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INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO  
ZA II KWARTAŁ 2007 SA-QSr 2/2007 
 

1. Podstawa sporz ądzenia raportu oraz okres obj ęty sprawozdaniem. 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawione w raporcie kwartalnym przygotowane 
zostało zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami, 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz zasadami Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 
(MSSF). 
Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki zostało przygotowane zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych. 
 
Skonsolidowane oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2007 r. do 
30.06.2007 r. i sporządzone zostało w tysiącach złotych.  
 
Porównywalne dane finansowe na 30.06.2006 r. oraz 31.12.2006 r. zostały przedstawione w sposób 
zapewniający ich porównywalność. 
 

2. Informacje o korektach z tytułu rezerw, rezerwie  i aktywach z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego, o których mowa w u stawie o 
rachunkowo ści, dokonanych odpisach aktualizuj ących warto ść 
składników aktywów. 

 
2.1. Zmiany w stanie rezerw i aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego oraz odpisów 

aktualizujących wartość składników aktywów w okresie 01.04.2007 – 30.06.2007 przedstawia 
poniŜsza tabela. 

 
KOELNER SA (w tys. zł) 

Tytuł Stan na 
30.06.2007 

Stan na 
30.03.2007 Zmiana Uwagi 

Aktywa z tyt. odroczonego podatku 
dochodowego 2.445 2.018 427 

W tym: 
- aktualizacja naleŜności (19) tys.zł 
- róŜnice kursowe 320 tys.zł 
- nie wypłacone wynagr. 4 tys.zł 
- nie wypłacone bonusy 122 tys. zł 

Rezerwa z tyt. odroczonego 
podatku dochodowego 

209 162 47 
- zmniejszenia z tyt. róŜnic kurs. 13 tys.zł, 
- zwiększenia z tyt. amortyzacji 75 tys. zł 
- odsetki memoriał.od poŜyczki (41) tys.zł. 

Odpisy aktualizujące wart. 
naleŜności 2.320 2.445 (125)  

 
GRUPA KOELNER (w tys. zł) 

Tytuł Stan na 
30.06.2007 

Stan na 
30.03.2007 Zmiana Uwagi 

Aktywa z tyt. odroczonego podatku 
dochodowego 

4.657 3 223 1.434 

W tym: Koelner SA  427  tys.zł;   
KTS Sp. z o.o. (1) tys.zł., 
Wapienica 190 tys.zł; 
Koelner Hungaria  130 tys.zł 
Śrubex SA 669 tys.zł. 
korekty konsolidacyjne 19 tys.zł 

Rezerwa z tyt. odroczonego 
podatku dochodowego 12.009 5.922 6.087 

W tym: Koelner SA 47 tys.zł;  
Wapienica (48) tys.zł;  
KTS Sp. z o.o. 79 tys.zł 
Śrubex SA  6.009 tyś.zł 

Odpisy aktualizujące wart. 
naleŜności 

3 124 3.269 145 

W tym:  Koelner SA (125) tys.zł,  
KTS Sp. z o.o. (6) tys.zł., 
Koelner Górny Śląsk (3) tys.zł,  
Wapienica (7) tys.zł;  
Rawlplug Ltd (3) 
Rawl France (2) tys.zł;  
Koelner Romania 1 tys.zł 
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2.2. Wybrane pozycje aktywów i pasywów zaprezentowane w sprawozdaniu przeliczono na EURO 

według średniego kursu wymiany złotego w stosunku do EURO ustalanego przez Narodowy 
Bank Polski na dzień bilansowy. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat przeliczono na EURO 
po kursie stanowiącym średnią arytmetyczna średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank 
Polski na ostatni dzień kaŜdego miesiąca w okresie objętym rachunkiem zysków i strat. 

 
Średni kurs w okresie styczeń – czerwiec 2007 r.    3,8486 
Kurs na ostatni dzień okresu  30 czerwca 2007 r.   3,7658 
Średni kurs w okresie styczeń  - czerwiec 2006 r.    3,9002 
Kurs na ostatni dzień okresu  30 czerwca 2006 r.   4,0434 

 
 
3. Opis istotnych dokona ń Grupy Kapitałowej Koelner w okresie II kwartału 

2007 r. 
 
