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INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO  
ZA IV KWARTAŁ 2009 SA-QSr 4/2009 
 
 
 

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 
31.12.2009 r. i sporządzone zostały w tysiącach złotych.  
 
Dane finansowe na 31.12.2008  zostały przedstawione w sposób zapewniający ich porównywalność. 
Dane porównywalne na 31.12.2008 zostały zmienione w stosunku do danych prezentowanych w 
raporcie rocznym  SA-RS 2008 w następujący sposób: 
 
a) W sprawozdaniu finansowym Koelner Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. za rok  2009 dokonano korekty 
podatku od nieruchomości naliczonego w latach 2005-2008r. W celu zapewnienia porównywalności 
danych korektę tę zaprezentowano równieŜ w sprawozdaniu za rok  2008. 
 
Wn  Niepodzielony wynik lat ubiegłych      34 tys. zł 
Wn Wynik netto         17 tys. zł 
Ma Rozrachunki publiczno-prawne         5 tys. zł 
Ma Fundusze specjalne ZFRON       46 tys. zł 
 
b) Ze względu na błędne naliczenie składek na ubezpieczenie wypadkowe w latach 2006 i 2007 w 
sprawozdaniu finansowym spółki Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica sp. z o.o. dokonano korekty 
bilansu otwarcia wyniku z lat ubiegłych. W celu doprowadzenia do porównywalności, dane na 
31.12.2008 zostały skorygowane w następujący sposób: 
 
Wn  Niepodzielony wynik lat ubiegłych     490 tys. zł. 
Ma  Rozrachunki publiczno-prawne (z ZUS)     490 tys. zł. 
 
c) W sprawozdaniu finansowym Koelner SA za I półrocze 2009 dokonano korekty kursu uŜytego do 
przeliczenia udziałów objętych w wyniku podniesienia kapitału w Rawlplug Ltd w 2008 r. W celu 
zapewnienia porównywalności danych korektę tę zaprezentowano równieŜ w sprawozdaniu za rok  
2008. 
Ma  Pozostałe kapitały       108 tys. zł 
Wn  Koszty finansowe       108 tys. zł 
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d) W sprawozdaniu finansowym Koelner SA za I półrocze 2009 dokonano korekty wysokości 
utworzonych rezerw na premie od obrotu naliczone w 2008 r. W celu zapewnienia porównywalności 
danych korektę tę zaprezentowano równieŜ w sprawozdaniu za rok  2008. 
 
Wn  Wynik netto       346 tys. zł 
Ma Rozliczenia międzyokresowe     427 tys. zł 
Wn  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego    81 tys. zł 
 
e) W sprawozdaniu finansowym Koelner SA za rok  2009 dokonano korekty amortyzacji naliczonej w 
2008 r. W celu zapewnienia porównywalności danych korektę tę zaprezentowano równieŜ w 
sprawozdaniu za rok  2008. 
 
Wn  Wynik netto           9 tys. zł 
Wn  Niepodzielony wynik finansowy          4 tys. zł 
Ma Rzeczowe aktywa trwałe       13 tys. zł 
 
f) W sprawozdaniu finansowym Koelner SA za rok  2009 dokonano korekty podatku od nieruchomości 
naliczonego w latach 2005-2008 r. W celu zapewnienia porównywalności danych korektę tę 
zaprezentowano równieŜ w sprawozdaniu za rok  2008. 
 
Ma  Wynik netto         29 tys. zł 
Ma  Niepodzielony wynik finansowy        86 tys. zł 
Wn Rozrachunki publiczno-prawne     115 tys. zł 
 
g) W sprawozdaniu finansowym Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. za I półrocze 2009 
dokonano korekty kosztów poniesionych w związku z udzieleniem przez spółkę bonusów od 
sprzedaŜy dotyczącej 2008 roku. W celu zapewnienia porównywalności danych korektę tę 
zaprezentowano równieŜ w sprawozdaniu za rok 2008. 
 
