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INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO  
ZA I KWARTAŁ 2009 SA-QSr 1/2009 
 
 
 

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 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) oraz zasadami Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 
(MSSF). W niniejszym sprawozdaniu finansowym zastosowano takie same zasady rachunkowości, 
jakie zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 
2008 r. z dodatkowym uwzględnieniem zmian wprowadzonych do MSR 1 Prezentacja sprawozdań 
finansowych w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2009 r. oraz MSSF 8 Segmenty operacyjne w wersji 
obowiązującej od 1 stycznia 2009 r. Zastosowanie począwszy od 1 stycznia 2009 roku przez Grupę 
KOELNER zmienionych standardów nie spowodowało znaczących zmian w polityce rachunkowości 
Grupy ani w prezentacji danych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych. 
 
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 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych (…). 
 
Skonsolidowane oraz jednostkowe sprawozdania finansowe obejmują okres od 01.01.2009 r. do 
31.03.2009 r. i sporządzone zostały w tysiącach złotych.  
 
Porównywalne dane finansowe na 31.12.2008 oraz 31.03.2008 r. zostały przedstawione w sposób 
zapewniający ich porównywalność. Dane porównywalne na 31.03.2008 zostały zmienione w stosunku 
do danych prezentowanych w raporcie kwartalnym SA-QSr 1/2008 ze względu na zmianę bilansu 
otwarcia roku 2008 dokonaną po przesłaniu tego raportu do wiadomości publicznej: 
 
a) W sprawozdaniu za I półrocze 2008 dokonano zmiany prezentacji kapitału z aktualizacji wyceny 
dotyczącego wyceny aktywów grupy. Kapitał ten prezentowany jest obecnie w pozycji ‘Niepodzielony 
wynik finansowy z lat ubiegłych’. W celu doprowadzenia do porównywalności, dane na 1.01.2008 r. 
zostały skorygowane w następujący sposób: 
 
Ma Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych  1.047 tys. zł 
Wn Kapitał z aktualizacji wyceny    1.047 tys. zł 
 
b) W sprawozdaniu finansowym Koelner SA za I półrocze 2008 dokonano utworzenia rezerwy z tyt. 
odroczonego podatku dochodowego od ujawnionego w 2002 roku prawa wieczystego uŜytkowania 
gruntu. W celu zapewnienia porównywalności danych korektę tę zaprezentowano równieŜ w danych 
na 1.01.2008 r.: 
 
Ma Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 199 tys. zł 
Wn Kapitał z aktualizacji wyceny    199 tys. zł 
 
c) W związku z zastosowaniem w 2007 r. w sprawozdaniu Koelner Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. 
róŜnych wskaźników do przeliczenia amortyzacji i odpisów na koncie przychodów przyszłych okresów 
w stosunku do środków trwałych finansowanych z PFRON, które zostały zakupione po kwietniu 2004 
r. dokonano korekty błędu podstawowego w bilansie otwarcia roku 2008.  
W związku z tym w celu doprowadzenia do porównywalności skorygowano skonsolidowane 
sprawozdania finansowe na 1.01.2008 r. w następujący sposób: 
 
Wn Niepodzielony wynik lat ubiegłych   590 tys. zł. 
Ma  Rozliczenia międzyokresowe bierne   590 tys. zł. 
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d) Ze względu na dwukrotne ujęcie wartości środków trwałych finansowanych z ZFRON do obliczenia 
rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w 2007 roku, dane na 1.01.2008 r. zostały 
skorygowane  następujący sposób: 
 
Wn Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego  168 tys. zł. 
Ma Niepodzielony wynik lat ubiegłych   168 tys. zł. 
 
e) Ze względu na błędne naliczenie amortyzacji środków trwałych w latach ubiegłych w sprawozdaniu 
finansowym Koelner Łańcucka Fabryka Śrub sp. z o.o. dokonano korekty  bilansu otwarcia 
rzeczowych aktywów trwałych. W celu doprowadzenia do porównywalności, dane na 1.01.2008 r. 
zostały skorygowane w następujący sposób: 
 
Wn Rzeczowe aktywa trwałe     358 tys. zł. 
Ma Niepodzielony wynik lat ubiegłych   338 tys. zł. 
Ma Udziały mniejszości       20 tys. zł. 
 
