorczej / Członek Komitetu Au-
dytu / Przewodniczący Komitetu ds. 
Rekrutacji i Wynagrodzeń

Po dniu bilansowym nie miały miejsca 
żadne zmiany w składzie Rady Nadzor-
czej.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 r.
[w milionach PLN]

16 | Grupa Kapitałowa AMICA S.A. | RAPORT FINANSOWY 



Jednostka Siedziba Podstawowy przedmiot działalności Procentowy udział 
Spółki w kapitale 

Waluta 
funkcjo-

nalna
31 marca 

2020
31 marca 

2019

Amica International GmbH Niemcy działalność handlowa 100% 100% EUR

Amica Commerce s.r.o. Czechy działalność handlowa 100% 100% CZK

Gram Domestic A / S Dania działalność handlowa 100% 100% DKK

Hansa OOO Rosja działalność handlowa 100% 100% RUB

Amica Far East Ltd. * Hong Kong usługi pośrednictwa w procesie zakupowym 100% 100% HKD

Inteco Business Solutions Sp. z o.o. ** Polska usługi informatyczno‑doradcze 100% 80% PLN

Nova Panorama Sp. z o.o. Polska zarządzanie nieruchomościami 100% 100% PLN

Nowe Centrum Sp. z o.o. *** Polska zarządzanie nieruchomościami 100% 100% PLN

Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. Polska usługi marketingowo‑promocyjne i handlowa 100% 100% PLN

Marcelin Management Sp. z o. o. **** Polska usługi hotelowo‑gastronomiczne, zarządzanie 
nieruchomościami oraz działalność produkcyjna 100% 100% PLN

Hansa Ukraina OOO Ukraina działalność handlowa 100% 100% UAH

Electrodomesticos Iberia S.L. Hiszpania działalność handlowa 100% 100% EUR

THE CDA GROUP LIMITED Wielka Brytania działalność handlowa 100% 100% GBP

Profi Enamel Sp. z o.o. **** Polska działalność produkcyjna 0% 100% PLN

Sideme S.A. Francja działalność handlowa 95% 95% EUR

Sidepar Francja działalność serwisowa 95% 95% EUR

* Spółka w likwidacji

** Zakup 20% udziałów spółki INTECO Business Solutions Sp. z o.o.

*** Spółka Nowe Centrum Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym Marcelin Management Sp. z o.o.

**** Spółka Profi Enamel Sp. z o.o. została połączona ze Spółka Marcelin Management Sp. z o.o.

W skład Grupy Kapitałowej Amica S.A. 
wchodzą Spółka dominująca oraz na-
stępujące Spółki zależne:
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5. Zatwierdzenie 
sprawozdania finansowego

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe sporządzone za okres 3 mie-
sięcy zakończony 31 marca 2020 roku 
(wraz z danymi porównawczymi) zostało 
zatwierdzone do publikacji przez Zarząd 
Spółki dominującej 28 maja 2020 roku.

6. Podstawa sporządzenia 
śródrocznego skróconego 
skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego

Niniejsze śródroczne skrócone skonsoli-
dowane sprawozdanie finansowe zostało 
sporządzone zgodnie z Międzynarodo-
wym Standardem Rachunkowości nr 34 

– Śródroczna Sprawozdawczość Finanso-
wa zatwierdzonym przez UE. 

Niniejsze sprawozdanie finansowe jest 
prezentowane w milionach złotych („mln. 
PLN”), o ile nie wskazano inaczej. Zmiana 
prezentacji danych finansowych została 
wprowadzona począwszy od sprawoz-
dania za I kwartał 2020 wraz ze zmianą 
danych porównawczych za poprzednie 
okresy ujęte w  sprawozdaniu. Grupa 
dokonała zmiany w celu udoskonalania 
prezentacji informacji wartościowych. 
Dane zostały zagregowane na miliony 
PLN z dokładnością do jednego miejsca 
po przecinku.

Na dzień 31 marca 2020 roku oraz na 
dzień 31 marca 2019 roku udział w ogól-
nej liczbie głosów posiadany przez Spół-
kę w podmiotach zależnych jest równy 
udziałowi Spółki w kapitałach tych jed-
nostek.

Czas trwania Spółki dominującej oraz 
wchodzących w skład Grupy Kapitało-
wej jednostek objętych konsolidacją jest 
nieoznaczony.

Niniejsze śródroczne skrócone skon-
solidowane sprawozdanie finansowe 
zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności gospodar-
czej przez spółki Grupy w dającej się 
przewidzieć przyszłości. Na dzień za-
twierdzenia niniejszego Śródrocznego 
skróconego sprawozdania finansowego 
Zarząd Grupy dokonał analizy wpływu 
sytuacji z pandemii koronawirusa SAR-
S-CoV-2 na kontynuowanie działalności 
przez Spółki wchodzące w skład Grupy. 
Po dokonaniu analizy nie stwierdzono 
istnienia okoliczności wskazujących na 
zagrożenia kontynuacji działalności za-
równo przez Amica S.A. jak i pozostałe 
spółki Grupy.

Śródroczne skrócone skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe nie obejmuje 
wszystkich informacji oraz ujawnień 
wymaganych w rocznym skonsolidowa-
nym sprawozdaniu finansowym i należy 
je czytać łącznie ze skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym Grupy za 
rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 r.
[w milionach PLN]
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7. Istotne zasady (polityka) 
rachunkowości

7.1. Prezentacja Sprawozdań 
finansowych

Zasady (polityki) rachunkowości zasto-
sowane do sporządzenia śródrocznego 
skróconego skonsolidowanego sprawoz-
dania finansowego są spójne z tymi, które 
zastosowano przy sporządzaniu rocz-
nego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy za rok zakończony 
31 grudnia 2019 roku, z wyjątkiem zasto-
sowania nowych standardów i zmian do 
standardów wymienionych poniżej oraz 
zmian zasad rachunkowości stosowa-
nych przez Spółkę, co zostało opisane 
poniżej. 

Grupa nie zdecydowała się na wcze-
śniejsze zastosowanie żadnego innego 
standardu, interpretacji lub zmiany, która 
została opublikowana, lecz nie weszła 
dotychczas w życie.

7.2. Zasady konsolidacji

Skonsolidowane sprawozdanie finanso-
we obejmuje sprawozdanie finansowe 
Spółki dominującej oraz sprawozdania 
finansowe Spółek, nad którymi Spółka 
sprawuje kontrolę tj. Spółek zależnych, 
sporządzone na dzień 31 marca 2020 
roku. Przez kontrolę rozumie się zdolność 
wpływania na politykę finansową i opera-
cyjną Grupy zależnej w celu osiągnięcia 
korzyści ekonomicznych z jej działalności.

Sprawozdania finansowe Spółki domi-
nującej oraz Spółek zależnych objętych 
skonsolidowanym sprawozdaniem finan-
sowym, sporządza się na ten sam dzień 
bilansowy tj. na 31 grudnia. W przypad-
kach gdy jest to konieczne, w sprawoz-
daniach finansowych Spółek zależnych 
dokonuje się korekt mających na celu 
ujednolicenie zasad rachunkowości 
stosowanych przez Spółki z zasadami 
stosowanymi przez Grupę Kapitałową.

Wyłączeniu z  konsolidacji mogą pod-
legać Spółki, których sprawozdania fi-
nansowe są nieistotne z punktu widzenia 
Skonsolidowanego sprawozdania finan-
sowego Grupy Kapitałowej. Inwestycje 
w Spółkach zależnych zaklasyfikowane 
jako przeznaczone do sprzedaży ujmuje 
się zgodnie z MSSF 5.

Spółki zależne obejmowane są konsoli-
dacją metodą pełną.

Metoda konsolidacji pełnej polega na łą-
czeniu sprawozdań finansowych Spółki 
dominującej oraz spółek zależnych po-
przez zsumowanie, w pełnej wartości, 
poszczególnych pozycji aktywów, zobo-
wiązań, kapitału własnego, przychodów 
oraz kosztów. W celu zaprezentowania 
Grupy Kapitałowej w taki sposób, jak gdy-
by stanowiła ona pojedynczą jednostkę 
gospodarczą dokonuje się następujących 
wyłączeń:

• na moment nabycia kontroli ujmowa-
na jest wartość firmy lub zysk z oka-
zyjnego nabycia zgodnie z MSSF 3,

• określane są i prezentowane oddziel-
nie udziały niedające kontroli,

• salda rozliczeń między Spółkami 
Grupy Kapitałowej i transakcje (przy-
chody, koszty, dywidendy) wyłącza 
się w całości,

• wyłączeniu podlegają zyski i straty 
z tytułu transakcji zawieranych we-
wnątrz Grupy Kapitałowej, które są 
ujęte w wartości bilansowej aktywów 
takich jak zapasy i środki trwałe. Stra-
ty z tytułu transakcji wewnątrz Grupy 
analizowane są pod kątem utraty 
wartości aktywów z perspektywy 
Grupy,

• ujmuje się podatek odroczony z tytu-
łu różnic przejściowych wynikających 
z wyłączenia zysków i strat osiągnię-
tych na transakcjach zawartych we-
wnątrz Grupy Kapitałowej (zgodnie 
z MSR 12). 
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Udziały niedające kontroli wykazywane 
są w  odrębnej pozycji kapitałów wła-
snych i reprezentują tę część dochodów 
całkowitych oraz aktywów netto Spółek 
zależnych, które przypadają na podmioty 
inne niż Spółki Grupy Kapitałowej. Grupa 
alokuje dochody całkowite spółek zależ-
nych pomiędzy akcjonariuszy Spółki do-
minującej oraz podmioty niekontrolujące 
na podstawie ich udziału we własności. 

Transakcje z podmiotami niekontrolują-
cymi, które nie skutkują utratą kontroli 
przez spółkę dominującą, Grupa traktuje 
jak transakcje kapitałowe: 

• sprzedaż częściowa udziałów na 
rzecz podmiotów niekontrolujących 

– różnica pomiędzy ceną sprzedaży 
a wartością bilansową aktywów net-
to spółki zależnej, przypadających 
na udziały sprzedane podmiotom 
niekontrolującym, ujmowana jest 
bezpośrednio w kapitale w pozycji 
zyski zatrzymane. 

• nabycie udziałów od podmiotów nie-
kontrolujących – różnica pomiędzy 
ceną nabycia a wartością bilansową 
aktywów netto nabytych od podmio-
tów niekontrolujących ujmowana jest 
bezpośrednio w kapitale w pozycji 
zyski zatrzymane. 

Waluta 31 marca 2020 31 marca 2019

HKD 0,5348 0,4887

CZK 0,1665 0,1666

EUR 4,5523 4,3013

DKK 0,6096 0,5761

RUB 0,0528 0,0593

USD 4,1466 3,8365

GBP 5,1052 4,9960

UAH 0,1508 0,1411

7.3. Przeliczanie pozycji 
wyrażonych w walucie obcej

Skonsolidowane sprawozdanie finanso-
we prezentowane jest w złotym polskim 
(PLN), który jest również walutą funkcjo-
nalną Spółki dominującej.

Transakcje wyrażone w walutach innych 
niż waluta funkcjonalna są przeliczane na 
złote polskie przy zastosowaniu kursu 
obowiązującego w dniu zawarcia trans-
akcji. 

Na dzień bilansowy aktywa i zobowią-
zania pieniężne wyrażone w walutach 
innych niż polski złoty są przeliczane 
na złote polskie przy zastosowaniu od-
powiednio obowiązującego na koniec 
okresu sprawozdawczego średniego 
kursu ustalonego dla danej waluty przez 
Narodowy Bank Polski. Powstałe z prze-
liczenia różnice kursowe ujmowane są 
odpowiednio w  pozycji przychodów 
(kosztów) finansowych lub, w przypad-
kach określonych zasadami (polityką) 
rachunkowości, kapitalizowane w war-
tości aktywów. 

Aktywa i zobowiązania niepieniężne uj-
mowane według kosztu historycznego 
wyrażonego w walucie obcej są wyka-
zywane po kursie historycznym z dnia 
transakcji. Aktywa i zobowiązania nie-
pieniężne ujmowane według wartości 
godziwej wyrażonej w walucie obcej są 
przeliczane po kursie z dnia dokonania 
wyceny do wartości godziwej. Zyski lub 
straty wynikające z przeliczenia aktywów 
i zobowiązań niepieniężnych ujmowa-
nych w wartości godziwej są ujmowane 
zgodnie z ujęciem zysku lub straty z tytu-
łu zmiany wartości godziwej (czyli odpo-
wiednio w innych całkowitych dochodach 
lub w zysku lub stracie w zależności od 
tego gdzie ujmowana jest zmiana war-
tości godziwej).

Następujące kursy zostały przyjęte dla 
potrzeb wyceny bilansowej:

Walutą funkcjonalną zagranicznych jednostek zależnych są waluty podane w nocie nr 4.
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Na dzień bilansowy aktywa i zobowią-
zania tych zagranicznych jednostek 
zależnych są przeliczane na walutę pre-
zentacji Grupy po kursie obowiązującym 
na dzień bilansowy, a ich sprawozdania 
z całkowitych dochodów są przeliczane 
po średnim ważonym kursie wymiany za 
dany okres obrotowy. Różnice kursowe 
powstałe w wyniku takiego przeliczenia 
są ujmowane w innych całkowitych do-
chodach i akumulowane w oddzielnej 
pozycji kapitału własnego. W momencie 
zbycia podmiotu zagranicznego, różni-
ce kursowe zakumulowane w kapitale 
własnym, dotyczące danego podmiotu 
zagranicznego, są ujmowane w zysku 
lub stracie. 

Wartość firmy powstała na nabyciu 
podmiotu zagranicznego oraz wszelkie 
korekty z tytułu wyceny do wartości go-
dziwej aktywów i zobowiązań na takim 
nabyciu są traktowane jako aktywa lub 
zobowiązania takiego podmiotu zagra-
nicznego i przeliczane po średnim kursie 
ustalonym dla danej waluty przez Na-
rodowy Bank Polski obowiązującym na 
dzień bilansowy.

Średnie kursy wymiany za poszczególne 
okresy obrotowe kształtowały się nastę-
pująco:

Waluta 31 marca 2020 31 marca 2019

HKD 0,5050 0,4828

CZK 0,1688 0,1676

EUR 4,3257 4,3033

DKK 0,5789 0,5765

RUB 0,0589 0,0575

USD 3,9237 3,7883

GBP 5,0169 4,9322

UAH 0,1561 0,1388

7.4. Niepewność szacunków

Przy sporządzaniu śródrocznego skróco-
nego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Zarząd Spółki dominującej 
kieruje się osądem przy dokonywaniu 
licznych szacunków i założeń, które mają 
wpływ na stosowane zasady rachunko-
wości oraz prezentowane wartości ak-
tywów, zobowiązań, przychodów oraz 
kosztów. Faktycznie zrealizowane war-
tości mogą różnić się od szacowanych 
przez Zarząd. 

Informacje o szacunkach i założeniach, 
które są znaczące dla skonsolidowane-
go sprawozdania finansowego, zostały 
zaprezentowane w  skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym za 2019 rok.

Kwestie wynikające z wpływu pandemii 
koronawirusa SARS-Cov-2 na osądy 
i szacunki w danych zaprezentowanych 
w niniejszym sprawozdaniu finansowym 
za okres trzech miesięcy 2020 roku zo-
stały zaprezentowane w notach:

• 6.  Podstawa sporządzenia śródrocz-
nego skróconego skonsolidowa-
nego sprawozdania finansowego

• 12.2. Pozostałe koszty operacyjne

• 18. Wartość Firmy

• 19. Zapasy

• 20. Należności

• 34. Zdarzenia po dniu bilansowym
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8. Zmiany prezentacyjne

W wyniku zmian dotyczących prezen-
tacji poszczególnych składników spra-
wozdania oraz ich wyceny dotyczących 
poprzednich okresów sprawozdawczych 
Grupa prezentuje poniżej zestawienie 
korekt, które przekształcają dane po-
równawcze dotyczące prezentowanego 
poprzedniego okresu, w którym skorygo-
wano wartości według obecnego klucza 
alokacji.