Ma Krt. rozliczenia międzyokresowe bierne    1.652 tys. zł 
Wn Aktywa z tyt. odrocz.podatku doch.       314 tys. zł 
Wn  Wynik netto       1.294 tys. zł 
Wn Udziały mniejszości          44 tys. zł 
 
h) W sprawozdaniu finansowym Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. za I półrocze 2009 
dokonano korekty przeszacowania środków trwałych z 31.12.2008 roku. W celu zapewnienia 
porównywalności danych korektę tę zaprezentowano równieŜ w sprawozdaniu za rok 2008. 
 
Wn Rzeczowe aktywa trwałe       198 tys. zł 
Ma Wynik netto         191 tys. zł 
Ma Udziały mniejszości            7 tys. zł 
 
i) W sprawozdaniu finansowym Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. za I półrocze 2009 
dokonano korekty przejściowych róŜnic w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu wyceny 
bilansowej walut oraz niewypłaconych naleŜności z funduszu płac w związku z prawdopodobnym 
brakiem moŜliwości rozliczenia. W celu zapewnienia porównywalności danych korektę tę 
zaprezentowano równieŜ w sprawozdaniu za rok 2008. 
 
Ma Aktywa z tyt. odrocz.podatku doch.    1.968 tys. zł 
Wn Rezerwa z tyt. odrocz.podatku doch.       201 tys. zł 
Wn Wynik netto       1.709 tys. zł 
Wn Udziały mniejszości           58 tys. zł 
 
j) W sprawozdaniu finansowym Koelner Romania SRL za rok  2009 dokonano korekty bilansu 
otwarcia wyniku z lat ubiegłych o róŜnice kursowe powstałe w wycenie podniesienia kapitału 
zakładowego, tj. pomiędzy kursem EUR/RON w dniu rejestracji 14.12.2005 a kursem w dniu opłacenia 
udziałów 19.01.2005. W celu zapewnienia porównywalności danych korektę tę zaprezentowano 
równieŜ w sprawozdaniu za rok  2008. 
 
Wn Niepodzielony wynik lat ubiegłych       175 tys. zł 
Ma NaleŜności krótkoterminowe          175 tys. zł 
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k)  W sprawozdaniu finansowym Rawlplug Ireland Ltd za rok 2009 dokonano korekty bilansu otwarcia 
wyniku z lat ubiegłych. W celu zapewnienia porównywalności danych korektę tę zaprezentowano 
równieŜ w sprawozdaniu za rok 2008. Korekta związana jest z decyzją zarządu spółki Rawlplug 
Ireland Ltd na temat zamknięcia funduszu emerytalnego funkcjonującego na zasadzie 
gwarantowanych świadczeń, gdzie pracodawca ponosił całość ryzyka inwestycyjnego, i wprowadzenie 
funduszu działającego w oparciu o gwarantowane składki (przy zmiennej wartości świadczeń 
emerytalnych zaleŜnej od wyników inwestycyjnych). W związku z zamknięciem funduszu została 
wykonana wycena aktuarialna, która wykazała konieczność uzupełnienia funduszu kwotą 154 tys. 
EUR, przy czym kwota 47 tys. EUR (201 tys. PLN) została odniesiona na wynik roku 2008, reszta 
zostanie odniesiona na wynik lat 2009-2014. 
 
Wn Wynik netto       201 tys. zł 
Ma Pozostałe kapitały      201 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 01.10.2009 – 31.12.2009 przedstawiają 
poniŜsze tabele. 

 

 
KOELNER SA (w tys. zł) 

Tytuł Stan na 
31.12.2009 

Stan na 
30.09.2009 Zmiana Uwagi 

Aktywa z tyt. odroczonego podatku 
dochodowego 

4 691 5 334 (643) 

W tym: 
- róŜnice kursowe  (99) tys. zł. 
- nie wypłacone wynagrodzenia (422) tys. zł. 
- premie pienięŜne od obrotu (403) tys. zł. 
- aktualizacja naleŜności 77 tys. zł. 
- rezerwa na zapasy 95 tys. zł. 
- inne 109  tys. zł. 

Rezerwa z tyt. odroczonego 
podatku dochodowego 3 990 3 664 326 

W tym: 
- róŜnice kursowe (265) tys. zł. 
- amortyzacja 590 tys. zł. 
- inne 1 tys. zł. 