f) W sprawozdaniu finansowym Koelner Ltd za I półrocze 2008 skorygowano ‘Niepodzielony wynik 
finansowy z lat ubiegłych’. W celu doprowadzenia do porównywalności, dane na 1.01.2008 r. zostały 
skorygowane w następujący sposób: 
 
Wn Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych  402 tys. zł 
Wn Udziały mniejszości       74 tys. zł 
Ma Zobowiązania z tyt. dostaw i usł. oraz poz. zobow. 476 tys. zł 
 
g) W sprawozdaniu za I półrocze 2008 dokonano zmiany prezentacji kapitału z aktualizacji wyceny 
dotyczącego wyceny aktywów grupy. Kapitał ten prezentowany jest obecnie w pozycji ‘Niepodzielony 
wynik finansowy z lat ubiegłych’. W celu doprowadzenia do porównywalności, dane  na 1.01.2008 r. 
zostały skorygowane w następujący sposób: 
 
Ma Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych  1.047 tys. zł 
Wn Kapitał z aktualizacji wyceny    1.047 tys. zł 
 
 
 

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 01.01.2009 – 31.03.2009 przedstawiają 
poniŜsze tabele. 

 

KOELNER SA (w tys. zł) 

Tytuł Stan na 
31.03.2009 

Stan na 
31.12.2008 Zmiana Uwagi 

Aktywa z tyt. odroczonego podatku 
dochodowego 5 830 5 572 258 

W tym: 
- róŜnice kursowe  456 tys. zł 
- nie wypłacone wynagrodzenia (397) tys. zł 
- premie pienięŜne od obrotu 288 tys. zł 
- aktualizacja naleŜności 28 tys. zł 
- inne (117) tys. zł 

Rezerwa z tyt. odroczonego 
podatku dochodowego 5 299 4 975 324 

W tym: 
- róŜnice kursowe (550) tys. zł 
- amortyzacja (51) tys. zł 
- inne 277 tys. zł 

Odpisy aktualizujące wart. 
naleŜności 2 165 1 985 180  
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GRUPA KOELNER (w tys. zł) 

Tytuł Stan na 
31.03.2009 

Stan na 
31.12.2008 Zmiana Uwagi 

Aktywa z tyt. odroczonego podatku 
dochodowego 

14 426 13 956 470 

W tym: Koelner SA  258 tys. zł, 
KTS Sp. z o.o. (42) tys. zł, 
Wapienica sp. z o.o. 24 tys. zł, 
Koelner Hungaria Kft (9) tys. zł. 
Koelner ŁFŚ Sp. z o.o. (367) tys. zł, 
Rawlplug Ltd 305 tys. zł, 
Rawlplug  Ireland Ltd. 33 tys. zł 
Rawl France Sarl 51 tys. zł, 
korekty konsolidacyjne 217 tys. zł 

Rezerwa z tyt. odroczonego 
podatku dochodowego 

16 706 16 342 364 

W tym: Koelner SA 324 tys. zł, 
Wapienica sp. z o.o. (36) tys. zł, 
KTS Sp. z o.o. 53 tys. zł, 
Koelner ŁFŚ Sp. z o.o. 18 tys. zł 
Koelner Hungaria Kft (9)  tys.zł 
Rawlplug Ltd 14 tys. zł 

Odpisy aktualizujące wart. 
naleŜności 

3 228 3 071 157 

W tym:  Koelner SA 180 tys.zł,  
KTS Sp. z o.o. (2) tys.zł., 
Wapienica sp. z o.o. 27 tys.zł, 
SC Koelner Romania SRL 1 tys.zł. 
Rawlplug Ltd 1 tys.zł 
Rawl France Sarl 1 tys.zł 
Rawlplug Ireland Ltd.  11 tys.zł 
Koelner ŁFŚ Sp. z o.o. 8 tys.zł. 
Koelner Czechy SRO 3 tys.zł. 
Koelner Bułgaria EOOD (68) tys.zł 
Koelner Deutschland GmbH 1 tys.zł. 
Stahl GmbH -6 tys.zł. 

 
 
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 - marzec 2009 r.    4,5994 
Kurs na ostatni dzień okresu 31 marca  2009 r.   4,7013 
Średni kurs w okresie styczeń - marzec 2008 r.    3,5574 
Kurs na ostatni dzień okresu 31 marca  2008 r.   3,5258 
 

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

2009 r. 
 