W dniu 29 marca 2007 r.  Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA (dalej "KDPW"), 
dokonał rejestracji 1.500.000 (jeden milion pięćset  tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D 
oznaczonych kodem kod PLKLNR000041. Rejestracja nastąpiła na podstawie Uchwały Zarządu 
KDPW nr 167/07 z dnia 27.02.2007 r. 
 
Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA nr 238/2007 z dnia 16 kwietnia 
2007 r. dopuszczonych do obrotu giełdowego na rynku podstawowym zostało 1.500.000 akcji 
zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł kaŜda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych SA kodem "PLKLNR000041". Zarząd Giełdy postanowił równieŜ wprowadzić 
powyŜsze akcje z dniem 20 kwietnia 2007 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku 
podstawowym, pod warunkiem dokonania przez KDPW SA w dniu 20 kwietnia 2007 r. asymilacji tych 
akcji z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym. 
 
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Uchwałą nr 285/07 postanowił dokonać w dniu 20 kwietnia 
2007 r. asymilacji 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela Koelner SA oznaczonych kodem 
PLKLNR000041 z 30.520.600 akcjami zwykłymi na okaziciela Koelner SA oznaczonych kodem 
PLKLNR000017. 
 
W dniu 30.04.2007 r. podpisane zostały umowy dotyczące leasingu operacyjnego zawarte ze spółką 
zaleŜną Koelner Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o.  Przedmiotem umów jest wynajem maszyn i urządzeń 
produkcyjnych od spółki Koelner Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. przez Koelner SA. Łączna wartość 
środków trwałych przekazanych w ramach umów leasingowych wynosi 23.848.111,30 zł. Czas trwania 
umów leasingowych wynosi 60 miesięcy od 1 maja 2007 r. do 30 kwietnia 2012 r. Oprocentowanie 
stałe wynosi 6% w skali roku. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od warunków rynkowych.  
 
Spółka podpisała umowę na zakup gruntu niezabudowanego o powierzchni 11.000 m2 połoŜonego w 
Gdyni-Straszyn. Nieruchomość przeznaczona będzie pod budowę Regionalnego Centrum Dystrybucji. 
 
W dniu 10.05.2007 r. irlandzki Rejestr Przedsiębiorstw (Registrar of Companies) w Dublinie (Irlandia) 
dokonał rejestracji spółki zaleŜnej "Koelner Finance Limited" (Spółka). Kapitał zakładowy Spółki 
wynosi 2 EUR. Udział Koelner SA w kapitale zakładowym wynosi 50% i uprawnia do 50% głosów na 
walnym zgromadzeniu. Pozostałe 50% udziałów naleŜy do spółki Rawlplug Limited, w której  
Koelner SA posiada 100% udziałów. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność finansowa. 
ZałoŜenie spółki Koelner Finance Ltd. jest jednym z elementów strategii optymalizacji podatkowej  
w Grupie Koelner. 
 
W dniu 30.05.2007 r. podpisana została umowa z Bankiem Zachodnim WBK SA, której przedmiotem 
jest udzielenie Spółce kredytu inwestycyjnego w wysokości 19.809.750 zł. 
Kredyt przeznaczony jest na refinansowanie poŜyczki udzielonej przez Koelner SA spółce prawa 
cypryjskiego na zakup spółki technologicznej z siedzibą w Niemczech. O umowie poŜyczki Spółka 
informowała w raporcie bieŜącym nr 10/2007. 
Ostateczny termin spłaty ustalony został na 31 maja 2012 r. Stopa procentowa jest oparta o WIBOR 
powiększony o marŜę bankową, określaną przez Bank. 
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Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi pełnomocnictwo udzielone Bankowi Zachodniemu WBK SA do 
dysponowania rachunkami bankowymi otwartymi w Banku oraz zastaw rejestrowy na udziałach spółki 
technologicznej w Niemczech.   
 