Odpisy aktualizujące wart. 
naleŜności 2 752 2 301 451  

Odpisy aktualizujące wart. zapasów 5 440 4 940 500  
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GRUPA KOELNER (w tys. zł) 

Tytuł Stan na 
31.12.2009 

Stan na 
30.09.2009 Zmiana Uwagi 

Aktywa z tyt. odroczonego podatku 
dochodowego 12 826 13 021 (195) 

W tym:  
Koelner SA  (643) tys. zł 
KTS Sp. z o.o. 637 tys. zł. 
Wapienica sp. z o.o. (40) tys. zł. 
Koelner ŁFŚ Sp. z o.o. 149  tys. zł. 
Rawlplug Ltd 321 tys. zł. 
Rawlplug  Ireland Ltd (29) tys. zł. 
Rawl France Sarl (12)  tys. zł. 
Koelner Bulgaria EOOD 6 tys. zł. 
Wyłączenie z konsolidacji (SprzedaŜ spółki) 
Śrubex SA (361) tys. zł. 
korekty konsolidacyjne (223) tys. zł. 

Rezerwa z tyt. odroczonego 
podatku dochodowego 

15 471 15 030 441 

W tym: 
Koelner SA 326 tys. zł. 
Wapienica sp. z o.o. (31) tys. zł. 
KTS Sp. z o.o. 81 tys. zł. 
Koelner ŁFŚ Sp. z o.o. 82  tys. zł. 
Koelner Hungaria Kft (17)  tys. zł. 

Odpisy aktualizujące wart. 
naleŜności 

4 483 3 364 1 119 

W tym:   
Koelner SA  451 tys. zł.  
KTS Sp. z o.o. (73) tys. zł. 
Wapienica sp. z o.o. 67 tys. zł. 
Koelner Centrum sp. z o.o. 2 tys. zł. 
SC Koelner Romania SRL (14) tys. zł. 
Rawlplug Ltd 27 tys. zł. 
Rawlplug Ireland Ltd.  (41)  tys. zł. 
Rawl France Sarl (4) tys. zł. 
Koelner ŁFŚ Sp. z o.o. (14) tys. zł. 
Koelner Cz SRO 574  tys. zł. 
Stahl GmbH 26 tys. zł. 
UAB Koelner Vilnius  87 
Objęcie konsolidacją spółki Koelner 
Rawlplug Middle-East   31 

Odpisy aktualizujące wart. zapasów 8 528 8 203 325 

W tym:   
Koelner SA  500 tys. zł.  
Wapienica sp. z o.o. (205) tys. zł. 
Rawlplug Ltd (1) tys. zł. 
Rawlplug Ireland Ltd.  (2)  tys. zł. 
Rawl France Sarl (18) tys. zł. 
Koelner ŁFŚ Sp. z o.o. 51 tys. zł. 

Odpisy aktualizujące wart. 
rzeczowych aktywów trwałych 

335 430 (95) 
W tym:   
KTS Sp. z o.o. 98 tys. zł.  
Koelner ŁFŚ Sp. z o.o. (193) 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 - grudzień 2009 r.    4,3406 
Kurs na ostatni dzień okresu 31 grudnia 2009 r.   4,1082 
Średni kurs w okresie styczeń -grudzień 2008 r.    3,5321 
Kurs na ostatni dzień okresu 31 grudnia 2008 r.   4,1724 
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3. Opis istotnych dokona ń Grupy Kapitałowej Koelner w okresie IV kwartału 
2009 r. 

 
W dniu 30 września 2009 r. podpisany został aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank 
Polska SA z dnia 26 czerwca 2003 r. Aneks przedłuŜa termin spłaty krótkoterminowej części kredytu 
w wysokości 20 mln zł do 30 września 2010 r. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.  
 