Przed prze-
kształceniem

Korekta Tytuł przekształcenia Po przekształ-
ceniu

Pozostałe koszty operacyjne 1,9 (0,1) zmiana prezentacji dotycząca 
straty z tytułu oczekiwanych 

strat kredytowych

1,8 

Straty z tytułu oczekiwanych strat kredytowych 0,1 0,1 

Przed prze-
kształceniem

Korekta Tytuł przekształcenia Po przekształ-
ceniu

Wartości niematerialne 150,7 (41,6) zmiana prezentacji dotycząca 
watości firmy

109,1 

Watość firmy 41,6 41,6 

Przed prze-
kształceniem

Korekta Tytuł przekształcenia Po przekształ-
ceniu

Pozostałe zobowiązania 22,3 (22,3) zmiana prezentacji dotycząca 
Zobowiązań z tytułu leasingu

—

Zobowiązania z tyt. Leasingu długoterminowe 22,3 22,3 

Grupa dokonała zmian prezentacyjnych 
dotyczących ujęcia wartości oczekiwa-
nych strat kredytowych, które w okresach 
porównawczych były prezentowane 
w pozostałej działalności operacyjnej. 
Od stycznia 2019 roku Grupa wydzieliła 
osobno pozycje „Straty z tytułu oczeki-
wanych strat kredytowych. Poniżej zo-
stały przedstawione dokonane zmiany 
prezentacji:

Grupa dokonała zmian dotyczących pre-
zentacji „wartości firmy”, która na dzień 
31 marca 2019 roku była prezentowana 
w pozycji „wartości niematerialne”. 

Dane odnośnie „ wartości firmy” zostały 
zaprezentowane w osobnej pozycji, ze 
względu na istotność pozycji.

Poniżej zostały przedstawione dokonane 
zmiany prezentacji.

Grupa dokonała zmian dotyczących pre-
zentacji „zobowiązań z tytułu leasingu”, 
które na dzień 31 marca 2019 roku były 
prezentowane w  pozycji „kredyty, po-

życzki i inne instrumenty dłużne”. Ujęcie 
w osobnej pozycji „ zobowiązania z tytułu 
leasingu” zostały wprowadzone, aby zo-
brazować zmiany w związku z wdroże-

niem MSSF 16 Leasing od 1 stycznia 2019. 
Poniżej zostały przedstawione dokonane 
zmiany prezentacji:

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 r.
[w milionach PLN]

22 | Grupa Kapitałowa AMICA S.A. | RAPORT FINANSOWY 



Przed prze-
kształceniem

Korekta Tytuł przekształcenia Po przekształ-
ceniu

Rzeczowe aktywa trwałe 435,8 (45,7) zmiana prezentacji dotycząca 
aktywa z tytułu prawa do 

użytkowania

390,1 

Prawo do użytkowania 45,7 45,7 

Przed prze-
kształceniem

Korekta Tytuł przekształcenia Po przekształ-
ceniu

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 174,8 (21,8) zmiana prezentacji bonusu 
sprzedażowego w CDA

153,0 

Rezerwy krótkoterminowe 21,8 21,8 

Przed prze-
kształceniem

Korekta Tytuł przekształcenia Po przekształ-
ceniu

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4,1 (4,1) zmiana prezentacji wyceny bilansowej 
instrumentów —

Przepływy związane z hedingiem 3,0 (1,9) zmiana prezentacji wyniku na transakcjach 
handlowych kupna i sprzedaży walut 1,1 

Pozostałe 2,3 (1,1) zmiana prezentacji wyceny instrumentów 1,2 

Korekta instrumentów (2,4) 4,6 zmiana prezentacji wyniku na instrumentach 2,2 

Instrumenty handlowe (1,0) 1,0 zmiana prezentacji wyniku na transakcjach 
handlowych kupna i sprzedaży walut —

Pozostałe — (0,2) zmiana prezentacji zrealizowanych różnic 
kursowe od środków trwałych w budowie (0,2)

Zmiana stanu rezerw na program motywacyjny — 1,7 zmiana prezentacji zmiany stanu rezerw na 
program motywacyjny 1,7 

Przed prze-
kształceniem

Korekta Tytuł przekształcenia Po przekształ-
ceniu

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 488,6 (24,1) zmiana prezentacji dotycząca 

Zobowiązań z tytułu leasingu
464,5

Zobowiązania z tyt. Leasingu krótkoterminowe 24,1 24,1 

Grupa dokonała zmian dotyczących 
prezentacji „aktywa z tytułu prawa do 
użytkowania”, które na dzień 31 marca 
2019 roku były prezentowane w pozycji 

„rzeczowe aktywa trwałe”. Ujęcie w osob-
nej pozycji „ prawo do użytkowania” zo-
stało wprowadzone, aby zobrazować 
zmiany w związku z wdrożeniem MSSF 

16 Leasing od 1 stycznia 2019. Poniżej 
zostały przedstawione dokonane zmiany 
prezentacji:

Grupa dokonała korekty dotyczącej pre-
zentacji „bonusu sprzedażowego” w CDA 
Group Ltd., który na 31 marca 2019 roku 

był prezentowany w pozycji „krótkotermi-
nowe rozliczenia międzyokresowe”.

Grupa dokonała zmian prezentacji trans-
akcji hedgingowych w rachunku przepły-
wów pieniężnych.

Zmiana została zastosowana w celu 
ujednolicenia zasad ujęcia oraz pre-
zentacji na poszczególnych poziomach 
działalności Grupy.
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9. Sezonowość działalności

Działalność Grupy nie ma charakteru se-
zonowego, zatem przedstawiane wyniki 
Grupy nie odnotowują istotnych wahań 
w trakcie roku.

10. Zysk na akcje

Podstawowy zysk na akcję liczony jest 
według formuły zysk netto przypadający 
akcjonariuszom podmiotu dominującego 
podzielony przez średnią ważoną liczbę 
akcji zwykłych występujących w danym 
okresie. 

31 marca 2020 31 marca 2019

Lliczba wyemitowanych akcji zwykłych (szt.) 7 775 273 7 775 273

Akcje własne (szt.) 250 000 250 000

Liczba akcji rozwadniających w ramach programu 
motywacyjnego MSSF2 (szt.) 7 781 11 410

Liczba akcji po korekcie rozwodnienia (szt.) 7 533 054 7 536 683

Zysk (strata) netto 16,2 13,5

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 2,15 1,79

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 2,15 1,79

Ilość teoretyczna przyznanych akcji (szt.) 8 140 23 239

Cena teoretyczna akcji na koniec okresu 141,7 114,0

Średnia cena akcji w trakcie okresu (01.01‑31.03.) 124,2 130,53

Ilość po średniej cenie rynkowej (szt.) 66 178

Cena akcji na koniec okresu 84,3 146,0

Przy kalkulacji rozwodnionego zysku na 
akcję uwzględniany jest rozwadniający 
wpływ opcji zamiennych na akcje Spółki 
dominującej, wyemitowanych w ramach 
programów motywacyjnych realizowa-
nych przez Grupę. 

Kalkulacja zysku na akcję została zapre-
zentowana poniżej:
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11. Informacje dotyczące 
segmentów działalności

Grupa Kapitałowa Amica S.A. jest pro-
ducentem i dystrybutorem sprzętu go-
spodarstwa domowego a jej działalność 
produkcyjna jest zlokalizowana we Wron-
kach.

Dla celów zarządczych Grupa została 
podzielona na części w oparciu o wy-
twarzane produkty i świadczone usługi. 
Istnieją zatem następujące segmenty 
operacyjne:

• Segment Sprzęt grzejny wolnostoją-
cy obejmuje kuchnie wolnostojące 
produkowane przez Amica S.A.

• Segment Sprzęt grzejny do zabudo-
wy obejmuje kuchnie oraz piekarniki 
do zabudowy produkowane przez 
Amica. S.A.

• Segment Sprzęt grzejny pozostały 
obejmuje płyty grzejne do zabudowy 
produkowane przez Amica S.A.

• Segment Towary obejmuje sprzęty 
sprowadzane w celach dalszej od-
sprzedaży, należą do nich m.in.: lo-
dówki, pralki, mikrofalówki, zmywarki, 
małe AGD;

• Segment Pozostałe obejmuje usłu-
gi (wynajem powierzchni, usługi 
serwisowe) oraz części zamienne 
i materiały.

za okres od 01.01 do 31.03.2020 Sprzęt grzejny 
wolnostojący

Sprzęt grzejny 
do zabudowy

Sprzęt grzejny 
pozostały

Towary Pozostałe Łącznie

Przychody od klientów zewnętrznych 153,7 92,2 52,1 362,5 26,0 686,5

Koszt własny sprzedaży 107,0 61,2 31,9 267,7 19,5 487,3

Wynik operacyjny segmentu 46,7 31,0 20,2 94,8 6,5 199,2

Wynik operacyjny segmentu w % 30,4% 33,6% 38,8% 26,2% 25,0% 29,0%

Koszty operacyjne przypisane do segmentu 25,8 19,2 13,0 70,7 0,0 128,7

Wynik operacyjny segmentu 20,9 11,8 7,2 24,1 6,5 70,5

Wynik operacyjny segmentu w % 13,6% 12,8% 13,8% 6,6% 25,0% 10,3%

Wynik na pozostałej działalności oraz koszty 
nieprzypisane 42,0

Wynik operacyjny grupy 28,5

Wynik na działalności finansowej (5,9)

Wynik brutto Grupy 22,6

Obowiązakowe obciążenia wyniku 6,4

Wynik netto Grupy 16,2

Poniższe tabele przedstawiają przychody i wyniki przypadające na poszczególne 
segmenty branżowe za I kwartał 2020 roku oraz za I kwartał 2019 roku.
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 Za okres od 01.01 do 31.03.2019 Sprzęt grzejny 
wolnostojący

Sprzęt grzejny 
do zabudowy

Sprzęt grzejny 
pozostały

Towary Pozostałe Łącznie

Przychody od klientów zewnętrznych 157,9 91,9 46,8 353,2 29,9 679,7

Koszt własny sprzedaży 109,1 60,8 28,4 270,1 20,3 488,7

Wynik operacyjny segmentu 48,8 31,1 18,4 83,1 9,6 191,0

Wynik operacyjny segmentu w % 30,9% 33,8% 39,3% 23,5% 32,1% 28,1%

Koszty operacyjne przypisane do segmentu 24,9 18,1 11,3 69,7 0,0 124,0

Wynik operacyjny segmentu 23,9 13,0 7,1 13,4 9,6 67,0

Wynik operacyjny segmentu w % 15,1% 14,1% 15,2% 3,8% 32,1% 9,9%

Wynik na pozostałej działalności oraz koszty 
nieprzypisane 36,9

Wynik operacyjny grupy 30,1

Wynik na działalności finansowej (4,5)

Wynik brutto Grupy 25,6

Obowiązkowe obciążenia wyniku 12,1

Wynik netto Grupy 13,5

Żaden z segmentów operacyjnych Grupy 
nie został połączony z innym segmentem 
w celu stworzenia segmentów sprawoz-
dawczych.

Zarząd monitoruje oddzielnie wyniki ope-
racyjne segmentów w celu podejmowa-
nia decyzji dotyczących alokacji zasobów, 
oceny skutków tej alokacji oraz wyników 
działalności. 

Podstawą oceny wyników działalności 
jest zysk lub strata na działalności ope-
racyjnej, które w pewnym zakresie są 
mierzone inaczej niż zysk lub strata na 
działalności operacyjnej w sprawozda-
niu finansowym. Finansowanie Grupy 
(łącznie z kosztami i przychodami finan-
sowymi), część kosztów działalności 
operacyjnej oraz podatek dochodowy są 
monitorowane na poziomie Grupy i nie 
ma miejsca ich alokacja do segmentów. 
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Podział przychodów 
Grupy według kryterium 
geograficznego w tys. PLN 
(segmentacja geograficzna)

Powyższa informacja o  przychodach 
oparta jest na danych o siedzibach klien-
tów Grupy. W strukturze odbiorców Gru-
py nie ma podmiotów, z którymi obrót 
przekroczyłby 10% całości przychodów.

w mln PLN l kwartał 2020 l kwartał 2019

Sprzedaż produktów i towarów: 660,6 650,1

Polska 163,4 170,9

Wschód 106,9 86,7

Północ 53,2 57,1

Południe 40,4 44,8

Zachód 296,8 289,2

Pozostała sprzedaż, w tym: 26,0 29,6

 – części zamienne i materiały 17,4 20,2

 – usługi 8,5 9,4

Razem przychody ze sprzedaży 686,5 679,7

12. Przychody i koszty

12.1. Pozostałe przychody 
operacyjne I kwartał 2020 I kwartał 2019

Dotacja UE 0,1 —

Otrzymane odszkodowania, grzywny 0,2 0,5

Nieodpłatne dostawy 0,2 0,3

Dochód z dodatkowej gwarancji 0,1 —

Rozliczenia z tytułu użytkowania aut 0,2 0,2

Rozwiązanie rezerw 0,6 0,1

Aktualizacja wartości magazynu – rozwiązanie 
rezerwy 0,3 1,1

Pozostałe pozycje 0,3 0,2

2,0 2,4
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I kwartał 2020 I kwartał 2019

Strata ze zbycia niefinans. aktywów trwałych 0,1 —

Aktualizacja wartości magazynu 1,4 —

Dzialaność społeczna (CSR) 0,6 0,7

Koszty związane z rozwiązaniem stosunku pracy 0,2 —

Złomowanie zapasów 0,8 0,4

Kary i odszkodowania 0,1 0,2

Wyksiegowanie sald rozliczeniowych — 0,3

Pozostałe koszty operacyjne 0,2 0,2

3,4 1,8

12.2 Pozostałe koszty 
operacyjne

12.3 Koszty rodzajowe
I kwartał 2020 I kwartał 2019

Amortyzacja 13,3 12,5

Zużycie materiałów i energii 203,0 202,1

Usługi obce 59,4 52,3

Podatki i opłaty 10,9 8,2

Koszty świadczeń pracowniczych 73,4 67,3

Pozostałe koszty rodzajowe 41,6 40,5

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 261,3 269,8

Koszty według rodzajów ogółem, w tym: 662,9 652,7

Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży 487,3 488,8

Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży 88,2 81,8

Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu 81,1 79,5

Zmiana stanu produktów i koszt wytworzenia na 
własne potrzeby (6,2) (2,6)

Zarząd Grupy analizując sytuacje roz-
szerzania się pandemii koronawirusa 
SARS-CoV-2 oraz w następstwie spad-
ku sprzedaży oraz rotacji wyrobów oraz 

towarów na magazynach dokonał ujęcia 
dodatkowej rezerwy na aktualizację war-
tości magazynu w wartości 1,3 mln. PLN.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 r.
[w milionach PLN]
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I kwartał 2020 I kwartał 2019

Ujęte w zysku lub stracie

Bieżący podatek dochodowy

Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego 2,5 4,4

Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych

Odroczony podatek dochodowy

Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych 3,9 7,7

Obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym zysku lub stracie 6,4 12,1

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Bieżący podatek dochodowy

Podatek związany z transakcja sprzedaży akcji własnych

Obciążenie podatkowe wykazana / e w kapitale własnym — —

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Odroczony podatek dochodowy

Podatek od zysku / (straty) netto z tytułu zmiany efektywnej części zabezpieczeń przepływów pieniężnych (0,7) (4,8)

Podatek od niezrealizowanego zysku / (straty) z tytułu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

Podatek od efektywnej części rozliczonych w ciągu roku instrumentów zabezpieczających przepływy 
pieniężne

Korzyść podatkowa / (obciążenie podatkowe) ujęta / e w innych całkowitych dochodach (0,7) (4,8)

13. Podatek dochodowy

Główne składniki obciążenia podatko-
wego za I kwartał 2020 oraz I kwartał 
2019 roku przedstawiają się następująco:
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Na dzień 31 grudnia 2019 Spółka domi-
nująca posiadała aktywo na odroczony 
podatek dochodowy związany z działal-
nością w Specjalnej Strefie Ekonomicznej 
w wysokości 47,7 mln. PLN. W trakcie 
pierwszego kwartału 2020 roku Spół-
ka wykorzystała aktywo w  wysoko-
ści 6,8 mln. PLN.