W dniu 10.06.2007 r. Jebel Ali Free Zone Authority w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) dokonał 
rejestracji podwyŜszenia kapitału spółki zaleŜnej "Koelner - Rawlplug Middle East" o 2.000.000 AED 
(ok. 550 tys. USD). Kapitał zakładowy spółki wynosi obecnie 3.000.000 AED (ok. 825 tys USD). Udział 
Koelner SA w kapitale zakładowym wynosi 100% i uprawnia do 100% głosów na walnym 
zgromadzeniu. Udziały te zostały pokryte wkładem pienięŜnym. 
 
W dniu 22.06.2007 r. Spółka otrzymała za pośrednictwem notariatu w Waiblingen (Notariat Waiblingen 
III) informację o zarejestrowaniu w dniu 15.05.2007 r. przez Wydział Rejestrowy Sądu Rejonowego  
w Stuttgarcie (Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart) transakcji zakupu 100% udziałów spółki 
technologicznej w Niemczech na rzecz spółki prawa cypryjskiego Unipalm Ltd z siedzibą w Nikozji, 
która kontrolowana jest z wykorzystaniem powiązań osobowych przez Koelner S.A. O toczących się 
negocjacjach informował raport bieŜący nr 10/2007.  
Cena nabytych udziałów to 5.180.000 EUR. Zakup udziałów został sfinansowany z poŜyczki 
udzielonej przez Koelner SA spółce prawa cypryjskiego, o czym Spółka informowała w raporcie 
bieŜącym nr 19/2007. Na refinansowanie tej poŜyczki Spółka zaciągnęła kredyt inwestycyjny w Banku 
Zachodnim WBK S.A., o podpisaniu umowy kredytowej Spółka informowała w raporcie bieŜącym  
nr 34/2007.  
Nabycie kontroli nad Spółką pozwoli Emitentowi oferować pełen asortyment własnych produktów  
w zakresie zamocowań budowlanych, szczególnie w produktach wschodzących i wysokomarŜowych. 
Nabyte aktywa stanowią ponad 20% kapitału zakładowego spółki technologicznej w Niemczech. 
 
 
 
4. Istotne zdarzenia i czynniki maj ące wpływ na wyniki finansowe Grupy. 
 
II kwartał br. cechował się bardzo dobrą koniunkturą w branŜy budowlanej oraz montaŜowej. Miało to 
odzwierciedlenie w wynikach finansowych Grupy Koelner. Skonsolidowane przychody ze sprzedaŜy 
za II kw. br. wyniosły 240 mln zł i były o 26,0% wyŜsze niŜ w roku poprzednim. Zysk netto wyniósł  
21,8 mln zł i był o 15,3% wyŜszy niŜ przed rokiem.  

Na osiągnięcie powyŜszych wyników finansowych, oprócz koniunktury rynkowej, pozwoliły 
przeprowadzone inwestycje. Zwiększyły się moce produkcyjne i dostępność towarowa, a tym samym 
uległ poprawie stopień realizacji zamówień.  

W II kwartale kontynuowany był trzyletni program inwestycyjny wynoszący ok. 131 mln zł. Planowane 
inwestycje mają na celu zarówno wzmocnienie logistyki i poszerzenie powierzchni magazynowych  
(38 mln zł), jak i rozbudowę potencjału produkcyjnego (36,4 mln zł). Dodatkowo planowane są 
inwestycje w spółkach zaleŜnych (43,6 mln zł), w jakość (8,2 mln zł) oraz w regionalne centra 
dystrybucji (5,5 mln zł). 

 
 