W dniu 14.10.2009 r. doszło do zawarcia umowy z FARMLORD Trading Ltd z siedzibą na Cyprze, 
naleŜącą w 100% do KOELNER SA, na mocy której KOELNER SA przeniosła na rzecz FARMLORD 
Trading Ltd 1.744.621 akcji Fabryki Śrub w Łańcucie Śrubex S.A. o wartości nominalnej 2,41 PLN za 
jedną akcję, co stanowiło 97,027% kapitału zakładowego Łańcuckiej Fabryki Śrub Śrubex SA, w 
zamian za udziały w podwyŜszonym kapitale zakładowym FARMLORD Trading Ltd. Akcje te 
uprawniały do 1.744.621 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowiło 97,027% ogółu 
głosów. Cena nominalna udziałów objętych przez KOELNER SA w kapitale zakładowym FARMLORD 
Trading Ltd wynosiła 1.000 EUR, zaś ich wartość emisyjna 18.358.000 EUR.  
W wyniku wykonania umowy przeniesienia akcji i wniesienia wkładu z dnia 14.10.2009 r., zawartej 
przez KOELNER z FARMLORD Trading Ltd., spółką prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji (Cypr) 
będącą podmiotem w 100% zaleŜnym od KOELNER, wszystkie posiadane przez KOELNER akcje 
spółki Fabryka Śrub w Łańcucie Śrubex S.A. - tj. 1.744.621 akcji zwykłych na okaziciela ŚRUBEX, 
stanowiących 97,027% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 1.744.621 głosów 
reprezentujących 97,027% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ŚRUBEX - zostało 
przeniesionych w dniu 29.10.2009 r. przez KOELNER na rzecz FARMLORD, jako wkład niepienięŜny, 
wniesiony przez KOELNER na poczet objęcia oraz opłacenia w całości nowych udziałów 
FARMLORD, utworzonych w ramach podwyŜszenia kapitału zakładowego FARMLORD.  
W wyniku zbycia powyŜszych akcji ŚRUBEX na rzecz FARMLORD, KOELNER nie posiadała 
bezpośrednio Ŝadnych akcji ŚRUBEX, natomiast akcje te posiadała spółka FARMLORD, będąca 
podmiotem w 100% zaleŜnym od KOELNER. 
W dniu 3.11.2009 r. doszło do zawarcia przez FARMLORD Trading Ltd., umowy, której przedmiotem 
jest przeniesienie przez FARMLORD na rzecz w 100% zaleŜnej od FARMLORD spółki prawa 
cypryjskiego STONESHORE Consultants Ltd z siedzibą w Nikozji na Cyprze 1.744.621 akcji zwykłych 
na okaziciela Łańcuckiej Fabryki Śrub w Łańcucie Śrubex SA o wartości nominalnej 2,41 PLN za 
jedną akcję, stanowiących 97,027% kapitału zakładowego ŚRUBEX, reprezentujących 97,027% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ŚRUBEX, w zamian za 1.000 udziałów w 
podwyŜszonym kapitale zakładowym STONESHORE o wartości nominalnej 1,00 EUR za jeden 
udział. Zawarcie przez FARMLORD powyŜszej umowy ze STONESHORE związane było z 
wykonaniem postanowień wielostronnej przedwstępnej umowy sprzedaŜy zawartej przez KOELNER 
w dniu 25.08.2009 r. 
Łączna wartość nominalna udziałów objętych przez FARMLORD w kapitale zakładowym 
STONESHORE wynosi 3.000 EUR, co stanowi 100% kapitału zakładowego oraz 100% ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu. Wartość akcji ŚRUBEX wniesionych przez FARMLORD tytułem 
wkładów niepienięŜnych na poczet objęcia udziałów w podwyŜszonym kapitale zakładowym 
STONESHORE wyniosła 18.358.000 EUR. Wartość ewidencyjna udziałów objętych w podwyŜszonym 
kapitale zakładowym STONESHORE wyniosła w księgach rachunkowych FARMLORD 18.358.000 
EUR. Wartość ewidencyjna akcji ŚRUBEX w księgach rachunkowych FARMLORD wynosiła 
18.358.000 EUR. Akcje ŚRUBEX będące przedmiotem nabycia przez STONESHORE miały charakter 
inwestycji długoterminowej, natomiast w przypadku FARMLORD miały charakter inwestycji 
krótkoterminowej. Objęte przez FARMLORD udziały w podwyŜszonym kapitale zakładowym 
STONESHORE miały charakter inwestycji krótkoterminowej.  
W dniu 29 grudnia 2009 r. - w wykonaniu postanowień wielostronnej przedwstępnej umowy sprzedaŜy 
z dnia 25.08.2009 r. - pomiędzy FARMLORD Trading Ltd z siedzibą na Cyprze będącą spółką w 
100% zaleŜną od Koelner SA oraz Doradus Holdings Limited spółką prawa cypryjskiego z siedzibą w 
Limassol (Cypr) zawarta została przyrzeczona umowa sprzedaŜy, na mocy której FARMLORD 
Trading Ltd sprzedała wszystkie posiadane udziały spółki Stoneshore Consultants Ltd, spółki prawa 
cypryjskiego z siedzibą w Thasou (Cypr) - tj. 3000 zwyczajnych udziałów o wartości nominalnej 1 EUR 
kaŜdy, o łącznej wartości nominalnej EUR 3.000, stanowiących 100% udział w kapitale zakładowym 
spółki - na rzecz spółki Doradus Holdings Ltd za cenę 86.715.000 PLN.   
Spółka Stoneshore Consultants Ltd jest właścicielem 1.744.621 akcji w kapitale zakładowym Śrubex, 
o wartości nominalnej 2,41 PLN kaŜda, stanowiących łącznie 97,027% kapitału zakładowego Śrubex 
oraz uprawniających do 97,027% głosów na walnym zgromadzeniu Śrubex.  
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4. Istotne zdarzenia i czynniki maj ące wpływ na wyniki finansowe Grupy. 
 
