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Skonsolidowany raport półroczny PSr
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(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.)
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za półrocze roku obrotowego

2018 obejmujące okres od 2018-01-01 do 2018-06-30
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Finansowej
w walucie USD
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Finansowej
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oraz skrócone sprawozdanie finansowe według
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WYBRANE DANE FINANSOWE

półrocze / 2018

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EUR

półrocze / 2017 półrocze / 2018

półrocze / 2017

1

28

1

26

II. Zysk (strata) z działal- ności operacyjnej

-1 812

-984

-1 504

-903

III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem

-1 991

-1 043

-1 652

-957

IV. Zysk (strata) okresu

-1 724

-1 682

-1 431

-1 543

V. Zysk (strata) na jedną akcję

-0,18

-0,32

-0,15

-0,28

VI. Aktywa razem

9 673

9 410

8 304

7 854

VII. Kapitał własny

7 431

7 949

6 381

6 635

VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-942

-694

-782

-637

IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-835

270

-693

247

1 844

7

1 531

6

X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio
opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu
(sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co
należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za
pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik

Opis

Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Silvair_za_I_polrocze_2018.pdf
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Silvair za I półrocze 2018r.
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Skrocone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Silvair_za_I_polrocze_2018.pdf
Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Silvair, Inc. za I półrocze 2018r.
Sprawozdanie Rady Dyrektorów z działalności grupy kapitałowej Silvair za I
Sprawozdanie_Rady_Dyrektorow_z_dzialalnosci_Grupy_Silvar_za_I_polrocze_2018.pdf
półrocze 2018
Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_Grupy_Silvair_za_I_polrocze_2018.pdf
finansowego grupy Silvair za I półrocze 2018r.
Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego sprawozdania finansowego
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_skroconego_sprawozdania_finansowego_Silvair_za_I_polrocze_2018.pdf
Silvair, Inc. za I półrocze 2018r.
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