W dniu 26.01.2009 r. sąd w Siegen (Niemcy) dokonał podwyŜszenia kapitału spółki zaleŜnej Koelner 
Deutschland GmbH o 650.000 EUR. Kapitał zakładowy spółki wynosi obecnie 1.000.000 EUR. Udział 
Koelner SA w kapitale zakładowym wynosi 100% i uprawnia do 100% głosów na walnym 
zgromadzeniu. Udziały te zostały pokryte aportem w postaci wszystkich udziałów w spółce Stahl 
GmbH. Wartość księgowa udziałów Stahl GmbH w księgach Koelner SA na dzień wniesienia aportu 
wynosiła 20.162 tys. PLN. NadwyŜka wartości aportu nad wartością nominalną wydanych udziałów 
odniesiona została na kapitał zapasowy. 

W dniu 26 lutego 2009 roku dokonano wypłaty dywidendy ze spółki FPiN Wapienica Sp. z o.o. na 
rzecz Koelner SA w wysokości 8 mln zł. Wypłata dywidendy odbyła się poprzez potrącenie 
wzajemnych rozrachunków. 
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4. Istotne zdarzenia i czynniki maj ące wpływ na wyniki finansowe Grupy. 
 
Skonsolidowane przychody ze sprzedaŜy za I kwartał br. wyniosły 125,7 mln zł i były o 19% niŜsze niŜ 
w roku poprzednim. Grupa po I kwartale br. wypracowała zysk netto w wysokości 396 tys. zł.  

PoniŜej przedstawiono komentarz do poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat. 

Przychody ze sprzeda Ŝy, mar Ŝa I 

W I kwartale 2009r. kontynuowany był spadkowy trend sprzedaŜy. Spadek sprzedaŜy spowodowany 
był spowolnieniem gospodarczym (w przypadku Grupy Śrubex spadek zamówień z przemysłu 
samochodowego wyniósł 60%) oraz mroźną zimą. 

W I kwartale poprawie uległa marŜa I. Jest to wynik zarówno konserwatywnej polityki cenowej Grupy 
jak równieŜ osłabienia złotówki, które poprawiało wyniki eksportu.  

 

31.03.2009 31.03.2008 % r/r

Przychody ze sprzedaży 125 699 155 329 -19%

Koszt własny -80 346 -97 320 -17%

Zysk brutto na sprzedaży 45 353 58 009 -22%

Marża I 36,1% 37,3% -3%  

 

IQ09 IVQ08 IIIQ08 IIQ08 IQ08

Przychody ze sprzedaży 125 699 139 550 173 059 163 097 155 329

Koszt własny -80 346 -92 604 -117 858 -114 340 -97 320

Zysk brutto na sprzedaży 45 353 46 946 55 200 48 757 58 009

Marża I 36,1% 33,6% 31,9% 29,9% 37,3%  

 

 

Koszty operacyjne 

W pierwszym kwartale Grupa zanotowała wyraźny spadek ponoszonych kosztów operacyjnych. Jest 
to efekt zakończonych działań restrukturyzacyjnych zapoczątkowanych w 2008 roku. Działania te 
dotyczyły zarówno obszarów kadrowych (stan zatrudnienia w Grupie na 30.06.2008 roku wynosił 
2.347 osób, na 31.03.2009 roku: 1.931 osób), jak równieŜ zmian organizacyjnych. NajwaŜniejszymi z 
nich było zakończenie poniŜszych procesów: 

- przenosiny produkcji kotew z Rawlplug Ltd (Wlk. Brytania) do Grupy Śrubex, 

- przenosiny produkcji chemicznej ze Stahl GmbH (Niemcy) do Koelner SA, 

- restrukturyzacja Rawlplug Ltd (ze spółki produkcyjnej na spółkę handlową). 

 

31.03.2009 31.03.2008 % r/r

Koszty sprzedaży 26 035 27 269 -5%

Koszty ogólnego zarządu 13 102 17 147 -24%

Koszty operacyjne 39 137 44 416 -12%  
 

Nominalny spadek kosztów w I kwartale w stosunku do IV kwartału 2008 r. wyniósł 4,4 mln zł. 