 

 

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaŜy za IV kwartał br. wyniosły 118,3 mln zł i były o 15% niŜsze 
niŜ w czwartym kwartale roku poprzedniego. W ujęciu narastającym Grupa po czterech kwartałach 
osiągnęła przychody ze sprzedaŜy w wysokości 529,6 mln zł, co oznacza 16% spadek obrotów w 
stosunku do roku poprzedniego. 

Grupa po 4 kwartałach 2009 roku osiągnęła stratę netto w wysokości 6,3 mln zł. 

PoniŜej przedstawiono komentarz do poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat. 

 

Przychody ze sprzeda Ŝy, mar Ŝa I 

IV kwartał był najsłabszym w 2009r. kwartałem pod względem osiągniętego poziomu sprzedaŜy. Na 
ostatecznych wynikach sprzedaŜy zawaŜyła przede wszystkim sprzedaŜ grudniowa. W miesiącu tym 
na sezonowe osłabienie popytu nałoŜyły się wyjątkowo niekorzystne warunki pogodowe, które 
spowodowały mocniejszy spadek sprzedaŜy niŜ w analogicznym okresie lat poprzednich. Dodatkowo, 
konserwatywna polityka banków wymuszała rezygnację z angaŜowania środków obrotowych w część 
niskomarŜowego asortymentu dającego Grupie dodatkowy wolumen sprzedaŜy, który jednak nie 
przełoŜyłby się na poprawę rentowności. 

W IV kwartale obniŜeniu uległa marŜa I do poziomu 29,6%. Jest to wynik mniejszej skali produkcji 
(wyŜszego udziału kosztów stałych w koszcie własnym) jak równieŜ akcji promocyjnych prowadzonych 
przez Grupę. Jednak udział IV kwartału w skali całego roku nie był duŜy gdyŜ w 2009 roku marŜa I 
była utrzymana na poziomie 33%. Wynik ten naleŜy uznać za bardzo dobry biorąc pod uwagę silną 
presję cenową na rynku oraz osłabienie koniunktury jakie miało miejsce na przestrzeni 2009 roku. 
Było to moŜliwe dzięki konserwatywnej polityce cenowej Grupy, redukcji kosztów wytworzenia 
produktów oraz cen nabycia towarów, jak równieŜ zastępowaniem asortymentów niskomarŜowych 
nowymi produktami, które miały duŜo mniejszy udział w sprzedaŜy, jednak generowały duŜo wyŜsze 
marŜe. 
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tys zł 31.12.2009 31.12.2008 % r/r