Saldo na koniec 31 marca 2020 odro-
czonego aktywa na podatek dochodowy 
z tytułu działalności na terenie Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej wynosiło 40,9 mln. 
PLN.

14. Dywidendy wypłacone 
i zaproponowane do wypłaty

Wartość wypłaconej dywidendy na jedną 
akcję w roku 2019 za rok obrotowy 2018 
to 4,00 PLN.

Na dzień sporządzenia sprawozdania 
Zarząd Spółki dominującej nie podjął 
decyzji o wypłacie dywidendy za rok 2019.

Utworzone aktywo jest efektem speł-
nienia przez Spółkę warunków prowa-
dzenia działalności gospodarczej w Ko-
strzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej na mocy Zezwolenia Nr 
245 z dnia 8 kwietnia 2014 roku. Spółka 
w czerwcu 2017 osiągnęła minimalny 
poziom kwalifikowanych wydatków 
o wartości 120,0 mln. PLN.

Utworzone aktywo podatkowe wyraża 
obecną, nominalną wartość udzielonej 
Spółce pomocy publicznej w  postaci 
zwolnienia z podatku dochodowego od 
działalności prowadzonej na terenie spe-
cjalnej strefy ekonomicznej do wysokości 
40% kosztów inwestycji kwalifikujących 
się do objęcia pomocą. 

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 r.
[w milionach PLN]
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15. Rzeczowe aktywa trwałe

Grunty Budynki 
i budowle

Maszyny 
i urządze-

nia

Środki 
transportu

Pozostałe 
środki 
trwałe

Rzeczowe 
 aktywa 
trwałe 

w trakcie 
wytwarza-

nia

Zaliczki 
na środki 

trwałe 
w trakcie 

wytwarza-
nia

Środki 
trwałe 
razem

Stan na 31 marca 2020

Wartość bilansowa brutto 5,3 249,0 299,6 19,7 151,5 9,2 3,1 737,4

Skumulowane umorzenie i odpisy 
aktualizujące — 65,6 167 13,3 90,8 — — 336,7

Wartość bilansowa netto 5,3 183,4 132,6 6,4 60,7 9,2 3,1 400,7

Składniki przekwalifikowane do grupy 
„Aktywa trwałe przeznaczone do 
sprzedaży”

— — — — — — — —

Skorygowana wartość bilansowa netto 5,3 183,4 132,6 6,4 60,7 9,2 3,1 400,7

Stan na 31 marca 2019

Wartość bilansowa brutto 5,2 234,8 286,9 19,0 156,0 7,4 2,4 711,8

Skumulowane umorzenie i odpisy 
aktualizujące — 59,4 160,3 16,1 85,9 — — 321,7

Wartość bilansowa netto 5,2 175,4 126,6 2,9 70,2 7,4 2,4 390,1

Składniki przekwalifikowane do grupy 
„Aktywa trwałe przeznaczone do 
sprzedaży”

— — — — — — — —

Skorygowana wartość bilansowa netto 5,2 175,4 126,6 2,9 70,2 7,4 2,4 390,1

Stan na 31.12.2019

Wartość bilansowa brutto 5,2 246,0 300,2 19,9 151,5 10,4 1,0 734,1

Skumulowane umorzenie i odpisy 
aktualizujące — 63,8 164,4 13,7 89,0 — — 330,9

Wartość bilansowa netto 5,2 182,2 135,8 6,2 62,5 10,4 1,0 403,3

Składniki przekwalifikowane do grupy 
„Aktywa trwałe przeznaczone do 
sprzedaży”

— — — — — — — —

Skorygowana wartość bilansowa netto 5,2 182,2 135,8 6,2 62,5 10,4 1,0 403,3
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Grunty Budynki 
i budowle

Maszyny 
i urządze-

nia

Środki 
transportu

Pozostałe 
środki 
trwałe

Rzeczowe 
 aktywa 
trwałe 

w trakcie 
wytwarza-

nia

Zaliczki 
na środki 

trwałe 
w trakcie 

wytwarza-
nia

Środki 
trwałe 
razem

za okres od 01.01 do 31 marca 2020 roku

Wartość bilansowa netto na dzień 
01.01.2020 roku. 5,2 182,2 135,8 6,2 62,5 10,4 1,0 403,3

Nabycie Spółki — — — — — — — —

Zwiększenia  
(nabycie, wytworzenie) — 1,9 0,1 0,1 0,9 8,2 2,1 13,3

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja (—) 
przyjęcie na środki trwałe — — — (0,9) (1,0) (9,5) — (11,4)

Inne zmiany  
(reklasyfikacje, przemieszczenia itp.) — — — — — — — —

Amortyzacja zgodna z planem 
amortyzacji (—) — (1,8) (2,6) (0,5) (2,8) — — (7,7)

Odpisy umorzeniowe dotyczące 
likwidowanych bądź sprzedawanych 
składników

— — — 0,8 1,0 — — 1,8

Różnice kursowe netto z przeliczenia 
(+ / —) 0,1 1,1 (0,7) 0,7 0,1 0,1 — 1,4

Wartość bilansowa netto na dzień 
31 marca 2020 roku 5,3 183,4 132,6 6,4 60,7 9,2 3,1 400,7

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 r.
[w milionach PLN]
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Grunty Budynki 
i budowle

Maszyny 
i urządze-

nia

Środki 
transportu

Pozostałe 
środki 
trwałe

Rzeczowe 
 aktywa 
trwałe 

w trakcie 
wytwarza-

nia

Zaliczki 
na środki 

trwałe 
w trakcie 

wytwarza-
nia

Środki 
trwałe 
razem

za okres od 01.01 do 31 marca 2019 roku *

Wartość bilansowa netto na dzień 
01.01.2019 roku 5,2 176,7 131,8 8,7 65,4 11,2 3,1 402,1

Nabycie Spółki — — — — — — — —

Zwiększenia  
(nabycie, wytworzenie) — 1,0 6,1 2,6 0,2 1,6 — 11,5

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja (—) 
przyjęcie na środki trwałe — — — — — (5,7) (0,7) (6,4)

Inne zmiany  
(reklasyfikacje, przemieszczenia itp.) — (0,3) (8,0) (8,6) 5,7 — — (11,2)

Amortyzacja zgodna z planem 
amortyzacji (—) — (2,0) (3,3) (0,1) (1,1) — — (6,5)

Odpisy umorzeniowe dotyczące 
likwidowanych bądź sprzedawanych 
składników

— — — — — — — —

Różnice kursowe netto z przeliczenia 
(+ / —) — — — 0,3 — 0,3 — 0,6

Wartość bilansowa netto na dzień 
31 marca 2019 roku 5,2 175,4 126,6 2,9 70,2 7,4 2,4 390,1

* Nota za l kwartał 2019 roku została przekształcona: aktywa z tytułu prawa do użytkowania, które w 2019 roku były ujęte w niniejszej nocie, zostały ujawnione odrębne
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Grunty Budynki 
i budowle

Maszyny 
i urządze-

nia

Środki 
transportu

Pozostałe 
środki 
trwałe

Rzeczowe 
 aktywa 
trwałe 

w trakcie 
wytwarza-

nia

Zaliczki 
na środki 

trwałe 
w trakcie 

wytwarza-
nia

Środki 
trwałe 
razem

za okres od 01.01 do 31.12.2019 roku

Wartość bilansowa netto na dzień 
01.01.2019 roku. 5,2 176,7 131,8 8,7 65,4 11,2 3,1 402,1

Nabycie Spółki — — — — — — — —

Zwiększenia  
(nabycie, wytworzenie) — 11,9 12,7 (2,2) 16,1 51,6 0,1 90,2

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja (—) 
przyjęcie na środki trwałe — — (6,6) (5,0) (6,7) (52,9) (2,2) (73,4)

Inne zmiany  
(reklasyfikacje, przemieszczenia itp.) — 0,1 5,2 2,4 (8,3) 0,6 — —

Amortyzacja zgodna z planem 
amortyzacji (—) — (6,5) (13,5) (2,4) (10,9) — — (33,3)

Odpisy umorzeniowe dotyczące 
likwidowanych bądź sprzedawanych 
składników

— — 6,1 4,8 6,6 — — 17,5

Różnice kursowe netto z przeliczenia 
(+ / —) — — 0,1 (0,1) 0,3 (0,1) — 0,2

Wartość bilansowa netto na dzień 
31.12.2019 roku 5,2 182,2 135,8 6,2 62,5 10,4 1,0 403,3

W okresie sprawozdawczym nie doko-
nano zmian szacunków długości okresu 
ekonomicznej użyteczności aktywów 
trwałych Grupy jak i nie zidentyfikowano 
istotnych jednorazowych transakcji naby-
cia i sprzedaży aktywów trwałych. Nie 
stwierdzono również podstaw do utraty 
wartości prezentowanych aktywów. 

Grupa nie posiada również istotnych 
zobowiązań z tytułu dokonania zakupu 
rzeczowych aktywów trwałych. 

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 r.
[w milionach PLN]
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Znaki 
towarowe

Patenty 
i licencje

Oprogra-
mowanie 
kompute-

rowe

Koszty 
zakończo-
nych prac 
rozwojo-

wych

Inne 
wartości 
niemate-

rialne

Wartości 
niema-

terialne 
w realizacji

Zaliczki na 
wartości 
niemate-

rialne

WN razem

Stan na 31 marca 2020

Wartość bilansowa brutto 106,0 16,0 11,7 16,8 10,9 9,4 — 170,8

Skumulowane umorzenie i odpisy 
aktualizujące 16,9 10,0 8,5 13,8 9,6 — — 58,8

Wartość bilansowa netto 89,1 6,0 3,2 3,0 1,3 9,4 — 112,0

Składniki przekwalifikowane do grupy 
„Aktywa trwałe przeznaczone do 
sprzedaży”

— — — — — — — —

Skorygowana wartość bilansowa netto 89,1 6,0 3,2 3,0 1,3 9,4 — 112,0

Stan na 31 marca 2019

Wartość bilansowa brutto 100,6 14,3 11,4 14,3 10,2 8,2 0,1 159,1

Skumulowane umorzenie i odpisy 
aktualizujące 13,5 8,9 7,4 11,8 8,4 — — 50,0

Wartość bilansowa netto 87,1 5,4 4,0 2,5 1,8 8,2 0,1 109,1

Składniki przekwalifikowane do grupy 
„Aktywa trwałe przeznaczone do 
sprzedaży”

— — — — — — — —

Skorygowana wartość bilansowa netto 87,1 5,4 4,0 2,5 1,8 8,2 0,1 109,1

Stan na 31.12.2019

Wartość bilansowa brutto 103,0 15,5 11,2 16,3 10,8 8,5 — 165,3

Skumulowane umorzenie i odpisy 
aktualizujące 16,9 9,9 7,9 13,3 9,2 — — 57,2

Wartość bilansowa netto 86,1 5,6 3,3 3,0 1,6 8,5 — 108,1

Składniki przekwalifikowane do grupy 
„Aktywa trwałe przeznaczone do 
sprzedaży”

— — — — — — — —

Skorygowana wartość bilansowa netto 86,1 5,6 3,3 3,0 1,6 8,5 — 108,1

16. Wartości niematerialne
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Znaki 
towarowe

Patenty 
i licencje

Oprogra-
mowanie 
kompute-

rowe

Koszty 
zakończo-
nych prac 
rozwojo-

wych

Inne 
wartości 
niemate-

rialne

Wartości 
niema-

terialne 
w realizacji

Zaliczki na 
wartości 
niemate-

rialne

Wartości 
niematerial-

ne razem

za okres od 01.01 do 31 marca 2020 roku

Wartość bilansowa netto na dzień 
01.01.2020 roku. 86,1 5,5 3,3 3,0 1,6 8,6 — 108,1

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie) — 0,9 — 0,5 — 0,8 — 2,2

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja(—) 
przyjęcie na wartości niematerialne 
i prawne)

— — — — — — — —

Inne zmiany (reklasyfikacje, 
przemieszczenia) — — — — — — — —

Amortyzacja zgodna z planem 
amortyzacji(—) — (0,4) (0,2) (0,5) (0,3) — — (1,4)

Odpisy umorzeniowe dotyczące 
likwidowanych bądź sprzedawanych 
składników

— — — — — — — —

Różnice kursowe netto z przeliczenia 
(+ / —) 3,0 — 0,1 — — — — 3,1

Wartość bilansowa netto na dzień 
31.03.2020 roku 89,1 6,0 3,2 3,0 1,3 9,4 — 112,0

za okres od 01.01 do 31 marca 2019 roku

Wartość bilansowa netto na dzień 
01.01.2019 roku. 83,7 4,8 3,3 3,0 2,8 7,4 0,1 105,1

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, 
leasing) — 0,7 0,7 — — 0,8 — 2,2

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja(—) 
przyjęcie na wartości niematerialne 
i prawne)

— — — — (0,7) — — (0,7)

Inne zmiany (reklasyfikacje, 
przemieszczenia) — — — — — — — —

Amortyzacja zgodna z planem 
amortyzacji(—) — (0,2) (0,2) (0,5) (0,3) — — (1,2)

Odpisy umorzeniowe dotyczące 
likwidowanych bądź sprzedawanych 
składników

— — — — — — — —

Różnice kursowe netto z przeliczenia 
(+ / —) 3,5 0,1 0,2 — (0,1) — — 3,7

Wartość bilansowa netto na dzień 
31 marca 2019 roku 87,2 5,4 4,0 2,5 1,7 8,2 0,1 109,1

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 r.
[w milionach PLN]
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Znaki 
towarowe

Patenty 
i licencje

Oprogra-
mowanie 
kompute-

rowe

Koszty 
zakończo-
nych prac 
rozwojo-

wych

Inne 
wartości 
niemate-

rialne

Wartości 
niema-

terialne 
w realizacji

Zaliczki na 
wartości 
niemate-

rialne

Wartości 
niematerial-

ne razem

za okres od 01.01 do 31.12.2019 roku

Wartość bilansowa netto na dzień 
01.01.2019 roku. 83,7 4,8 3,3 3,0 2,8 7,4 0,1 105,1

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie) — 1,8 1,0 1,7 — 5,5 — 10,0

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja(‑) 
przyjęcie na wartości niematerialne 
i prawne)

— — (0,5) — (0,2) (4,1) — (4,8)

Inne zmiany (reklasyfikacje, 
przemieszczenia) — 0,4 (0,2) — 0,1 (0,2) (0,1) —

Amortyzacja zgodna z planem 
amortyzacji(‑) — (1,5) (0,8) (1,7) (1,3) — — (5,3)

Odpisy umorzeniowe dotyczące 
likwidowanych bądź sprzedawanych 
składników

— — 0,5 — 0,2 — — 0,7

Różnice kursowe netto z przeliczenia 
(+ / – ) 2,4 — — — — — — 2,4

Wartość bilansowa netto na dzień 
31.12.2019 roku 86,1 5,5 3,3 3,0 1,6 8,6 — 108,1

W okresie sprawozdawczym nie doko-
nano zmian szacunków długości okresu 
ekonomicznej użyteczności aktywów 
trwałych Grupy.
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17. Aktywa z tytułu prawa 
do użytkowania oraz 
zobowiązania leasingowe