5. Wydarzenia po dniu bilansowym 
 
W dniu 16 lipca 2007 roku zarządy Koelner SA ("Koelner") oraz  Fabryki Śrub w Łańcucie "Śrubex" SA 
("Śrubex") podpisały porozumienie w sprawie połączenia obu Spółek. 
W porozumieniu Zarządy Spółek postanowiły, iŜ połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie  
z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (połączenie poprzez przejęcie), tj. poprzez 
przeniesienie całego majątku Śrubex na Koelner w zamian za akcje, które Koelner wyda 
akcjonariuszom Śrubex ("Akcje Połączeniowe"). Parytet wymiany akcji Śrubex na akcje Koelner 
zostanie ustalony w planie połączenia ("Parytet Wymiany"). Plan połączenia zostanie sporządzony na 
podstawie sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 30 czerwca 2007 roku, a wniosek  
o ogłoszenie planu połączenia zostanie złoŜony do dnia 31 sierpnia 2007 r. 
Zarządy obu Spółek wskazują na efekty synergii związane z połączeniem, w wyniku których nastąpi 
istotne obniŜenie kosztów działalności połączonego podmiotu przy jednoczesnym wzroście łącznych 
obrotów i zyskowności produkcji. Koelner przewiduje przeprowadzenie znaczących inwestycji w 
majątek fabryki w Łańcucie, po przeprowadzeniu połączenia, oraz przeniesienie części produkcji, 
wykonywanej obecnie przez zagraniczne zakłady Koelner do Łańcuta oraz zlecanej dostawcom 
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zewnętrznym, jak równieŜ rozwój produkcji fabryki w Łańcucie w celu zaspokojenia potrzeb innych 
zakładów produkcyjnych naleŜących do grupy Koelner. 
 
Brytyjski Urząd Rejestrowy (Registrar of Companies for England and Wales, Companies House)  
w Cardiff (Wielka Brytania) dokonał podwyŜszenia kapitału zakładowego spółki zaleŜnej Rawlplug Ltd 
o 1.700.000 GBP. Rejestracja podwyŜszenia kapitału odbyła się w dwóch etapach: 1.000.000 GBP  
w dniu 28.06.2007 r. oraz 700.000 GBP w dniu 9.07.2007 r. Kapitał zakładowy wynosi obecnie 
3.200.000 GBP. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich udziałów po zarejestrowaniu 
podwyŜszenia kapitału wynosi 3.200.000. Udział Koelner SA w kapitale zakładowym spółki wynosi 
100% i uprawnia do 100% głosów na walnym zgromadzeniu. Udziały te zostały pokryte wkładem 
pienięŜnym. 
 
6. W II kw. 2007 r. trwał proces realizacji zało Ŝonego Planu Inwestycyjnego. 
 
Szczegółowe zestawienie realizacji Planu Inwestycyjnego zawiera poniŜsza tabela: 
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7. Akcjonariusze posiadaj ący co najmniej 5% kapitału na dzie ń  
14 sierpnia 2007 r. 

 

Akcjonariusz Ilość akcji 
Udział %  

w kapitale 
zakładowym 

Liczba głosów  
na WZA 

Udział %  
w liczbie głosów  

na WZA 
Amicus Sp. z o.o. Sp. k. 19.102.750 59,66% 19.102.750 59,66% 

 
 
 

8. Struktura Grupy Kapitałowej Koelner SA na dzie ń 30 czerwca 2007 r. 

 
 

* spółka nie podlega konsolidacji na dzień 30.06.2007 r. 

KOELNER SA 

KOELNER CZ SRO 
100% 

KOELNER Centrum Sp. z o.o. 
51% 

KOELNER Górny Śląsk  
Sp. z o.o. 

100% 

SC KOELNER Romania SRL 
100% 

KOELNER Bulgaria EOOD 
100% 

UAB KOELNER Vilnius 
100% 

FPiN Wapienica SA 
99,97% 

TOW KOELNER Kiev 
99% 

KOELNER Tworzywa 
Sztuczne Sp. z o.o. 

100% 

KOELNER Hungária Kft 
51% 

KOELNER Ltd 
84,33% 

KOELNER Deutschland GmbH 
100% 

RAWLPLUG Ltd 
100% 

RawlFrance S.a.r.l. 
100% 

Rawlplug Ireland Ltd 
100% 

KOELNER Kazakhstan Ltd* 
70% 

Śrubex SA 
34,32% 

Spółka Technologiczna 
Niemcy 
100% 

Rawl Scandinavia AB* 
100% 

KOELNER – RAWLPLUG 
Middle-East * 

100% 
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9. Zmiany w stanie posiadania akcji przez członków Zarządu i Rady 
Nadzorczej. 