Przychody ze sprzedaży 529 562 630 641 -16%

Koszt własny -354 842 -422 123 -16%

Zysk brutto na sprzedaży 174 720 208 518 -16%

Marża I 33,0% 33,1% 0%  

 

tys zł IVQ09 IIIQ09 IIQ09 IQ09 IVQ08

Przychody ze sprzedaży 118 321 145 264 140 278 125 699 139 156

Koszt własny -83 242 -97 312 -93 943 -80 346 -92 604

Zysk brutto na sprzedaży 35 079 47 953 46 335 45 353 46 552

Marża I 29,6% 33,0% 33,0% 36,1% 33,5%  

 

Koszty operacyjne 

Po IV kwartałach 2009 widać wyraźny spadek kosztów operacyjnych. Ich poziom w stosunku do roku 
poprzedniego spadł o 9%, co oznacza oszczędności na poziomie ok. 16 mln zł. Jest to efekt 
zakończonych działań restrukturyzacyjnych zapoczątkowanych w 2008 roku. Działania te dotyczyły 
zarówno obszarów kadrowych (stan zatrudnienia w Grupie na 31.12.2008 r. wynosił 2.154 osób, 
natomiast na 31.12.2009 1.810 osób), jak równieŜ zmian organizacyjnych. NajwaŜniejszymi z nich 
były: 

- przenosiny produkcji kotew z Rawlplug Ltd (Wlk. Brytania) do Koelner Łańcucka Fabryka Śrub  
Sp. z o.o., proces zakończony, 

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

- restrukturyzacja Rawlplug Ltd (ze spółki produkcyjnej na spółkę handlową), proces zakończony, 

- przebudowa łańcucha dostaw i wykorzystanie efektów synergii w Grupie Koelner SA, proces 
zakończony. 

 

tys zł 31.12.2009 31.12.2008 % r/r

Koszty sprzedaży 111 319 118 345 -6%

Koszty ogólnego zarządu 49 349 58 499 -16%

Koszty operacyjne 160 668 176 844 -9%  
 

tys zł IVQ09 IIIQ09 IIQ09 IQ09 IVQ08

Koszty sprzedaży 27 128 28 707 29 449 26 035 31 148

Koszty ogólnego zarządu 12 420 11 196 12 631 13 102 14 666

Koszty operacyjne 39 548 39 903 42 080 39 137 45 815  
 

ObniŜenie kosztów działalności dotyczyło przede wszystkim obszaru ogólnego zarządu. Tu redukcja 
wyniosła 16%. Natomiast w przypadku kosztów sprzedaŜy, intencją Zarządu nie jest ich redukcja za 
wszelką cenę. W przypadku trwałej poprawy koniunktury odtworzenie siły sprzedaŜowej Grupy moŜe 
być duŜo bardziej kosztowne i długotrwałe niŜ przejściowy wzrost udziału kosztów sprzedaŜy w 
stosunku do osiąganych obrotów. 
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Działalno ść finansowa 

Grupa po czterech kwartałach 2009 r. uzyskała 5,4 mln zł przychodów finansowych oraz 20,3 mln zł 
kosztów finansowych.  

Na przychody finansowe składały się: 

- wynik na transakcji sprzedaŜy akcji Śrubex SA: 4,8 mln zł, 

- odsetki uzyskane: 0,6 mln zł, 

 

Na koszty finansowe składały się: 

- odsetki od kredytów: 16,2 mln zł, 

Obecnie presja ze strony banków na wzrost marŜy jest duŜo niŜsza niŜ w okresach poprzednich. 
Spowoduje to spadek płaconych odsetek proporcjonalnie do obniŜania zadłuŜenia kredytowego, 
które w samym IV kwartale w Grupie wyniosło ok. 10 mln zł. 

- koszty z rozliczenia instrumentów finansowych 2,0 mln zł (Koelner SA 0,7 mln, Koelner Łańcucka 
Fabryka Śrub Sp. z o.o. 1,3 mln zł). 

- ujemne róŜnice kursowe: 0,6 mln zł, 

- pozostałe pozycje: 1,5 mln zł. 

W 2009 roku w stosunku do 2008 roku nastąpiła wyraźna poprawa na poziomie działalności 
finansowej. Zmiana struktury walutowej bilansu (hedge naturalny) oraz znaczące obniŜenie zadłuŜenia 
odsetkowego (o 37 mln zł) spowodowały poprawę wyniku na działalności finansowej o 21,4 mln zł. 