Prawo do użytkowania Zob. 
leasingowe

Gruntów Nierucho-
mości

 Maszyny 
i urządze-

nia 

Środki 
transportu

Znak 
towarowy

Pozostałe Razem

Stan na 01.01.2020 1,2 19,8 10,3 10,1 24,2 0,3 65,9 55,9

Zawarcie nowych umów — — 3,0 0,9 — — 3,9 3,9

Zmiany i modifikacje — — — (0,4) — — (0,4) (0,4)

Amortyzacja — (1,4) (1,3) (1,2) (0,4) — (4,4) —

Odpisy aktualizujące — — — — — — — —

Platności z tytułu leasingu — — — — — — — (3,7)

Naliczone odsetki — — — — — — — 0,3

Różnice kursowe — 0,5 — 0,1 — — 0,7 1,1

Stan na 31 marca 2020 1,1 18,9 12,0 9,5 23,8 0,3 65,7 57,2

Prawo do użytkowania Zob. 
leasingowe

Gruntów Nierucho-
mości

 Maszyny 
i urządze-

nia 

Środki 
transportu

Znak 
towarowy

Pozostałe Razem

Stan na 01.01.2019 — 23,5 8,0 8,6 — 0,2 40,3 40,3

Zawarcie nowych umów — — 6,4 1,5 — 0,1 8,0 8,0

Zmiany i modifikacje — 0,1 — — — — 0,1 0,1

Amortyzacja — (1,0) (1,2) (1,1) — — (3,3) —

Odpisy aktualizujące — — — — — — — —

Platności z tytułu leasingu — — — — — — — (2,7)

Naliczone odsetki — — — — — — — 0,2

Różnice kursowe — 0,5 — 0,1 — — 0,6 0,4

Stan na 31 marca 2019 — 23,1 13,2 9,1 — 0,3 45,7 46,4

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 r.
[w milionach PLN]
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Prawo do użytkowania Zob. 
leasingowe

Gruntów Nierucho-
mości

 Maszyny 
i urządze-

nia 

Środki 
transportu

Znak 
towarowy

Pozostałe Razem

Stan na 01.01.2019 — 23,5 8,0 8,6 — 0,2 40,3 40,3

Zawarcie nowych umów 1,2 0,7 8,1 6,0 24,6 0,1 40,7 40,7

Zmiany i modifikacje — 0,1 — (0,2) — — (0,1) (0,1)

Amortyzacja — (4,9) (5,7) (4,5) (0,4) (0,1) (15,6) —

Odpisy aktualizujące — — — — — — — —

Platności z tytułu leasingu — — — — — — — (26,7)

Naliczone odsetki — — — — — — — 1,5

Różnice kursowe — 0,4 — 0,2 — — 0,6 0,2

Stan na 31.12.2019 1,2 19,8 10,4 10,1 24,2 0,3 65,9 55,9

18. Wartość firmy

Poniższa tabela przedstawia wartość 
bilansową wartości firmy powstałej 
w wyniku nabycia jednostek zależnych. 

31 marca 
2020

31 marca 
2019

31 grudnia 
2019

Wartość bilansowa wartości firmy powstała na nabyciu następujących jednostek:

Gram Domestic A / S 8,1 7,7 7,7

Amica International GmbH 11,1 11,3 11,1

THE CDA Group 18,4 18,3 18

Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. 0,1 0,1 0,1

Marcelin Management Sp. z o.o. 4,2 4,2 4,2

Razem wartość bilansowa 41,9 41,6 41,1

W związku z wystąpieniem sytuacji pan-
demii koronawirusa SARS-CoV-2 Zarząd 
Grupy dokonał oceny czy posiadane 
składniki aktywów wartości firmy zapre-
zentowanych w bilansie powinny zostać 
poddane testom na utratę wartości. 

Po dokonaniu analizy Zarząd podtrzy-
muje przyjęte założenia przedstawione 
w nocie nr 22 Skonsolidowanego spra-
wozdania finansowego na 31.12.2019
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19. Zapasy

31 marca 2020 31 marca 2019 31 grudnia 2019

Materiały:

Według ceny nabycia/ kosztu wytworzenia 56,5 47,1 56,8

Według wartości netto możliwej do uzyskania 55,3 46,3 55,6

Produkcja w toku (według kosztu wytworzenia) 9,6 9,7 9,7

Produkty gotowe:

Według ceny nabycia/ kosztu wytworzenia 107,6 82,9 75,3

Według wartości netto możliwej do uzyskania 106,1 81,9 74

Towary:

Według ceny nabycia/ kosztu wytworzenia 269,0 341,3 320,9

Według wartości netto możliwej do uzyskania 260,9 333,1 311,9

Części zamienne 18,3 17,4 17,0

Zapasy ogółem, według niższej z dwóch wartości:  
ceny nabycia (kosztu wytworzenia) oraz wartości netto możliwej do uzyskania 450,1 488,4 468,3

W I kwartale 2020 roku ujęto w wyniku 
kwotę 1,4 mln. PLN jako koszt (w I kwar-
tale 2019 0,7 mln. PLN jako przychód, 
w 2019 roku ujęte w wyniku 4,6 mln. PLN 
jako koszt).

W związku z występowaniem pandemii 
SARS-Cov-2 Zarząd Grupy analizując sy-
tuacje sprzedażową na rynkach zbytu 
dokonał ujęcie dodatkowych odpisów 
na wartości magazynu w koście 1,3 mln. 
PLN.

Na dzień 31 marca 2020 roku Grupa po-
siadała w swoich księgach odpisy aktu-
alizujące wartość zapasów do wartości 
netto możliwej do odzyskania w kwocie 
10,9 mln. PLN (w I kwartale 2019 roku 
10,1  mln. PLN, na dzień 31.12.2019 
11,5 mln. PLN). Aktualizacja wartości do-
tyczyła zapasów materiałów, produktów 
gotowych oraz towarów i m.in. wynikała 
z zastosowania polityki tworzenia odpi-
sów aktualizujących zapasy w oparciu 
o niski wskaźnik rotacji. 

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 r.
[w milionach PLN]
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20. Należności z tytułu 
dostaw i usług oraz pozostałe 
należności 

31 marca 
2020

31 marca 
2019

31 grudnia 
2019

Należności z tytułu dostaw i usług 511,7 505,4 565,3

Pozostałe należności od osób trzecich 19,4 13,1 14,9

Pozostałe należności od podmiotów powiązanych 

Należności ogółem (netto) 531,1 518,4 580,2

Odpis aktualizujący należności 10,2 10,3 11,2

Należności brutto 541,3 528,8 591,4

Warunki transakcji z podmiotami powią-
zanymi przedstawione są w nocie 30.

Należności z tytułu dostaw i usług nie 
są oprocentowane i  mają zazwyczaj 
75-dniowy termin płatności. Grupa posia-
da politykę, która ma za zadanie ograni-
czyć ryzyko kredytowe niewypłacalności 
klientów. Grupa dokonuje sprzedaży tylko 
zweryfikowanym klientom o dużej wia-
rygodności kredytowej. Między innymi 
dzięki tym działaniom Grupa zabezpiecza 
się przed przyszłymi stratami z tytułu 
niewypłacalności klientów.

Grupa zbudowała model służący do sza-
cowania oczekiwanych strat z portfela 
należności. Model opiera się na anali-
zie historycznej uwzględniającej spłatę 
należności od klientów Grupy. Model 
uwzględnia podział klientów na grupy 
oraz terminowość uregulowania należ-
ności. W stosunku do poszczególnych 
terminów i grup należności Grupa zasto-
sowała odpowiednie wielkości stawek 
procentowych niezbędnych do wyliczenia 
odpisu aktualizującego na należności. 

Grupa na dzień 31 marca 2020 oszaco-
wała kwotę przyszłych strat kredytowych 
według opisanego powyżej modelu na 
kwotę 2,0 mln. PLN. (wartość na 31 mar-
ca 2019 1,2 mln. PLN, wartość na 31 grud-
nia 2019 1,2 mln. PLN) 

W związku z występowaniem pandemii 
SARS-CoV-2 na dzień 31 marca 2020 
Grupa dokonała dodatkowych odpisów 
wynikających z oszacowanych strat kre-
dytowych na należności z tytułu dostaw 
i usług w kwocie 1.2 mln PLN. Wzrost sza-
cunków oczekiwanych strat kredytowych 
wynikał z analizy scenariuszy przyjętych 
przez Grupę oraz wzrostu ryzyka upadło-
ści występującego na poszczególnych 
rynkach.
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21. Aktywa przeznaczone do 
sprzedaży

Wartość aktywów przeznaczonych do 
sprzedaży na dzień bilansowy wynosiła 
10,7 mln. PLN (na dzień 31 marca 2019 
10,7 mln. PLN) i odpowiada wartości ryn-
kowej nieruchomości. Założenia będące 
podstawą do zakwalifikowania części 
aktywów do aktywów dostępnych do 
sprzedaży jest aktualna względem końca 
2019 roku. Działania podejmowane celem 
sprzedaży przebiegają. z opóźnieniem 
ze względu stan pandemii koronawirusa 
SARS CoV-2 oraz wprowadzone ograni-
czenia pracy urzędów odpowiedzialnych 
za wydanie decyzji. Zarząd podtrzymuje 
stanowisku o realizacji transakcji do koń-
ca 2020 roku, przy innych czynnikach 
niezmiennych wywołanych pandemią.

Wszystkie kredyty, pożyczki i  inne in-
strumenty dłużne wyceniane są według 
zamortyzowanego kosztu z zastosowa-
niem efektywnej stopy procentowej. War-
tość godziwą kredytów, pożyczek i innych 
instrumentów dłużnych zaprezentowano 
w powyższych tabelach.

Większość kredytów oprocentowana jest 
na bazie zmiennych stóp procentowych 
w oparciu o referencyjną stopę WIBOR 
O / N oraz M i nie uległy zmianie w po-
równaniu z końcem roku 2019.

W okresie I kwartału 2020 roku nie zacią-
gnięto zobowiązań z tytułu kredytów, ru-
chy dotyczyły wyłącznie już przyznanych 
limitów kredytowych. Na dzień 31 marca 
2020 Grupa spełnia wszystkie warunki 
uwzględnione w umowach kredytowych. 
Szczegóły dotyczące obligacji zostały 
opisane w nocie nr 25.

31 marca 
2020

31 marca 
2019

31 grudnia 
2019

Krótkoterminowe 150,0 198,0 190,3

Zobowiązania z tytułu leasingu 16,3 24,1 15,8

Kredyty w rachunku bieżącym 99,7 130,7 110,1

Obligacje 16,1 33,0 16,0

Faktoring 17,9 10,2 14,4

Kredyty inwestycyjne — — 34,1

Długoterminowe 133,6 138,1 117,6

Zobowiązania z tytułu leasingu 40,9 22,3 40,1

Obligacje 52,3 48,2 31,9

Kredyty inwestycyjne 40,4 67,6 45,6

22. Kredyty i pożyczki i inne 
instrumenty dłużne

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 r.
[w milionach PLN]
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23. Rezerwy

Na dzień bilansowych Grupa dokonała 
weryfikacji przyjętych założeń dotyczą-
cych szacunków rezerw. Nie stwierdzono 
zmian do założeń przyjętych na dzień 
31 marca 2020 roku.

Zmiany stanu rezerw

Rezerwy krótkoterminowe Rezerwy długoterminowe

31.03.2020 31.03.2019 31.12.2019 31.03.2020 31.03.2019 31.12.2019

Rezerwy na bonusy sprzedażowe 58,1 68,7 85,0 — — —

Rezerwy na naprawy gwarancyjne 34,2 34,1 32,4 6,1 6,9 6,7

Rezerwy na wynagrodzenia i urlopy 24,6 22,1 22,1 — — —

Rezerwy na marketing i prowizje 20,9 12,8 3,1 — — —

Inne rezerwy 11,3 15,5 7,6 1,9 — 2,0

149,1 153,2 150,1 8,0 6,9 8,7

Saldo rezerwy z tytułu świadczeń pra-
cowniczych na dzień 31 marca 2020 wy-
nosiło 9,0 mln. PLN (na dzień 31 marca 
2019 wynosiła 7,8 mln. PLN, na dzień 31 
grudnia 2019 wynosiło 8,2. mln. PLN).
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24. Zobowiązania z tytułu 
dostaw i usług, pozostałe 
zobowiązania 

24.1. Zobowiązania z tytułu 
dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowiązania 
(krótkoterminowe)

31 marca 2020 31 marca 2019 31 grudnia 2019

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Wobec jednostek powiązanych 0,4 0,4 1,1

Wobec jednostek pozostałych 356,8 374,4 411,1

357,2 374,8 412,2

Pozostałe zobowiązania

Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń 24,6 20,1 15,4

Zobowiązanie faktoring 30,1 29,5 37,5

Inne zobowiązania 58,5 40,1 48,5

113,2 89,7 101,4

Razem 470,4 464,5 513,6

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 r.
[w milionach PLN]
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25. Emisje, wykup i spłaty 
dłużnych papierów 
wartościowych

W I kwartale 2020 Grupa dokonała emi-
sji długoterminowych obligacji w kwocie 
20.0 mln. PLN na rynku krajowym. Nie 
dokonano wykupów wcześniej dokona-
nych emisji. 

W poprzednich okresach Emitentem obli-
gacji była Spółka Amica S.A. Na dzień bi-
lansowy zobowiązania Spółki Amica z ty-
tułu wyemitowanych obligacji wyniosły 
odpowiednio, krótkoterminowe 16,1 mln. 
PLN oraz długoterminowe 52,3 mln. PLN.

Na dzień bilansowy warunki emisji po-
zostały niezmienione w porównaniu do 
warunków na dzień 31.12.2019 r.

26. Instrumenty finansowe 

Istotne ujawnienia dotyczące Instrumen-
tów pochodnych zabezpieczających 
(w tym nie stanowiące formalnie zabez-
pieczeń zgodnie z MSSF9) zawiera tabela 
na następnych stronach:
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Instrumenty 
pochodne 

zabezpieczające

Waluta Pozycja zabezpieczana Spółka Nominał 
transakcji 
w walucie 

Terminy wymagalności  
– w wartościach nominalnych 

dane w tys. zł

Instrumenty o charak-
terze krótkotermino-
wym (wymagalne do 

31 marca 2021)

Instrumenty o charak-
terze długotermino-
wym (wymagalne po 

31 marca 2021)

Wycena 
bilansowa 

instrumentu 
ujęta 

w kapitałach

Podatek 
odroczony

Wycena 
bilansowa 

instrumentu 
ujęta 

w kapitałach po 
uwzględnieniu 

podatku 
odroczonego

Wycena 
bilansowa 

instrumentu 
ujęta 

w kapitałach

Podatek 
odroczony

Wycena 
bilansowa 

instrumentu 
ujęta 

w kapitałach po 
uwzględnieniu 

podatku 
odroczonego

Zmiana wyceny 
bilansowej ujętej 
w kapitałach na 
31 marca 2020 
w stosunku do 
31.12.2019 po 
uwzględnieniu 

podatku 
odroczonego

Wycena 
instrumentów 

odniesiona 
w wyniku za 

I kwartał 2020

l.p. na 31 marca 2020 na 31 marca 2019 l.p.