 

IQ09 IVQ08 IIIQ08 IIQ08 IQ08

Koszty sprzedaży 26 035 29 117 30 272 29 656 27 269

Koszty ogólnego zarządu 13 102 14 469 11 772 14 913 17 147

Koszty operacyjne 39 137 43 586 42 045 44 569 44 416  
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Działalno ść finansowa 

Grupa po pierwszym kwartale br. uzyskała 2,5 mln zł przychodów finansowych oraz 5,2 mln zł 
kosztów finansowych. Na przychody finansowe składały się: 

- dodatnie róŜnice kursowe: 1,8 mln zł, 

- zmniejszenie ujemnej wyceny instrumentów finansowych: 0,7 mln zł (Koelner SA 0,3 mln zł, Grupa 
Śrubex SA 0,4 mln zł). 

Na koszty finansowe składały się: 

- odsetki od kredytów: 4 mln zł 

- koszty z rozliczenia instrumentów finansowych (Koelner SA 0,4 mln, Grupa Śrubex SA 0,8 mln zł). 

 

31.03.2009 31.03.2008 % r/r

Przychody finansowe 2 480 3 607 -31%

Koszty finansowe -5 230 -11 634 -55%

Wynik z działalności finansowej -2 751 -8 028  

 

W I kwartale br. notowania złotówki miały pozytywny wpływ na wyniki finansowe. Jednak intencją 
Zarządu jest jak największe uniezaleŜnienie się (hedging naturalny) od wahań kursowych na wycenę 
aktywów i pasywów. 

W wyniku z działalności finansowej ujęte są wyceny instrumentów finansowych. 

Na dzień bilansowy Grupa Śrubex SA posiadała 3 struktury opcyjne zerokosztowych 1:2 (300.000 
EUR: 600.000 EUR), z ceną rozliczenia put 3,5000 oraz call 3,6000, które będą rozliczane na koniec 
kaŜdego miesiąca do czerwca 2009 roku. Kontrakty zostały zawarte na przepływy walutowe netto z 
Bankiem Zachodnim WBK SA. Ujemna wycena całego kontraktu na dzień 31.03.2009 roku wynosiła 2 
mln zł i była o 0,4 mln zł niŜsza od wyceny dokonanej na 31.12.2008 roku.  

Na dzień bilansowy Koelner SA posiadała kontrakt zamiany stopy procentowej Range Accrual Swap 
zawarty z Raiffeisen Bank Polska. Kontrakt zawarty został 21 stycznia 2008 r. i wygaśnie 29 stycznia 
2010 r. Kontrakt polega na zamianie zmiennej stopy procentowej na stałą. Spółka płaci stałą stopę 
procentową, gdy stopa referencyjna porusza się w przedziale 5,25% - 6,75%. W przeciwnym 
przypadku stała stopa jest powiększana o dodatkową stopę procentową. Wartość kontraktu wynosi  
40 mln zł. Wycena kontraktu na 31.03.2009 r. wynosiła -1,6 mln zł i była o 0,3 mln zł niŜsza od wyceny 
dokonanej na 31.12.2008 roku. 

 

IQ09 IVQ08 IIIQ08 IIQ08 IQ08

Przychody finansowe 2 480 -1 692 -230 178 3 607

Koszty finansowe -5 230 -12 294 -4 529 -9 674 -11 634

Wynik z działalności finansowej -2 751 -13 986 -4 758 -9 496 -8 028  

 

Priorytetem Zarządu będzie w dalszym ciągu ograniczanie kosztów, zarówno działalności operacyjnej 
jak i finansowej. Będzie się to odbywało dzięki usprawnieniu procesów wewnątrz Grupy, redukcji 
zbędnych stanowisk pracy oraz ograniczaniu zadłuŜenia.  
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5. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta b ędą miały wpływ na 
osi ągni ęte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej ko lejnego 
kwartału 

 
Do najistotniejszych czynników, które będą miały wpływ na wyniki finansowe Grupy naleŜą: 

1. Sytuacja makroekonomiczna oraz koniunktura w branŜy budowlano-montaŜowej i motoryzacyjnej 
Pierwszy kwartał był dla spółek Grupy Koelner jednym z najgorszych w historii jeśli chodzi o popyt 
na rynku krajowym i zagranicznym. Pomimo zwiększonych wydatków na sprzedaŜ i marketing 
oraz większej liczby klientów i transakcji handlowych nie udało się obronić wartości sprzedaŜy. 

W miesiącach kwiecień/maj 2009 r. zauwaŜalna jest wyraźna poprawa koniunktury w branŜy 
budowlano-montaŜowej. Jednak nie ma pewności co do trwałego odwrócenia trendu oraz skali 
odbicia. W dalszym ciągu nie widać znaczącej poprawy w zamówieniach z sektora 
motoryzacyjnego, które w duŜym stopniu wpływają na wyniki osiągane przez Grupę Śrubex SA.  