 

tys zł 31.12.2009 31.12.2008 % r/r

Przychody finansowe 5 393 1 863 189%

Koszty finansowe -20 362 -38 239 -47%

Wynik z działalności finansowej -14 969 -36 376 -59%  
 

tys zł IVQ09 IIIQ09 IIQ09 IQ09 IVQ08

Przychody finansowe 3 565 -2 612 364 4 077 -1 692

Koszty finansowe -4 254 -5 415 -3 877 -6 816 -12 294

Wynik z działalności finansowej -689 -8 027 -3 514 -2 739 -13 986  
*Ujemne wartości w pozycji przychody finansowe wynikają z odwrócenia dodatnich róŜnic kursowych. 

 

Na dzień bilansowy Koelner SA posiadała kontrakt zamiany stopy procentowej Range Accrual Swap 
zawarty z Raiffeisen Bank Polska. Kontrakt zawarty został 21.01.2008 r. i wygasł 29.01.2010 r. 
Kontrakt polegał na zamianie zmiennej stopy procentowej na stałą. Spółka płaciła stałą stopę 
procentową, gdy stopa referencyjna poruszała się w przedziale 5,25%-6,75%. W przeciwnym 
przypadku stała stopa była powiększana o dodatkową marŜę. Wartość kontraktu wynosiła 40 mln zł. 
Wycena kontraktu na 31.12.2008 r. wynosiła -1,8 mln zł. Wycena na 31.12.2009 wynosiła -0,2 mln zł. 

Na dzień bilansowy w litewskiej spółce zaleŜnej Koelner Vilnius zawarte zostały walutowe kontrakty 
terminowe. Były to cztery kontrakty typu forward EUR/LTL na zakup EUR po 70 tys. EUR kaŜdy, o 
terminach zapadalności 29.01, 26.02, 31.03 i 30.04.2010 r. Kontrakt, ze względu na normującą się 
sytuację gospodarczą na rynku litewskim, nie będzie przedłuŜany. Wycena kontraktu na dzień 
bilansowy wynosi -17,5 tys. LTL. 

 

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 przemysłowej 
Czwarty kwartał naleŜy podzielić na dwa okresy: październik i listopad oraz grudzień. Pierwszy 
okres był dla spółek Grupy Koelner umiarkowanie udany. Z jednej strony sprzedaŜ w październiku 
i listopadzie utrzymywała się na zadowalającym poziomie, jednak poziom popytu nie osiągnął 
skali ubiegłorocznej. W grudniu natomiast efekt sezonowości został spotęgowany wyjątkowo 
srogą zimą, która zwłaszcza w Europie Zachodniej, zdecydowanie przyczyniła się do spadku 
popytu. Dodatkowo, utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego spowodował utratę 
znacznego poziomu sprzedaŜy. 

Popyt na początku 2010 roku w znaczącym stopniu będzie determinowany równieŜ warunkami 
pogodowymi. Styczeń oraz luty okazały się miesiącami niezwykle mroźnymi, co moŜe negatywnie 
skutkować na osiągnięte poziomy sprzedaŜy. Z drugiej jednak strony zauwaŜalna jest wyraźna 
poprawa w zamówieniach z sektora motoryzacyjnego i przemysłowego, które w duŜym stopniu 
wpływają na wyniki osiągane przez Koelner Łańcucką Fabrykę Śrub Sp. z o.o. RównieŜ w branŜy 
budowlano-montaŜowej, w  przypadku poprawy warunków pogodowych, spodziewany jest 
znaczący wzrost popytu. 

2. Kursy walutowe 
Kursy walutowe w coraz mniejszym stopniu wpływają na wyniki Grupy. W przypadku wycen 
pozycji bilansowych Zarząd dąŜy do maksymalnego zrównowaŜenia pozycji walutowych poprzez 
hedging naturalny. W przypadku globalnych przepływów gotówkowych Grupa eksponowana jest 
na kurs EUR/USD. Ze względu na specyfikę oraz zakres terytorialny prowadzonej działalności 
Grupa ma pozycję długą w EUR (sprzedaŜ przede wszystkim w EUR) oraz krótką w USD (import 
dalekowschodni). Pomimo faktu, Ŝe obecna skala konwersji EUR na USD jest stosunkowo 
niewielka (ok. 600 tys. EUR miesięcznie), planowane jest zawarcie kontraktów terminowych typu 
forward w celu zabezpieczenia pozycji walutowych. 