1 Kontrakt forward EUR Przychody ze sprzedaży Amica S.A. 78,6 43,6 35 (11) 2,1 (8,9) 5,7 (1,1) 4,6 (13,5) 0,5 1

2 Kontrakt forward GBP Przychody ze sprzedaży Amica S.A. 10,9 8,9 2 (0,7) 0,1 (0,6) (0,5) 0,1 (0,4) (0,2) — 2

3 Kontrakt forward CZK Przychody ze sprzedaży Amica S.A. 541 371 170 0,8 (0,1) 0,6 0,5 (0,1) 0,4 0,2 (0,1) 3

4 Kontrakt forward CNY Zakup towarów Amica S.A. 534,5 409,5 125 17,6 (3,3) 14,2 (1,5) 0,3 (1,2) 15,5 0,7 4

5 Kontrakt forward USD Zakup towarów Amica S.A. 7,1 7,1 — 2,6 (0,5) 2,1 1 (0,2) 0,8 1,3 — 5

6 Kontrakt forward RUB Należności ze sprzedaży Amica S.A. 622 622 — — — — — — — — (0,9) 6

7 Kontrakt forward EUR Przychody ze sprzedaży Amica 
Commerce 5,1 4,6 0,6 (0,8) 0,1 (0,6) 0,3 (0,1) 0,3 (0,9) 0,1 7

8 Kontrakt forward CNY Zakup towarów Amica 
International 449 273,3 175,8 10,1 (3,6) 6,5 8,2 (3) 5,2 1,3 — 8

9 Kontrakt forward EUR Zakup towarów
Electrodome‑
sticos Iberia 
S.L.

18,4 18,4 — — — — — — — — — 9

10 Kontrakt forward CNY Zakup towarów CDA Ltd. 165,5 142,5 23 1,2 — 1,2 (3,6) — (3,6) 4,8 0,7 10

11 Kontrakt forward EUR Zakup towarów CDA Ltd. 1,9 1,9 — (0,1) — (0,1) 0,2 — 0,2 (0,3) 0,2 11

12 Kontrakt forward CNY Zakup towarów Hansa 6,5 6,5 — — — — — — — — (0,2) 12

13 Kontrakt forward EUR Zakup towarów Hansa 3,3 3,3 — 1,8 (0,4) 1,4 (0,4) — (0,3) 1,7 — 13

14 Kontrakt forward CNY Zakup towarów Sideme S.A. 218,3 171,5 46,8 0,9 (0,1) 0,8 0,9 (0,3) 0,6 0,2 0,3 14

15 Kontrakt forward USD Zakup towarów Sideme S.A. 4,8 3,8 1 — — — — — — — — 15

16 Kontrakt CIRS GBP Aktywa netto spółki 
w Wielkiej Brytanii Amica S.A. 7,9 2,8 5,2 20,7 (3,9) 16,8 21,5 (4,1) 17,4 (0,6) 2,1 16

17 Kontrakt IRS PLN Kredyt inwestycyjny Amica S.A. 92,5 27,5 65 (2,7) 0,5 (2,2) (1,2) 0,2 (1) (1,2) (0,1) 17

18 Opcje RUB Należności ze sprzedaży Amica S.A. 180 180 — — — — — — — — — 18

19 Swap towarowy USD Koszty frachtów morskich Amica S.A. 1,7 1,7 — (1,7) 0,3 (1,4) — — — (1,4) — 19

Suma 38,7 (8,8) 29,8 31,1 (8,3) 23 6,9 3,3

CIĄG DALSZY TABELI ZNAJDUJE SIĘ NA KOLEJNEJ STRONIE

*Kontrakty forward dotyczące zabezpieczenia należności w walucie RUB są instrumentami klasyfikowanymi jako niespełniające polityki zabezpieczeń.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 r.
[w milionach PLN]
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Instrumenty 
pochodne 

zabezpieczające

Waluta Pozycja zabezpieczana Spółka Nominał 
transakcji 
w walucie 

Terminy wymagalności  
– w wartościach nominalnych 

dane w tys. zł

Instrumenty o charak-
terze krótkotermino-
wym (wymagalne do 

31 marca 2021)

Instrumenty o charak-
terze długotermino-
wym (wymagalne po 

31 marca 2021)

Wycena 
bilansowa 

instrumentu 
ujęta 

w kapitałach

Podatek 
odroczony

Wycena 
bilansowa 

instrumentu 
ujęta 

w kapitałach po 
uwzględnieniu 

podatku 
odroczonego

Wycena 
bilansowa 

instrumentu 
ujęta 

w kapitałach

Podatek 
odroczony

Wycena 
bilansowa 

instrumentu 
ujęta 

w kapitałach po 
uwzględnieniu 

podatku 
odroczonego

Zmiana wyceny 
bilansowej ujętej 
w kapitałach na 
31 marca 2020 
w stosunku do 
31.12.2019 po 
uwzględnieniu 

podatku 
odroczonego

Wycena 
instrumentów 

odniesiona 
w wyniku za 

I kwartał 2020

l.p. na 31 marca 2020 na 31 marca 2019 l.p.

1 Kontrakt forward EUR Przychody ze sprzedaży Amica S.A. 78,6 43,6 35 (11) 2,1 (8,9) 5,7 (1,1) 4,6 (13,5) 0,5 1

2 Kontrakt forward GBP Przychody ze sprzedaży Amica S.A. 10,9 8,9 2 (0,7) 0,1 (0,6) (0,5) 0,1 (0,4) (0,2) — 2

3 Kontrakt forward CZK Przychody ze sprzedaży Amica S.A. 541 371 170 0,8 (0,1) 0,6 0,5 (0,1) 0,4 0,2 (0,1) 3

4 Kontrakt forward CNY Zakup towarów Amica S.A. 534,5 409,5 125 17,6 (3,3) 14,2 (1,5) 0,3 (1,2) 15,5 0,7 4

5 Kontrakt forward USD Zakup towarów Amica S.A. 7,1 7,1 — 2,6 (0,5) 2,1 1 (0,2) 0,8 1,3 — 5

6 Kontrakt forward RUB Należności ze sprzedaży Amica S.A. 622 622 — — — — — — — — (0,9) 6

7 Kontrakt forward EUR Przychody ze sprzedaży Amica 
Commerce 5,1 4,6 0,6 (0,8) 0,1 (0,6) 0,3 (0,1) 0,3 (0,9) 0,1 7

8 Kontrakt forward CNY Zakup towarów Amica 
International 449 273,3 175,8 10,1 (3,6) 6,5 8,2 (3) 5,2 1,3 — 8

9 Kontrakt forward EUR Zakup towarów
Electrodome‑
sticos Iberia 
S.L.

18,4 18,4 — — — — — — — — — 9

10 Kontrakt forward CNY Zakup towarów CDA Ltd. 165,5 142,5 23 1,2 — 1,2 (3,6) — (3,6) 4,8 0,7 10

11 Kontrakt forward EUR Zakup towarów CDA Ltd. 1,9 1,9 — (0,1) — (0,1) 0,2 — 0,2 (0,3) 0,2 11

12 Kontrakt forward CNY Zakup towarów Hansa 6,5 6,5 — — — — — — — — (0,2) 12

13 Kontrakt forward EUR Zakup towarów Hansa 3,3 3,3 — 1,8 (0,4) 1,4 (0,4) — (0,3) 1,7 — 13

14 Kontrakt forward CNY Zakup towarów Sideme S.A. 218,3 171,5 46,8 0,9 (0,1) 0,8 0,9 (0,3) 0,6 0,2 0,3 14

15 Kontrakt forward USD Zakup towarów Sideme S.A. 4,8 3,8 1 — — — — — — — — 15

16 Kontrakt CIRS GBP Aktywa netto spółki 
w Wielkiej Brytanii Amica S.A. 7,9 2,8 5,2 20,7 (3,9) 16,8 21,5 (4,1) 17,4 (0,6) 2,1 16

17 Kontrakt IRS PLN Kredyt inwestycyjny Amica S.A. 92,5 27,5 65 (2,7) 0,5 (2,2) (1,2) 0,2 (1) (1,2) (0,1) 17

18 Opcje RUB Należności ze sprzedaży Amica S.A. 180 180 — — — — — — — — — 18

19 Swap towarowy USD Koszty frachtów morskich Amica S.A. 1,7 1,7 — (1,7) 0,3 (1,4) — — — (1,4) — 19

Suma 38,7 (8,8) 29,8 31,1 (8,3) 23 6,9 3,3
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MSR 34 wymaga zamieszczenia w śród-
rocznym sprawozdaniu finansowym wy-
branych ujawnień z MSSF 7 Instrumenty 
finansowe: ujawnianie informacji oraz 
MSSF 13 Ustalanie wartości godziwej. 
Ujawnienia te dotyczą wartości godziwej 
instrumentów finansowych wg ich klas 
oraz wg poziomów wartości godziwej.

W ramach polityki zabezpieczeń instru-
menty pochodne są wyznaczane przez 
Grupę jako zabezpieczenie przepływów 
pieniężnych oraz wartości godziwej zgod-
nie z wymogami MSSF 9 (instrumenty 
pochodne zabezpieczające). Grupa po-
siada zabezpieczenie wartości aktywów 
netto poprzez transakcje CIRS. 

31 marca 2020 31 marca 2019 31 grudnia 2019

Aktywa trwałe: 

Instrumenty pochodne handlowe

Instrumenty pochodne zabezpieczające 8,7 16,2 7,6

Instrumenty nie spełniające polityki zabezpieczeń

Instrumenty pochodne długoterminowe 8,7 16,2 7,6

Aktywa obrotowe:

Instrumenty pochodne handlowe

Instrumenty pochodne zabezpieczające 42,0 33,3 20,7

Instrumenty nie spełniające polityki zabezpieczeń 1,1 — 0,1

Instrumenty pochodne krótkoterminowe 43,1 33,3 20,8

Aktywa – instrumenty pochodne 51,8 49,5 28,4

Zobowiązania długoterminowe:

Instrumenty pochodne handlowe

Instrumenty pochodne zabezpieczające 8,1 1,9 2,8

Instrumenty nie spełniające polityki zabezpieczeń

Instrumenty pochodne długoterminowe 8,1 1,9 2,8

Zobowiązania krótkoterminowe:

Instrumenty pochodne handlowe

Instrumenty pochodne zabezpieczające 10,1 1,4 5,9

Instrumenty nie spełniające polityki zabezpieczeń 0,4 1,4 1,0

Instrumenty pochodne krótkoterminowe 10,5 2,8 6,9

Zobowiązania – instrumenty pochodne 18,6 4,7 9,8

W  grupie Pozostałe instrumenty po-
chodne traktowane są jako instrumenty 
przeznaczone do obrotu (instrumenty 
pochodne handlowe). Wszystkie instru-
menty pochodne wyceniane są w war-
tości godziwej, ustalanej na podstawie 
danych pochodzących z  rynku (kursy 
walut, stopy procentowe).
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Informacja o wartości 
godziwej instrumentów 
finansowych

Wartość godziwa definiowana jest jako 
kwota, za jaką na warunkach rynkowych 
dany składnik aktywów mógłby zostać 
wymieniony, a zobowiązanie wykonane, 
pomiędzy dobrze poinformowanymi, 
zainteresowanymi i  niepowiązanymi 
stronami. W przypadku instrumentów 
finansowych, dla których istnieje aktywny 
rynek, ich wartość godziwą ustala się na 
podstawie parametrów pochodzących 
z  aktywnego rynku (ceny sprzedaży 
i zakupu). W przypadku instrumentów 
finansowych, dla których nie istnieje 
aktywny rynek, wartość godziwa usta-
lana jest na podstawie technik wyceny, 
przy czym jako dane wejściowe modelu 
w maksymalnym stopniu wykorzystywa-
ne są zmienne pochodzące z aktywnych 
rynków (kursy walutowe, stopy procen-
towe itd.). 

Tabela poniżej przedstawia aktywa oraz 
zobowiązania finansowe wyceniane 
przez Grupę w wartości godziwej, za-
kwalifikowane do określonego poziomu 
w hierarchii wartości godziwej:

• poziom 1 – notowane ceny (bez 
dokonywania korekt) z aktywnych 
rynków dla identycznych aktywów 
oraz zobowiązań,

• poziom 2 – dane wejściowe do wy-
ceny aktywów i zobowiązań, inne 
niż notowane ceny ujęte w ramach 
poziomu 1, obserwowalne na pod-
stawie zmiennych pochodzących 
z aktywnych rynków, 

• poziom 3 – dane wejściowe do wyce-
ny aktywów i zobowiązań, nie ustalo-
ne w oparciu o zmienne pochodzące 
z aktywnych rynków.
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Klasa instrumentu finansowego Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Razem wartość 
godziwa

Stan na 31 marca 2020

Aktywa:

Instrumenty pochodne handlowe

Instrumenty pochodne zabezpieczające 50,7 50,7

Instrumenty nie spełniające polityki zabezpieczeń 1,1 1,1

Aktywa razem 51,8 51,8

Zobowiązania:

Instrumenty pochodne handlowe

Instrumenty pochodne zabezpieczające 18,2 18,2

Instrumenty nie spełniające polityki zabezpieczeń 0,4 0,4

Zobowiązania razem 18,6 18,6

Wartość godziwa netto 33,2 33,2

Stan na 31 marca 2019

Aktywa:

Instrumenty pochodne handlowe

Instrumenty pochodne zabezpieczające 49,7 49,7

Instrumenty nie spełniające polityki zabezpieczeń — —

Aktywa razem 49,7 49,7

Zobowiązania:

Instrumenty pochodne handlowe

Instrumenty pochodne zabezpieczające 3,3 3,3

Instrumenty nie spełniające polityki zabezpieczeń 1,4 1,4

Zobowiązania razem 4,7 4,7

Wartość godziwa netto 44,9 44,9
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Klasa instrumentu finansowego Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Razem wartość 
godziwa

Stan na 31 grudnia 2019

Aktywa:

Instrumenty pochodne handlowe

Instrumenty pochodne zabezpieczające 28,4 28,4

Instrumenty nie spełniające polityki zabezpieczeń 0,1 0,1

Aktywa razem 28,4 28,4

Zobowiązania:

Instrumenty pochodne handlowe

Instrumenty pochodne zabezpieczające 8,8 8,8

Instrumenty nie spełniające polityki zabezpieczeń 1,0 1,0

Zobowiązania razem 9,8 9,8

Wartość godziwa netto 18,7 18,7

W okresie sprawozdawczym nie miały 
miejsca przesunięcia między poziomem 
1 a poziomem 2 hierarchii wartości go-
dziwej, ani też żaden z instrumentów nie 
został przesunięty z / do poziomu 3 hie-
rarchii wartości godziwej. 
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27. Cele i zasady zarządzania 
ryzykiem finansowym 

Poza instrumentami pochodnymi, do 
głównych instrumentów finansowych, 
z których korzysta Grupa, należą kredy-
ty bankowe, obligacje, umowy leasingu 
finansowego, środki pieniężne i  lokaty 
krótkoterminowe. Głównym celem tych 
instrumentów finansowych jest pozyska-
nie środków finansowych na działalność 
Grupy. Grupa posiada też inne instru-
menty finansowe, takie jak należności 
i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, 
które powstają bezpośrednio w toku pro-
wadzonej przez nią działalności.

Grupa zawiera również transakcje 
z udziałem instrumentów pochodnych, 
przede wszystkim kontrakty na zamia-
nę stóp procentowych (swapy procento-
we), walutowe kontrakty terminowe typu 
forward, kontrakty walutowo-procentowe 
typu CIRS w trakcie roku Grupa zawierała 
również transakcje typu swap towarowy. 
Celem tych transakcji jest zarządzanie 
ryzykiem stopy procentowej, ryzykiem 
walutowym oraz ryzykiem cen surowców 
powstającymi w toku działalności Grupy 
oraz wynikających z używanych przez nią 
źródeł finansowania.

Zasadą stosowaną przez Grupę obecnie 
i przez cały okres objęty sprawozdaniem 
jest nieprowadzenie obrotu instrumenta-
mi finansowymi.

Główne rodzaje ryzyka wynikającego 
z instrumentów finansowych Grupy obej-
mują ryzyko stopy procentowej, ryzyko 
związane z płynnością, ryzyko walutowe 
oraz ryzyko kredytowe. Zarząd weryfikuje 
i uzgadnia zasady zarządzania każdym 
z tych rodzajów ryzyka – zasady te zo-
stały w skrócie omówione poniżej. 