 
9.1. Zmiany w stanie posiadania akcji przez członków Zarządu w II kwartale 2007 r. 

 stan na 
30.06.2007 

stan na 
31.03.2007 

zmiana  

Radosław Koelner – Prezes Zarządu 524.750 524.750 - 

Tomasz Mogilski – Wiceprezes Zarządu 100.000 75.000 +25.000 
 
 
9.2. Zmiany w stanie posiadania akcji przez członków Rady Nadzorczej w II kwartale 2007 r. 

 stan na 
30.06.2007 

stan na 
31.03.2007 

zmiana  

Przemysław Koelner - Przewodniczący Rady 
Nadzorczej 

3.625 3.625 - 

Krystyna Koelner - Wiceprzewodnicząca 
Rady Nadzorczej 

196.625 196.625 - 

Zbigniew Pamuła - Członek Rady Nadzorczej 0 0 - 
Zbigniew Szczypiński - Członek Rady 
Nadzorczej 

360 360 - 

Joanna Stabiszewska - Sekretarz Rady 
Nadzorczej 

0 0 - 

Arkadiusz Jastrzębski - Członek Rady 
Nadzorczej 

0 0 - 

Wojciech Arkuszewski - Członek Rady 
Nadzorczej 

0 0 - 

 
 
 
 
10. Informacja dotycz ąca sprawozdawczo ści według segmentów bran Ŝowych  

i geograficznych. 
 
Spółka przyjmuje, Ŝe podstawowym podziałem na segmenty jest segmentacja branŜowa, która jest 
decydująca dla określenia rodzaju ryzyka i stóp zwrotu osiąganych przez Spółkę. Przyjmuje się, Ŝe 
Spółka prowadzi działalność w ramach jednego segmentu branŜowego - handlu detalicznego  
i hurtowego narzędziami, elektronarzędziami oraz systemami zamocowań budowlanych.  
Za uzupełniający wzór sprawozdawczy przyjęto podział na segmenty geograficzne przy zastosowaniu 
kryterium opierającego się na lokalizacji geograficznej klientów. Zgodnie z §69 MSR 14 
„Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności” zaprezentowano sprawozdania finansowe dla 
kaŜdego segmentu geograficznego. (Tabela Nr 1 Segmenty geograficzne). 
 
 
11. Sezonowo ść produkcji i rynków zbytu 

W związku z tym, Ŝe głównym odbiorcą produktów i towarów Grupy Koelner jest przemysł budowlano-
montaŜowy, występuje zjawisko sezonowości sprzedaŜy. Największe przychody ze sprzedaŜy Grupa 
realizuje w trzecim kwartale, zaś najmniejsze w pierwszym. Ze względu na zwiększanie się udziału 
sprzedaŜy narzędzi i elektronarzędzi w strukturze przychodów Grupy, charakteryzujących się mniejszą 
sezonowością niŜ mocowania budowlane, zjawisko sezonowości ulega osłabieniu. Jest ono 
charakterystyczne zarówno dla krajowych, jak i zagranicznych rynków zbytu Grupy Koelner, zaś 
struktura sezonowa sprzedaŜy Spółki nie róŜni się prawie w ogóle od struktury sezonowej Grupy 
Kapitałowej.  
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12. Pozostałe informacje. 
 
12.1. Przed sądem lub innym organem nie toczą się postępowania, których przedmiotem są 

wierzytelności lub zobowiązania przekraczające 10% kapitałów własnych Koelner SA. 

12.2. Jednostka dominująca oraz jednostki zaleŜne nie zawierały z innymi jednostkami powiązanymi 
transakcji, których wartość przekraczała 500.000 EUR, a ich charakter nie był rutynowy ani 
typowy. Wszystkie transakcje pomiędzy jednostkami powiązanymi zawierane były na warunkach 
rynkowych, a ich charakter i warunki wynikają z bieŜącej działalności operacyjnej, prowadzonej 
przez Spółkę lub jednostkę od niego zaleŜną. 

12.3. W analizowanym okresie Spółka oraz jednostki powiązane nie udzielały poręczeń i gwarancji, 
których wartość przekraczałaby 10% kapitałów własnych Koelner SA. 

 