2. Kursy walutowe 
Niska wartość złotego w stosunku do euro będzie powodowała ujemną wycenę kontraktu 
opcyjnego w Śrubeksie. Jednak z uwagi na fakt, Ŝe ok. 75% sprzedaŜy spółki to eksport wyraŜony 
w EUR, rozliczanie kontraktów będzie następowało poprzez dostawę waluty (stosunkowo 
nieznaczny wpływy na wynik bieŜący). Dodatkowo, sprzedaŜ eksportowa będzie przeliczana po 
korzystnym dla spółki kursie. 

3. Stopy procentowe 
W przypadku utrzymywania się stóp procentowych poniŜej 5,25%, kontrakt na stopę procentową 
w Koelner SA będzie miał wycenę ujemną. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe zadłuŜenie Grupy Koelner 
jest znacznie większe (ok. 248 mln zł), więc spadek stóp procentowych będzie miał korzystny 
wpływ na wyniki finansowe. 

4. Cła antydumpingowe 

Dnia 26 stycznia 2009 r. rozporządzeniem Komisji Europejskiej (NR 91/2009) wprowadzone 
zostały cła antydumpingowe, sięgające 85%, na niektóre wyroby złączne produkowane w 
Chinach. Asortyment objęty cłami pokrywa się z produkcją Grupy Śrubex SA. W początkowej fazie 
obowiązywania ceł ich efekt na wyniki Grupy Śrubex SA moŜe być negatywny (importerzy 
dokonywali znacznych zakupów, tak aby zdąŜyć przed wprowadzeniem ceł – średnio zapasy w 
Europie Zachodniej wzrosły do poziomów sześciomiesięcznej sprzedaŜy, natomiast w przypadku 
Europy Środkowo-Wschodniej w ramach UE – do poziomów czteromiesięcznych). Jednak w 
kolejnych miesiącach spodziewany jest znaczący wzrost zamówień w Grupie Śrubex SA. 
Rozporządzenie weszło w Ŝycie 1 lutego 2009 roku. 

 

 

6. Wydarzenia po dniu bilansowym 
 

W wyniku rozliczenia transakcji pakietowych zawieranych w terminie od 9.07.2008 do 10.04.2009 r., 
spółka Koelner SA nabyła 18.236 akcji Śrubex SA.  
Przed nabyciem akcji w powyŜszych transakcjach, KOELNER SA posiadała w Śrubex SA 1.723.928 
akcji, uprawniających do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Śrubex SA, co 
stanowiło 95,88% ogólnej liczby głosów.  
W wyniku nabycia akcji, wraz z posiadanym dotychczas pakietem akcji Śrubex SA, KOELNER 
dysponuje 1.742.164 akcjami Śrubex SA. Posiadane przez KOELNER akcje w Śrubex SA stanowią 
łącznie 96,89% udział w kapitale Śrubex SA oraz taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Śrubex SA.  
Koelner SA rozwaŜa nabycie pozostałych akcji Śrubex SA. 
 

W dniu 30 kwietnia 2009 r. podpisany został aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank 
Polska SA z dnia 26 czerwca 2003 r. Aneks zmienia warunki finansowania w sposób następujący: z 
pierwotnej kwoty 70 mln zł w rachunku bieŜącym przypadającej do spłaty 30 września 2009 r. 
wydzielona została kwota 50 mln zł jako kredyt rewolwingowy długoterminowy z ostatecznym 
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terminem spłaty 30 grudnia 2011 r. Kredyt ten jest amortyzowany nieliniowo, przy czym do spłaty w 
2009 r. przypada kwota 10 mln zł, w 2010 r. 13 mln zł, w 2011 r. 27 mln zł.   
Wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki wynoszących na dzień 
sporządzenia raportu 278,3 mln zł.  
 

 

7. Akcjonariusze posiadaj ący co najmniej 5% kapitału na dzie ń  
15 maja 2009 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 58,67% 19.102.750 58,67% 

BZ WBK AIB TFI SA 1.664.569 5,11% 1.664.569 5,11% 
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8. Struktura Grupy Kapitałowej Koelner SA na dzie ń 31 marca 2009 r. 
 
 

 
 

* spółka nie podlega konsolidacji na dzień 31.03.2009 r. 