Grupa rozpoznaje ryzyko rynkowe jako ry-
zyko stopy procentowej, ryzyko walutowe 
i ryzyko cen surowców, dodatkowo Grupa 
opisuje ryzyko związane z płynnością 
oraz ryzyko kredytowe.

Zarządzanie ryzykiem finansowym Grupy 
koordynowane jest przez Spółkę dominu-
jącą, w bliskiej współpracy z Zarządami 
oraz dyrektorami finansowymi spółek 
zależnych. W procesie zarządzania ry-
zykiem najważniejszą wagę mają nastę-
pujące cele:

• zabezpieczenie krótkoterminowych 
oraz średnioterminowych przepły-
wów pieniężnych,

• stabilizacja wahań wyniku finanso-
wego Grupy,

• wykonanie zakładanych prognoz 
finansowych poprzez spełnienie za-
łożeń budżetowych,

• osiągnięcie stopy zwrotu z długoter-
minowych inwestycji wraz z pozyska-
niem optymalnych źródeł finansowa-
nia działań inwestycyjnych.

Grupa nie zawiera transakcji na rynkach 
finansowych w celach spekulacyjnych. 
Od strony ekonomicznej przeprowadzane 
transakcje mają charakter zabezpiecza-
jący przed określonym ryzykiem.

Ponadto Spółka dominująca wyznaczyła 
formalnie część instrumentów pochod-
nych jako zabezpieczenie przepływów pie-
niężnych zgodnie z wymogami MSSF 9 
(instrumenty pochodne zabezpieczające). 

28. Zobowiązania warunkowe 
i aktywa warunkowe

Na dzień bilansowy, nie występowały 
istotne postępowania dotyczące zobo-
wiązań albo wierzytelności Emitenta lub 
jednostki od niego zależnej.

29. Sprawy sądowe

Na dzień bilansowy, nie występowały 
istotne postępowania dotyczące zobo-
wiązań albo wierzytelności Emitenta lub 
jednostki od niego zależnej.

30. Zobowiązania 
inwestycyjne

Na dzień 31 marca 2020 roku Grupa zo-
bowiązała się ponieść nakłady na rze-
czowe aktywa trwałe w kwocie 11,5 mln. 
PLN. Kwoty te są związane z rozbudową 
infrastruktury i modernizacji technologii 
Fabryki Kuchni.
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31. Zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny

W dniu 21 października 2005 roku we-
szła w życie większość przepisów ustawy 
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elek-
tronicznym („ZSEE”). Nakłada ona na pod-
mioty wprowadzające na rynek sprzęt 
elektroniczny i elektryczny (producentów 
oraz importerów) m.in. obowiązek zorga-
nizowania i sfinansowania odbierania od 
prowadzących punkty zbierania zużytego 
sprzętu, przetwarzania, odzysku, w tym 
recyclingu, i unieszkodliwiania zużytego 
sprzętu. Od dnia 1 stycznia 2008 roku 
wprowadzający sprzęt przeznaczony dla 
gospodarstw domowych jest obowiąza-
ny do zapewniania zbierania zużytego 
sprzętu pochodzącego z gospodarstw 
domowych.

Obowiązki wynikające z  powyższych 
przepisów, a polegające na zbiórce zu-
żytego sprzętu w danym roku na pod-
stawie deklaracji Spółki o wprowadze-
niu na rynek sprzętu nowego w latach 
poprzednich, Grupa realizuje w drodze 
podpisanych umów ze Spółką Biosystem 
Elektrorecykling S.A. Z tytułu realizacji 
tych umów Grupa poniosła koszty da-
nego okresu związane z organizacją i od-
zyskiem zużytego sprzętu w pierwszym 
kwartale 2020 roku w kwocie 1,3 mln. 
PLN (w I kwartale 2019 roku 0,9 mln. PLN).

32. Transakcje z podmiotami 
powiązanymi

Kontrolę nad jednostką Amica S.A. spra-
wuje Holding Wronki S.A., który posiada 
34,93% akcji Spółki Amica SA. Pozostała 
część akcji jest w posiadaniu wielu akcjo-
nariuszy (w tym pracowników). Akcjo-
nariusze posiadający powyżej 5% akcji 
Amica S.A. zostali wymienieni w nocie 
nr 32. 

Wszystkie jednostki objęte konsolidacją 
sporządziły sprawozdania finansowe na 
dzień 31 marca 2020 roku. 

Grupa stosuje procedurę dotyczącą 
weryfikacji podmiotów powiązanych 
w wśród osób należących do Zarządu, 
Rady Nadzorczej oraz kluczowego per-
sonelu. W wyniku przeprowadzonego 
procesu weryfikacji zostały ujawnione 
podmioty zaprezentowane poniżej.

Podmioty powiązane ze Spółką domi-
nującą obejmują kluczowy personel 
kierowniczy, jednostki zależne objęte 
obowiązkiem konsolidacji i pozostałe 
podmioty powiązane, do których Grupa 
zalicza podmioty kontrolowane przez 
właścicieli Spółki.

Do podmiotów powiązanych 
Grupa zalicza:

• Spółki zależne konsolidowane speł-
niające definicję kontroli zgodnie 
z MSSF 10 wymienione w nocie nr 4

• Pozostałe podmioty powiązane: KKS 
Lech Poznań, Fundacja Amicis

• Kluczowy personel Grupy (członko-
wie kadry zarządzającej) oraz Rada 
Nadzorcza

• Podmioty dominujące: Holding Wron-
ki S.A., Invesco Sp. z o.o.

Do podmiotów powiązanych 
Grupa zalicza:

Spółki zależne podlegające konsolida-
cji spełniające definicję kontroli zgodnie 
z MSSF 10 wymienione wyżej. 

• Pozostałe podmioty powiązane: KKS 
Lech Poznań, Fundacja Amicis 

• Kluczowy personel Grupy (członko-
wie kadry zarządzającej) oraz Rada 
Nadzorcza 

Podmioty dominujące: Holding Wronki 
S.A., Invesco Sp. z o. o.
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Poniższa tabela przedstawia łączne kwo-
ty transakcji zawartych z podmiotami po-
wiązanymi, niekonsolidowanymi za bie-
żący i poprzedni okres sprawozdawczy:

Nazwa podmiotu powiązanego Przychody z działalności podstawowej Koszty działalności podstawowej

31.03.2020 31.03.2019 31.12.2019 31.03.2020 31.03.2019 31.12.2019

Holding Wronki SA — — — 0,4 0,6 4,7

KKS LECH Poznań 1,7 1,5 5,7 0,6 0,6 3,1

Invesco Sp. z o.o. — — — — — —

Axoneo Sp. z o.o. — — — — — —

Arcula Sp. z o.o. — — — — — —

Fundacja Amicis — — — — — —

Razem 1,7 1,5 5,7 1,0 1,2 7,8

Nazwa podmiotu powiązanego Należności handlowe Zobowiązania handlowe

31.03.2020 31.03.2019 31.12.2019 31.03.2020 31.03.2019 31.12.2019

Holding Wronki SA — — — 0,5 1 1,1

KKS LECH Poznań 4,1 2,4 2,4 0,1 0,6 —

Invesco Sp. z o.o. — — — — — —

Axoneo Sp. z o.o. — — — — — —

Arcula Sp. z o.o. — — — — — —

Razem 4,1 2,4 2,4 0,6 1,6 1,1

Spółka 31 marca 
2020

31 marca 
2019

31 grudnia 
2019

KKS Lech Poznań S.A. 2,3 2,3 —

Arcula Sp. z o.o. — 0,1 —

SUMA 2,3 2,4 0,0

Tabela obok przedstawia zestawienie po-
życzek udzielonych podmiotom powiąza-
nym za bieżący i poprzedni rok obrotowy:
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KKS (w tys. zł) 31 marca 
2020

31 marca 
2019

31 grudnia 
2019

Należności handlowe 4,2 2,4 2,4

Pożyczki udzielone 2,3 2,3 —

SUMA 6,6 4,7 2,4

W I kwartale 2019 Grupa udzieliła poży-
czek powyższym Spółkom na wartość 
2,3 mln. PLN. W okresie sprawozdaw-
czym Spółki nie wykonały spłat swoich 
zobowiązań z tytułu pożyczek.

Bezpośrednie zaangażowanie 
Grupy w KKS Lech Poznań S.A. 

Tabela obok prezentuje zaangażowanie 
aktywów względem Spółki Lech Poznań 
S.A.

Warunki zawartych z KKS Lech Poznań 
S.A. umów o pożyczkę oraz o świadcze-
nie usług nie odbiegają od warunków 
rynkowych.

Biorąc pod uwagę częściowe przetermi-
nowanie powyższych należności Zarząd 
rozważył istnienie przesłanek potencjal-
nej utraty ich wartości i konieczności roz-
poznania odpisów aktualizujących. 

W oparciu o powyższe Zarząd stoi na 
stanowisku, że ryzyko braku spłaty po-
wyższych należności w przyszłości jest 
ograniczone i w związku z powyższym 
nie dokonał odpisów aktualizacyjnych 
zaangażowanych aktywów.

Zarząd wziął pod uwagę dotychczasową 
historię spłat należności od KKS Lech 
Poznań S.A, spłaty należności dokonane 
po dniu bilansowym, a przed datą zatwier-
dzenia niniejszego sprawozdania finanso-
wego, długość okresu przeterminowania, 
obecną sytuację finansową KKS Lech 
Poznań S.A. i przyjętą przez KKS Lech 
Poznań S.A. strategię finansową na kolej-
ne lata, opartą o przewidywane przyszłe 
wyniki finansowe i możliwości klubu do 
generowania przychodów.
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33. Wynagrodzenie wyższej 
kadry kierowniczej Grupy

Wynagrodzenie Głównej Kadry Kie-
rowniczej Spółki dominującej na dzień 
31 marca 2020 roku w tys. PLN oraz za 
poprzedni okres sprawozdawczy:

31 marca 2020 31 marca 2019

Zarząd jednostki dominującej — —

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 
(wynagrodzenia i narzuty) 1,2 0,9

Świadczenia po okresie zatrudnienia 0,2 —

Świadczenia z tyt. wypłaconego programu 
motywacyjnego — —

Inne świadczenia — —

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy — —

Suma 1,4 0,9

Rada Nadzorcza jednostki dominującej — —

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 
(wynagrodzenia i narzuty) 0,5 0,5

34. Zdarzenia następujące po 
dniu bilansowym

Tymczasowe wstrzymanie 
działalności produkcyjnej

Zarząd Amica S.A. kierując się troską 
o ochronę i zdrowie pracowników oraz 
przewidując perturbacje związane 
z  ciągłości dostaw komponentów od 
kooperantów Spółki zarówno w kraju jak 
i zagranicy, podjął decyzje o czasowym 
wstrzymaniu działalności produkcyjnej 
w Fabryce Kuchni we Wronkach od 1 do 
14 kwietnia 2020 roku. Po okresie przesto-
ju Fabryka Kuchni wróciła do pracy. 

W czasie przestoju produkcji pozostałe 
działy odpowiedzialne za obsługę klienta 
zachowały ciągłość działania w swoich 
obszarach.

Redukcje wynagrodzeń 
pracowników oraz kadry 
zarządzającej

W dniu 16 kwietnia 2020 r. zostały usta-
lone z zakładową organizacją związkową 
działającą w Amice SA. oraz z przedsta-
wicielami pracowników spółki zależnej 
Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. i In-
teco Business Solutions Sp. z o.o., wa-
runki porozumień w sprawie określenia 
warunków i trybu wykonywania pracy 
w okresie obniżonego wymiaru czasu 
pracy oraz porozumień w sprawie cza-
sowego stosowania mniej korzystnych 
warunków zatrudnienia niż wynikające 
z umów o pracę. 
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W ramach zawartych porozumień przewi-
duje się obniżenie wymiaru czasu pracy 
pracowników Amica S.A. oraz pracowni-
ków Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. 
i Inteco Business Solutions Sp. z o.o. na 
podstawie umowy o pracę o 20% w sto-
sunku do wymiaru czasu pracy okre-
ślonego w umowach o pracę i redukcję 
wynagrodzeń na poziomie 20% wynagro-
dzenia zasadniczego przez okres trzech 
miesięcy w okresie od dnia 20 kwietnia 
2020 roku do dnia 19 lipca 2020 roku 
oraz zawieszenie stosowania w okresie 
od dnia 20 kwietnia 2020 roku do dnia 31 
grudnia 2020 roku części postanowień 
obowiązujących w ww. spółkach regula-
minów wynagradzania dotyczących wy-
płaty zmiennych części wynagrodzenia (tj. 
premii miesięcznych, premii kwartalnych 
oraz premii rocznej). 

Jednocześnie Spółka poinformowała, 
że Prezes Zarządu Spółki zrezygnował 
ze swojego wynagrodzenia w całości 
do końca okresu obowiązywania poro-
zumień obniżających wynagrodzenia 
pracowników. 

Pozostali Członkowie Zarządu Spółki 
oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spół-
ki zadeklarowali redukcję swoich wyna-
grodzeń o 30% na okres obowiązywania 
w Spółce porozumienia w sprawie okre-
ślenia warunków i trybu wykonywania 
pracy w okresie obniżonego wymiaru 
czasu pracy oraz wprowadzenia czaso-
wej redukcji wysokości wynagrodzenia.

Działania Zarządu Amica 
S.A. oraz lokalnych Zarządów 
w ramach pomocy rządowej

Polska:

Grupa Kapitałowa Amica S.A. podjęła 
działania w celu skorzystania z pomocy 
oferowanych przez programy rządowe 
wspierające działalność w czasach pan-
demii w Polsce.

• Otrzymanie dofinansowania do 
wynagrodzeń w ramach wsparcia 
rządowego z Funduszu Gwaranto-
wanych Świadczeń Pracowniczych.

• Grupa analizuje dostępne opcje w ra-
mach tarczy finansowej oferowanej 
przez Bank Gospodarstwa Krajowe-
go oraz będzie podejmowała działa-
nia w celu optymalnego wykorzysta-
nia różnych opcji wsparcia.

Zagranica:

Spółki zależne w poszczególnych krajach 
podejmują działania w celu otrzymania 
wsparcia w formach tj. zwrot kosztów 
pracy, skrócenie czasu pracy, otrzymanie 
rządowych gwarancji bankowych.

W maju Grupa Amica otrzymała wsparcie 
w ramach dofinansowania z Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowni-
czych w wysokości 7,5 mln zł.
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35. Pozostałe informacje

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio 
lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej 
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Amica S.A.

Stan na 31 marca 2020 Liczba akcji Liczba głosów Wartość 
nominalna akcji

Udział w kapitale

Holding Wronki S.A. 2 715 771 5 431 542 5 431 542 34,93%

Nationale‑Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny  
(dawniej: ING OFE) * 555 952 555 952 1 111 904 7,15%

Aviva OFE Aviva BZ WBK 537 497 537 497 1 074 994 6,91%

Pozostali akcjonariusze** 3 966 053 3 967 960 7 932 106 51,01%

Razem 7 775 273 10 492 951 15 550 546 100,00%

Nazwisko posiadacza Liczba akcji na 
31.03.2020

Nabycia (zbycia) 
akcji

Liczba akcji na 
31.03.2019

Marcin Bilik * / ** 9 000 (4 900) 13 900

Alina Jankowska‑Brzóska * 1 015 — 1 015

Michał Rakowski * / *** 1 000 — —

Robert Stobiński * / **** 1 050  – —

*Dana wskazana w oparciu o treść zawiadomień otrzymanych przez Spółkę od Akcjonariuszy, a sporządzonych w trybie Art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej.

** Spółka w ramach Programu Skupu Akcji Własnych Spółka nabyła 250.000 akcji zwykłych na okaziciela Amica S.A. oznaczonych kodem ISIN PLAMICA00010 (vide: Raport 
bieżący Nr 35 / 2018 z dnia 16 października 2018 roku)

* akcje te są w posiadaniu osoby pozostającej w ustroju ustawowej wspólności majątkowej.

** po dniu bilansowym tj. w dniu 12 lutego 2020 roku opublikowany został Raport bieżący nr 03 / 2020, w którym wskazana została informacja o zbyciu – przez osobę blisko 
związaną z osobą pełniąca obowiązki zarządcze – pakietu akcji w liczbie 4.900 sztuk).

*** na dzień 31 marca 2019 roku pan Michał Rakowski nie wchodził w skład organu zarządzającego Emitenta, (pan Michał Rakowski został powołany w skład Zarządu „Amica 
S.A.” w dniu 21 maja 2019 r., w oparciu o treść Uchwały Nr 35 / 2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna”).

**** na dzień 31 marca 2020 roku pan Robert Stobiński nie wchodził w skład organu zarządzającego Emitenta, (pan Robert Stobiński został powołany w skład Zarządu „Amica 
S.A.” w dniu 21 maja 2019 r., w oparciu o treść Uchwały Nr 37 / 2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna”).

Akcje będące w posiadaniu 
członków władz Amica S.A.
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Nazwisko posiadacza Liczba akcji na 
31 marca 2020

Nabycia (zbycia) 
akcji

Liczba akcji na 
31 marca 2019

Tomasz Rynarzewski 400 — 400

Jacek Marzoch * 1 200 — —

*na dzień 31 grudnia 2019 roku pan Jacek Marzoch nie wchodzi w skład organu nadzoru Emitenta, (pan Jacek 
Marzoch został powołany w skład organu nadzoru Emitenta w oparciu o treść Uchwały Nr 25 / 2019 Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z dnia 21 maja 2019 r.).

Akcje będące w posiadaniu 
członków Rady Nadzorczej 
Amica S.A.

§66 ust.5:

1. W okresie sprawozdawczym w Gru-
pie nie wystąpiły operacje mające 
wpływ na aktywa, zobowiązania, 
kapitał własny, wynik netto lub prze-
pływy pieniężne, które są nietypowe 
ze względu na ich rodzaj, wartość 
lub częstotliwość. 

2. Objaśnienia dotyczące sezonowości 
lub cykliczności działalności emiten-
ta w prezentowanym okresie – nota 9.

3. Informacje o odpisach aktualizują-
cych wartość zapasów do wartości 
netto możliwej do uzyskania i odwró-
ceniu odpisów z tego tytułu – nota 19.

4. Informacje o odpisach aktualizują-
cych z tytułu utraty wartości aktywów 
finansowych, rzeczowych aktywów 
trwałych, wartości niematerialnych 
i prawnych lub innych aktywów oraz 
odwróceniu takich odpisów – noty 
15, 16, 17, 18, 20.

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

– nota 23.

6. Informacje o rezerwach i aktywach 
z tytułu odroczonego podatku do-
chodowego – nota 13.

7. Informacje o istotnych transakcjach 
nabycia i sprzedaży rzeczowych 
aktywów trwałych – nota 15. 

8. Informacje o istotnym zobowiązaniu 
z tytułu dokonania zakupu rzeczo-
wych aktywów trwałych – nota 30. 

9. Informacje o istotnych rozliczeniach 
z tytułu spraw sądowych – nota 29.

10. W okresie sprawozdawczym nie wy-
stąpiły korekty błędów poprzednich 
okresów. 

11. W okresie sprawozdawczym nie 
miały miejsca zmiany sytuacji go-
spodarczej i warunków prowadze-
nia działalności, które mają istotny 
wpływ na wartość godziwą aktywów 
finansowych i zobowiązań finanso-
wych jednostki niezależnie od tego, 
czy te aktywa i zobowiązania są 
ujęte w wartości godziwej czy w sko-
rygowanej cenie nabycia (koszcie 
zamortyzowanym).

12. W okresie sprawozdawczym Grupa 
nie odnotowała zdarzeń związanych 
z niespłaceniem kredytu lub pożyczki 
lub naruszeniu istotnych postano-
wień umowy kredytu lub pożyczki, 
w odniesieniu do których nie podjęto 
żadnych działań naprawczych do 
końca okresu sprawozdawczego; 

13. W okresie sprawozdawczym nie 
zostały zawarte transakcje przez 
emitenta lub jednostkę od niego 
zależną jednej lub wielu transakcji 
z podmiotami powiązanymi, na wa-
runkach innych niż rynkowe.

14. Instrumenty finansowe wycenianych 
w wartości godziwej – informacje 
o zmianie sposobu (metody) jej 
ustalenia – nota 26.

15. W okresie sprawozdawczym nie 
miały miejsca zmiany w klasyfika-
cji aktywów finansowych w wyniku 
zmiany celu lub wykorzystania tych 
aktywów.

16. Informacja dotyczącą emisji, wykupu 
i spłaty nieudziałowych i kapitało-
wych papierów wartościowych – 
nota 25. 

17. Informacja dotycząca wypłaconej 
lub zadeklarowanej dywidendy, 
łącznie i w przeliczeniu na jedną 
akcję, z podziałem na akcje zwykłe 
i uprzywilejowane – nota 14.

Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodna z zapisami Rozpo-
rządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim:
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18. Wskazanie zdarzeń, które wystą-
piły po dniu, na który sporządzono 
kwartalne skrócone sprawozdanie 
finansowe, nieujętych w tym spra-
wozdaniu, które mogą w znaczący 
sposób wpłynąć na przyszłe wyniki 
finansowe emitenta – nota 34.

19. Informacja dotyczącą zmian zobo-
wiązań warunkowych lub aktywów 
warunkowych, które nastąpiły od 
czasu zakończenia ostatniego roku 
obrotowego – 28.

20. W okresie sprawozdawczym nie 
wystąpiły inne niż wskazane powy-
żej zdarzenia, które mogą w istotny 
sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 
majątkowej, finansowej i wyniku 
finansowego emitenta.

§66 ust.8:

1. Wybrane dane finansowe, także 
przeliczone na euro, zawierające 
podstawowe pozycje skróconego 
sprawozdania finansowego przed-
stawiające dane narastająco za 
wszystkie pełne kwartały danego 
i poprzedniego roku obrotowego, 
a w przypadku bilansu – na koniec 
bieżącego kwartału i koniec poprzed-
niego roku obrotowego – str. 4.

2. Zwięzły opis istotnych dokonań lub 
niepowodzeń emitenta w okresie, 
którego dotyczy raport, wraz z wy-
kazem najważniejszych zdarzeń 
dotyczących emitenta – informacje 
zostały zawarte w Sprawozdaniu 
Zarządu Grupy.

3. W okresie sprawozdawczym nie mia-
ły miejsca istotne czynniki i zdarzenia, 
w tym o nietypowym charakterze, 
mających istotny wpływ na skróco-
ne Skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe.

4. Opis zmian organizacji grupy kapita-
łowej emitenta, w tym w wyniku połą-
czenia jednostek, uzyskania lub utraty 
kontroli nad jednostkami zależnymi 
oraz inwestycjami długoterminowy-
mi, a także podziału, restrukturyzacji 
lub zaniechania działalności oraz 
wskazanie jednostek podlegających 
konsolidacji – noty 4, 32.

5. Stanowisko zarządu odnośnie do 
możliwości zrealizowania wcześniej 
publikowanych prognoz wyników na 
dany rok, w świetle wyników zapre-
zentowanych w raporcie kwartalnym 
w stosunku do wyników prognozowa-
nych – informacje zostały zawarte 
w Sprawozdaniu Zarządu. 

6. Wskazanie akcjonariuszy posiada-
jących bezpośrednio lub pośrednio 
przez podmioty zależne co najmniej 
5% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu emitenta na dzień 
przekazania raportu kwartalnego 
wraz ze wskazaniem liczby akcji po-
siadanych przez te podmioty, procen-
towego udziału tych akcji w kapitale 
zakładowym, liczby głosów z nich 
wynikających oraz procentowego 
udziału tych akcji w ogólnej liczbie 
głosów na walnym zgromadzeniu, 
a także wskazanie zmian w struktu-
rze własności znacznych pakietów 
akcji emitenta w okresie od dnia 
przekazania poprzedniego raportu 
okresowego – nota 35.

7. Zestawienie stanu posiadania akcji 
emitenta lub uprawnień do nich przez 
osoby zarządzające i nadzorujące 
emitenta na dzień przekazania rapor-
tu kwartalnego, wraz ze wskazaniem 
zmian w stanie posiadania, w okresie 
od dnia przekazania poprzedniego 
raportu okresowego, odrębnie dla 
każdej z tych osób – nota 35.

8. Wskazanie istotnych postępowań 
toczących się przed sądem, organem 
właściwym dla postępowania arbi-
trażowego lub organem administracji 
publicznej, dotyczących zobowiązań 
oraz wierzytelności emitenta lub jego 
jednostki zależnej, ze wskazaniem 
przedmiotu postępowania, wartości 
przedmiotu sporu, daty wszczęcia 
postępowania, stron wszczętego 
postępowania oraz stanowiska emi-
tenta – nota 29. 

9. W okresie sprawozdawczym nie 
zostały zawarte transakcje przez 
emitenta lub jednostkę od niego 
zależną jednej lub wielu transakcji 
z podmiotami powiązanymi, na wa-
runkach innych niż rynkowe.

10. Informacje o udzieleniu przez emi-
tenta lub przez jednostkę od niego 
zależną poręczeń kredytu lub pożycz-
ki lub udzieleniu gwarancji – nota 10 
Jednostkowego Sprawozdania.

11. Wskazanie czynników, które w oce-
nie emitenta będą miały wpływ 
na osiągnięte przez niego wyniki 
w perspektywie co najmniej kolej-
nego kwartału – informacje zostały 
zawarte w Sprawozdaniu Zarządu.
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE 
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
za I kwartał 2020 roku

I kwartał 
2020 roku

I kwartał 
2019 roku

Działalność kontynuowana

Przychody ze sprzedaży towarów i produktów 359,9 366,6

Przychody ze sprzedaży usług 1,3 1,3

Przychody ze sprzedaży 361,2 367,9

Koszt własny sprzedaży 289,6 296,0

Zysk / (strata) brutto ze sprzedaży 71,6 71,9

Pozostałe przychody operacyjne 0,6 2,5

Koszty sprzedaży 19,8 19,6

Koszty ogólnego zarządu 29 25,7

Pozostałe koszty operacyjne 1,2 2,6

Zysk / (strata) z działalności operacyjnej 22,2 26,5

Straty z tytułu oczekiwanych strat kredytowych( zysk(—))* — 0,1

Przychody finansowe 2,5 10,2

Koszty finansowe 2,3 3,6

Zysk / (strata) brutto 22,4 33,0

Podatek dochodowy (4,4) (5,7)

Zysk / (strata) netto z działalności kontynuowanej 18,0 27,2

Działalność zaniechana — —

Zysk / (strata) za rok obrotowy z działalności zaniechanej — —

Zysk / (strata) netto za rok obrotowy 18,0 27,2
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I kwartał 
2020 roku

I kwartał 
2019 roku

Pozostałe całkowite dochody netto

Pozycje podlegające przeklasyfikowaniu do zysku / (straty) w kolejnych okresach 
sprawozdawczych: 1,0 9,2

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Zabezpieczenia przepływów pieniężnych 1,2 11,4

Udział w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych

Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów (0,2) (2,2)

Pozycje nie podlegające przeklasyfikowaniu do zysku / (straty) w kolejnych okresach 
sprawozdawczych: — —

Przeszacowanie zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych

Przeszacowanie rzeczowych aktywów trwałych

Pozostałe całkowite dochody netto razem 1,0 9,2

SUMA CAŁKOWITYCH DOCHÓDÓW ZA ROK 19,0 36,5

Zysk / (strata) na jedną akcję:

– podstawowy z zysku za rok obrotowy 2,38 3,61

– podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej za rok obrotowy 2,38 3,61

– rozwodniony z zysku za rok obrotowy 2,38 3,61

– rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za rok obrotowy 2,38 3,61
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE 
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 
za I kwartał 2020 roku

31 marca 2020 31 marca 2019 31 grudnia 2019

AKTYWA

Aktywa trwałe 820,9 787,1 822,7

Rzeczowe aktywa trwałe 348,5 339 352,3

Prawa do użytkowania 40,9 15,0 39,9

Wartości niematerialne 38,0 33,9 36,9

Inwestycje w jednostkach zależnych 328,0 321,6 327,8

Pochodne instrumenty finansowe 8,6 16,2 7,6

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 15,6 8,4 13,8

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 41,5 53 44,4

Aktywa obrotowe 607,4 629,9 618,6

Zapasy 225,5 227,0 212,6

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 321,8 332,0 356,6

Należności z tytułu podatku dochodowego 4,4 15,3 4,5

Pochodne instrumenty finansowe 23,4 14,6 9,9

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 17,4 18,6 17,6

Pozostałe krótkoterminowe aktywa niefinansowe 3,0 4,3 11,2

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7,6 7,0 2,0

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4,3 8,1 4,2

Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży — — —

AKTYWA RAZEM 1 428,3 1 414,3 1 441,3

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 r.
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31 marca 2020 31 marca 2019 31 grudnia 2019

PASYWA

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 922,2 862,7 902,1

Kapitał podstawowy 15,6 15,6 15,6

Pozostałe kapitały 781,7 695,7 779,6

Zyski zatrzymane / Niepodzielony wynik finansowy 124,9 151,4 106,9

Zobowiązania długoterminowe 132,8 131,6 113,7

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 91,3 116,1 76,3

Zobowiązania z tytułu leasingu 19,9 4,3 20,9

Rezerwy długoterminowe 5,1 4,6 5,1

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 2,3 2,4 2,3

Pozostałe zobowiązania / Pochodne instrumenty finansowe 8,1 1,9 2,8

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6,2 2,3 6,3

Zobowiązania krótkoterminowe 373,3 420,0 425,5

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 259,4 238,5 294,8

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 64,4 137,8 93,9

Zobowiązania z tytułu leasingu 11,4 11,9 8,5

Pochodne instrumenty finansowe 9,6 2,5 2,5

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,3 0,1 0,2

Rezerwy krótkoterminowe 28,3 29,2 25,7

Zobowiązania bezpośrednio związane z zaklasyfikowanymi jako przeznaczone 
do sprzedaży — — —

Zobowiązania razem 506,1 551,6 539,2

PASYWA RAZEM 1 428,3 1 414,3 1 441,3
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE 
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
za I kwartał 2020 roku

31 marca 2020 31 marca 2019

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk / (strata) brutto 22,4 33,0

Korekty o pozycje: 7,1 (55,0)

Amortyzacja 11,0 9,7

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych (1,2) 0,1

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1,7 (6,7)

(Zysk) / strata na działalności inwestycyjnej — —

Zmiana stanu rezerw 2,6 3,3

(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów (12,9) (13)

(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu należności 43,0 17,3

Zwiększenie / (zmniejszenie) stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek (30,8) (63,0)

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (5,6) (4,0)

Zmiana stanu rezerw na program motywacyjny 1,2 1,7

Przepływy związane z hedgingiem 5,2 1,1

Pozostałe 0,6 (0,3)

Korekta instrumenty (6,1) 2,3

Podatek dochodowy zapłacony (1,6) (3,5)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 29,5 (22,0)

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 r.
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31 marca 2020 31 marca 2019

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (11,0) (12,6)

Dywidendy otrzymane 0,1 —

Odsetki otrzymane — 0,3

Spłata udzielonych pożyczek — 12,6

Udzielenie pożyczek (1,1) —

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (12,0) 0,3

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (1,7) (5,5)

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek / kredytów 0,3 22,1

Spłata pożyczek / kredytów (34,6) (7,8)