KOELNER SA 

KOELNER CZ SRO 
100% 

KOELNER Centrum Sp. z o.o. 
51% 

SC KOELNER Romania SRL 
100% 

KOELNER Bulgaria EOOD 
100% 

UAB KOELNER Vilnius 
100% 

FPiN Wapienica Sp. z o.o. 
100% 

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% 

KOELNER Kazakhstan Ltd* 
70% 

KOELNER – RAWLPLUG 
Middle-East * 

100% 

Rawl Scandinavia AB 
100% 

Koelner Finance Ltd* 
100% 

50% 

50% 

Śrubex SA 
96,86% 

Koelner Łańcucka Fabryka 
Śrub Sp. z o.o. 

100% 

TOW KOELNER Ukraina* 
51% 

RawlFrance SAr.l. 
100% 

Rawlplug Ireland Ltd 
100% 

Herco Fixings Ltd* 
51% 

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

 
a. Zmiany w stanie posiadania akcji przez członków Zarządu 

 stan na 
15.05.2009 

stan na 
2.03.2009 

zmiana  

Radosław Koelner – Prezes Zarządu 524.750 524.750 - 

Tomasz Mogilski – Wiceprezes Zarządu 100.000 100.000 - 

Krzysztof Wołek – Wiceprezes Zarządu 24.738 24.738 - 

Piotr Kopydłowski – Członek Zarządu 29.344 29.344 - 
 
b. Zmiany w stanie posiadania akcji przez członków Rady Nadzorczej 

 stan na 
15.05.2009 

stan na 
2.03.2009 

zmiana  

Przemysław Koelner - Przewodniczący Rady Nadzorczej 26.625 26.625 - 

Krystyna Koelner - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 191.165 191.165 - 

Zbigniew Pamuła - Członek Rady Nadzorczej - - - 

Zbigniew Szczypiński - Członek Rady Nadzorczej 360 360 - 

Joanna Stabiszewska - Sekretarz Rady Nadzorczej - - - 

Arkadiusz Jastrzębski - Członek Rady Nadzorczej - - - 

Wojciech Arkuszewski - Członek Rady Nadzorczej - - - 
 
 
 
10. Sprawozdawczo ść dotycz ąca segmentów działalno ści. 
 
Zgodnie z MSSF 8, segmentem operacyjnym jest dającą się wyodrębnić część działalności Grupy, dla 
której są dostępne odrębne informacje finansowe podlegające regularnej ocenie przez główny organ 
odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych związanych ze sposobem alokowania 
zasobów oraz z oceną wyników działalności 
Grupa Kapitałowa prowadzi działalność w ramach jednego segmentu branŜowego tj. produkcji i 
sprzedaŜy narzędzi, elektronarzędzi oraz systemów zamocowań budowlanych. Kierując się kryterium 
odmiennych obszarów geograficznych oraz odmiennego środowiska regulacyjnego Grupa 
zdecydowała na wyodrębnienie dwóch segmentów sprawozdawczych – obszar Unii Europejskiej oraz 
obszar krajów spoza Unii Europejskiej. Kryterium to opiera się na lokalizacji geograficznej klientów 
Grupy. 
 
Sprawozdania finansowe wg segmentów operacyjnych zaprezentowano w Tabeli Nr 1 Wyniki 
finansowe segmentów. 
 
 
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 czwartym. 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. 
 
a. Przed sądem lub innym organem nie toczą się postępowania, których przedmiotem są 

wierzytelności lub zobowiązania przekraczające 10% kapitałów własnych Koelner SA. 

b. W marcu 2009 r. spółka Koelner Deutschland GmbH udzieliła spółce Stahl GmbH poŜyczkę w 
wysokości 1 000 tys. EUR z terminem spłaty do 30.06.2014. Na dzień 31.03.2009 pozostało do 
spłaty 1 000 tys. EUR. 

W dniu 26 lutego 2009 roku dokonano wypłaty dywidendy ze spółki FPiN Wapienica Sp. z o.o. 
na rzecz Koelner SA w wysokości 8 mln zł. Wypłata dywidendy odbyła się poprzez potrącenie 
wzajemnych rozrachunków. 

Pozostałe transakcje zawierane były na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami 
powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieŜącej działalności operacyjnej, 
prowadzonej przez Spółkę lub jednostkę od niego zaleŜną.   

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

 
 