Emisja dłużnych papierów wartościowych 20,0 16,9

Odsetki zapłacone (1,2) (1,3)

Pozostałe (0,3) (0,2)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (17,5) 24,2

Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów — 2,5

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0,1 2,4

Różnice kursowe netto (0,1) (0,1)

Środki pieniężne na początek okresu 4,2 5,6

Środki pieniężne na koniec okresu 4,2 8,1
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE 
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
za I kwartał 2020 roku

Kapitał 
podstawowy

Kapitał 
zapasowy

Akcje własne 
Program 

akcyjny

Kapitał 
Rezerwowy 

Program 
akcyjny

Kapitał 
z aktualizacji 

wyceny

Zyski 
zatrzymane / 

niepodzielony 
wynik 

finansowy

Kapitał własny 
ogółem

Na dzień 1 stycznia 
2020 roku 15,6 766,3 (24,7) 30,0 8,1 106,9 902,1

Zysk / (strata) netto za rok 
obrotowy — — — — — 18,0 18,0

Inne całkowite dochody netto 
za rok — — — — 1,0 — 1,0

Całkowity dochód za rok — — — — 1,0 124,9 125,9

Sprzedaż akcji własnych — — — — — — —

Wypłata dywidendy — — — — — — —

Przekazanie wyniku 
finansowego na kapitał — — — — — — —

Wydzielenie kapitału 
zapasowego na kapitał 
rezerwowy

— — —  – — — —

Nabycie akcji własnych — — — — — —

Wycena programu 
motywacyjnego — — 1,2 — — — 1,2

Inne zmiany — — — — — — —

Na dzień 31 marca 2020 roku 15,6 766,3 (23,6) 30,0 9,0 124,9 922,2

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 r.
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Kapitał 
podstawowy

Kapitał 
zapasowy

Akcje własne 
Program 

akcyjny

Kapitał 
Rezerwowy 

Program 
akcyjny

Kapitał 
z aktualizacji 

wyceny

Zyski 
zatrzymane / 

niepodzielony 
wynik 

finansowy

Kapitał własny 
ogółem

Na dzień 1 stycznia 
2019 roku 15,6 672,2 (30,0) 30,0 12,6 124,2 824,5

Zysk / (strata) netto za rok 
obrotowy — — — — — 27,2 27,2

Inne całkowite dochody netto 
za rok — — — — 9,2 — 9,2

Całkowity dochód za rok — — — — 9,2 151,4 160,6

Sprzedaż akcji własnych — — — — — — —

Wypłata dywidendy — — — — — — —

Przekazanie wyniku 
finansowego na kapitał — — — — — — —

Wydzielenie kapitału 
zapasowego na kapitał 
rezerwowy

— — — — — — —

Nabycie akcji własnych — — — — — — —

Wycena programu 
motywacyjnego — — 1,7 — — — 1,7

Inne zmiany — — — — — — —

Na dzień 31 marca 2019 roku 15,6 672,2 (28,3) 30,0 21,8 151,4 862,7
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Kapitał 
podstawowy

Kapitał 
zapasowy

Akcje własne 
Program 

akcyjny

Kapitał 
Rezerwowy 

Program 
akcyjny

Kapitał 
z aktualizacji 

wyceny

Zyski 
zatrzymane / 

niepodzielony 
wynik 

finansowy

Kapitał własny 
ogółem

Na dzień 1 stycznia 
2019 roku 15,6 672,2 (30,0) 30,0 12,6 124,2 824,5

Zysk / (strata) netto za rok 
obrotowy — — — — — 106,9 106,9

Inne całkowite dochody netto 
za rok — — — — (4,5) — (4,5)

Całkowity dochód za rok — — — — (4,5) 106,9 102,4

Sprzedaż akcji własnych — — — — — — —

Wypłata dywidendy — — — — — (30,1) (30,1)

Przekazanie wyniku 
finansowego na kapitał — 94,1 — — — (94,1) —

Wydzielenie kapitału 
zapasowego na kapitał 
rezerwowy

— — — — — — —

Nabycie akcji własnych — — — — — — —

Wycena programu 
motywacyjnego — — 5,3 — — — 5,3

Inne zmiany — — — — — — —

Na dzień 31 grudnia 
2019 roku 15,6 766,3 (24,7) 30,0 8,1 106,9 902,1

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 r.
[w milionach PLN]
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Przed 
przekształ- 

ceniem

Korekta Tytuł przekształcenia Po  
przekształ-

ceniu

Pozostałe przychody operacyjne 2,4 0,1
zmiana prezentacji dotycząca 
straty z tytułu oczekiwanych 

strat kredytowych
2,5

Straty z tytułu oczekiwanych strat kredytowych — 0,1 0,1

Przed 
przekształ- 

ceniem

Korekta Tytuł przekształcenia Po  
przekształ-

ceniu

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne długoterminowe 120,4 (4,3) zmiana prezentacji dotycząca 
Zobowiązań z tytułu leasingu 116,1

Zobowiązania z tytułu leasingu — 4,3 4,3

Przed 
przekształ- 

ceniem

Korekta Tytuł przekształcenia Po  
przekształ-

ceniu

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania krótkoterminowe 250,4 (11,9) zmiana prezentacji dotycząca 

Zobowiązań z tytułu leasingu 238,5

Zobowiązania z tytułu leasingu — 11,9 11,9

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

1. Zmiany prezentacyjne

Spółka dokonała wydzielenia pozycji 
oczekiwane straty kredytowe w celu po-
prawy prezentacji danych w sprawozda-
niu z całkowitych dochodów. W związku 
z powyższych w danych porównawczych 
za pierwszy kwartał 2019 dane zostały 
zaprezentowane w poniższy sposób:

Spółka dokonała również zmiany prezen-
tacji ujęcia zobowiązania z tytuł leasingu 
w związku z wprowadzaniem MSSF16 

– Leasing:
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Spółka dokonała zmian prezentacji trans-
akcji hedgingowych w rachunku przepły-
wów pieniężnych. 

Zmiana została zastosowana w celu ujed-
nolicenia zasad ujęcia oraz prezentacji na 
poszczególnych poziomach działalności 
Spółki.

Przed 
przekształ- 

ceniem

Korekta Tytuł przekształcenia Po  
przekształ-

ceniu

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4,1 (4,1) zmiana prezentacji wyceny 
bilansowej instrumentów 0,1

Przepływy związane z hedingiem 3,0 (1,9)
zmiana prezentacji wyniku 

na transakcjach handlowych 
kupna i sprzedaży walut

1,1

Pozostałe 0,8 (1,1) zmiana prezentacji wyceny 
instrumentów (0,3)

Korekta instrumentów (2,4) 4,6 zmiana prezentacji wyniku na 
instrumentach 2,3

Instrumenty handlowe (1,0) 1,0
zmiana prezentacji wyniku 

na transakcjach handlowych 
kupna i sprzedaży walut

—

Pozostałe — (0,2)
zmiana prezentacji 

zrealizowanych różnic 
kursowe od środków trwałych 

w budowie
(0,2)

Zmiana stanu rezerw na program motywacyjny — 1,7 1,7

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 r.
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31 marca 2020 31 marca 2019 31 grudnia 2019

Amica International Gmbh 13,3 13,3 13,3

Amica Commerce S.R.O. 5,7 5,7 5,7

Gram Domestic A / S 14,2 14,2 14,2

Hansa OOO 62,4 62,4 62,4

Amica Far East Ltd. — — —

Inteco Business Solutions Sp. z o.o. 1,9 — 1,9

Marcelin Management Sp. z o.o. 42,2 39,1 42,2

Nova Panorama Sp. z o.o. — — —

Amica Handel I Marketing 0,2 0,2 0,2

Hansa Ukraina 4,4 0,1 4,4

Profi Enamel Sp. z o.o. — 3,2 —

Iberia Electrodomesticos S.L. 10,8 10,8 10,8

Sideme S.A. 22,8 22,8 22,8

THE CDA Group 149,8 149,8 149,8

Razem 327,7 321,6 327,7

2. Rzeczowe aktywa trwałe 
oraz Wartości niematerialne

W badanym okresie sprawozdawczym 
nie dokonano zmian szacunków długości 
okresu ekonomicznej użyteczności akty-
wów trwałych jak i nie zidentyfikowano 
istotnych jednorazowych transakcji na-
bycia i sprzedaży aktywów trwałych. Nie 
stwierdzono również podstaw do utraty 
wartości prezentowanych aktywów. 

3. Inwestycje w jednostkach 
zależnych

Poniżej zaprezentowano wartość in-
westycji w jednostki zależne na dzień 
bilansowy oraz zmiany tych wartości 
w badanym okresie jak i okresach po-
równywalnych.

31 marca 2020 31 marca 2019 31 grudnia 2019

Wartość na początek okresu 327,7 321,6 321,6

Podwyższenie kapitału — — 4,3

Nabycie udziałów w Spółce — — 1,9

Sprzedaż inwestycji — — —

Odpis aktualizujący wartość inwestycji — — —

Wartość na koniec okresu 327,7 321,6 327,7
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4. Aktywa finansowe
31 marca 2020 31 marca 2019 31 grudnia 2019

Pożyczki udzielone 30,2 16,1 27,8

Gwarancje bankowe 1,7 — —

Należność z tytułu wypłaty 
z zysku od podmiotów 
powiązanych

1,1 8,6 —

Inne 0,1 2,1 3,5

Razem 33,1 26,8 31,3

 – krótkoterminowe 17,5 18,6 17,6

 – długoterminowe 15,6 8,2 13,7

31 marca 2020 31 marca 2019 31 grudnia 2019

Materiały:

Według ceny nabycia / kosztu 
wytworzenia 55,3 45,8 55,9

Według wartości netto możliwej 
do uzyskania 54 44,9 54,7

Produkcja w toku (według kosztu 
wytworzenia) 9,2 9,7 9,2

Produkty gotowe:

Według ceny nabycia / kosztu 
wytworzenia 70,9 55,7 43,0

Według wartości netto możliwej 
do uzyskania 69,4 54,4 41,4

Towary:

Według ceny nabycia / kosztu 
wytworzenia 87,1 113,1 102,1

Według wartości netto możliwej 
do uzyskania 85,3 111,3 100,3

Części zamienne 7,6 6,9 7,0

Zapasy ogółem 
według niższej z dwóch 
wartości: ceny nabycia (kosztu 
wytworzenia) oraz wartości 
netto możliwej do uzyskania

225,5 227,0 212,6

5. Aktywa z tytułu podatku 
odroczonego

Szczegółowy opis dotyczący wartości 
i zmian aktywa z tytułu podatku odro-
czonego dla Spółki Amica S.A. zawiera 
nota numer 13 w Informacji dodatkowej 
do Skonsolidowanego sprawozdania fi-
nansowego za I kwartał 2020 r.

6. Zapasy

Na dzień 31 marca 2020 roku Spółka 
posiadała w swoich księgach odpisy ak-
tualizujące wartość zapasów do wartości 
netto możliwej do odzyskania w kwocie 
4,5. mln. PLN (w I kwartale 2019 roku 
3,9 mln. PLN, na dzień 31.12.2019 4,5 mln. 
PLN). Aktualizacja wartości dotyczyła 
zapasów materiałów, produktów goto-
wych oraz towarów i m.in. wynikała z za-
stosowania polityki tworzenia odpisów 
aktualizujących zapasy w oparciu o niski 
wskaźnik rotacji. 

W  l kwartale 2020 roku nie zostały 
rozpoznane odpisy wartości zapasów 
(w  l kwartale 2019 roku zostało ujęte 
w wyniku 0,4 mln. PLN jako przychód, 
w 2019 roku zostało ujęte w wyniku 0,3 
mln. PLN jako koszt).

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 r.
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7. Należności z tytułu dostaw 
i usług oraz pozostałe 
należności

8. Rezerwy

Na dzień bilansowych Grupa dokonała 
weryfikacji przyjętych założeń dotyczą-
cych szacunków rezerw. Nie stwierdzono 
zmian do założeń przyjętych na dzień 31 
grudnia 2019.

Zmiany stanu rezerw:

31 marca 2020 31 marca 2019 31 grudnia 2019

Należności z tytułu dostaw 
i usług 321,7 332,2 355,4

Pozostałe należności od osób 
trzecich 0,2 0,1 1,2

Należności ogółem (netto) 321,9 332,3 356,6

Odpis aktualizujący należności 2,8 3,7 2,7

Należności brutto 324,4 336,0 359,3

Rezerwy krótkoterminowe Rezerwy długoterminowe

31 marca 2020 31 marca 2019 31 grudnia 2019 31 marca 2020 31 marca 2019 31 grudnia 2019

Rezerwy na bonusy sprzedażowe — 0,1 — — — —

Rezerwy na naprawy gwarancyjne 13,6 13,5 13,6 5,1 4,6 5,1

Rezerwy na wynagrodzenia i urlopy 14,7 15,4 12,1 — — —

Inne rezerwy — 0,1 — — — —

Pozostałe rezerwy razem 28,3 29,2 25,7 5,1 4,6 5,1
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9. Zobowiązania z tytułu 
dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania

31 marca 2020 31 marca 2019 31 grudnia 2019

Zobowiązania z tytułu dostaw 
i usług

Wobec jednostek powiązanych 4,1 4,9 16,3

Wobec jednostek pozostałych 194,9 180,7 209,1

199,0 185,6 225,4

Pozostałe zobowiazania 

Zobowiązania wobec 
pracowników z tytułu 
wynagrodzeń

14,7 12,9 7,6

Zobowiązania z tytułu faktoringu 30,1 29,5 37,5

Inne zobowiązania 15,6 10,5 24,4

60,4 52,9 69,5

Razem 259,4 238,5 294,8

10. Poręczenia i gwarancje

Na dzień 31 marca 2020 roku Spółka 
Amica S.A. posiadała poręczenia udzie-
lone jako zabezpieczenie zobowiązań 
kredytowych dla swoich Spółek zależ-
nych w kwocie 0,2 mln. PLN. W wyniku za 
I kwartał 2020 roku została ujęta kwota 
0,2 mln. PLN. Wynagrodzenie z tytułu 
udzielonych poręczeń rozliczane są na 
zasadach rynkowych

§83:

W prezentowanym skróconych śródrocz-
nym sprawozdaniu Emitenta nie nastą-
piły zmiany w zasadach przyjętych przy 
sporządzeniu raportu jak i nie nastąpiła 
zmiana stosowanych zasad (polityki) 
rachunkowości.

Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego sprawozdania Emitenta zgodnie 
z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 
oraz warunków za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim:

W okresie, którego dotyczy raport nie 
wystąpiły transakcje pomiędzy emiten-
tem, a podmiotami powiązanymi, które 
zostały zawarte na innych warunkach 
niż rynkowe stanowiącą równowartość 
co najmniej 10% kapitałów własnych 
emitenta.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 r.
[w milionach PLN]
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Zatwierdzenie do publikacji

Niniejszy Rozszerzony Skonsolidowany 
Raport Kwartalny sporządzony za okres 
od 01 stycznia 2020 do 31 marca 2020 
(wraz z danymi porównawczymi) został 
zatwierdzony do publikacji przez Za-
rząd Spółki AMICA S.A. w dniu 28 maja 
2020 roku.
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Podpis osoby odpowiedzialnej za 
sporządzenie Sprawozdania Finansowego

PODPISY OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH

Zatwierdzone 28 maja 2020

Publikacja 29 maja 2020

JACEK RUTKOWSKI

Prezes Zarządu

MARCIN BILIK

I Wiceprezes Zarządu

MICHAŁ RAKOWSKI

Członek Zarządu

BŁAŻEJ SROKA

Członek Zarządu

ROBERT STOBIŃSKI

Członek Zarządu

ALINA JANKOWSKA-BRZÓSKA

Wiceprezes Zarządu

KAMIL GALANEK

Główny Księgowy
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