3. Stopy procentowe 
Ze względu na znaczący udział zadłuŜenia kredytowego w finansowaniu Grupy Koelner poziom 
stóp procentowych ma bezpośredni wpływ na wyniki finansowe. Jednak w kolejnych kwartałach 
poziom ponoszonych kosztów odsetkowych będzie niŜszy niŜ w okresach poprzednich. Powodem 
tego będzie coraz niŜszy poziom zadłuŜenia (w 2009 roku zadłuŜenie odsetkowe zmniejszyło się o 
37 mln zł), jak równieŜ wygaśnięcie kontraktu terminowego na stopę procentową (kontrakt wygasł 
po dniu bilansowym 29 stycznie 2010 roku), który w 2009 roku miał wycenę negatywną. 

4. Cła antydumpingowe 

Dnia 1 lutego 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 Koelner Łańcuckiej Fabryki Śrub.  
Zarząd liczył się z faktem, Ŝe w początkowej fazie obowiązywania ceł, ich efekt na wyniki 
Łańcuckiej Fabryki Śrub będzie negatywny (importerzy dokonywali znacznych zakupów, tak aby 
zdąŜyć przed wprowadzeniem ceł). Jednak wbrew oczekiwaniom, początkowe sześciomiesięczne 
zapasy dystrybutorów europejskich, po nałoŜeniu się spowolnienia gospodarczego, a w przypadku 
przemysłu maszynowego i samochodowego – całkowitego załamania, przerodziły się w zapasy 
roczne. Pozytywny wpływ wprowadzonych ceł jest juŜ widoczny. Portfel zamówień na pierwsze 
miesiące 2010 roku przewyŜsza znacząco poziom zamówień sprzed roku, co będzie miało 
pozytywny wpływ na wyniki Koelner Łańcuckiej Fabryki Śrub. 
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6. Wydarzenia po dniu bilansowym 
 

W dniu 25.01.2010 r. Sąd Gospodarczy w Zagrzebiu (Chorwacja) dokonał rejestracji spółki zaleŜnej 
Koelner d.o.o. z siedzibą w Mala Gorica, Chorwacja. Kapitał zakładowy spółki wynosi 361 tys. HRK. 
Udział Koelner SA w kapitale zakładowym wynosi 100% i uprawnia do 100% głosów na walnym 
zgromadzeniu. Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaŜ narzędzi oraz technik zamocowań dla 
budownictwa.  
 

 

7. Akcjonariusze posiadaj ący co najmniej 5% kapitału zakładowego na dzie ń  
01.03.2010 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% 
 

Od dnia przekazania raportu kwartalnego za III kwartał 2009 r., tj. od 16.11.2009 r. nie nastąpiły 
zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Koelner SA. 
 

 
8. Struktura Grupy Kapitałowej Koelner SA na dzie ń 31 grudnia 2009 r. 
 
 

KOELNER SA -> KOELNER Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. - 100%

-> FPiN Wapienica Sp. z o.o. - 100%

-> Farmlord Trading Ltd - 100% -> Meadowfolk Holdings Ltd - 100% -> Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. - 100%

-> KOELNER Centrum Sp. z o.o. - 51%

-> KOELNER Hungária Kft - 51%

-> KOELNER CZ SRO - 100%

-> KOELNER Bulgaria EOOD - 100%

-> SC KOELNER Romania SRL - 100%

-> UAB KOELNER Vilnius - 100%

-> TOW KOELNER Kiev - 99%

-> KOELNER Ltd - 84,33%

-> KOELNER Deutschland GmbH - 100% -> Stahl GmbH - 100%

-> Rawl Scandinavia AB - 100%

-> KOELNER - RAWLPLUG Middle-East - 100%

-> Rawlplug Ltd - 100% -> RawlFrance Sar.l. - 100%

-> Rawlplug Ireland Ltd - 100% -> Herco Fixings Ltd* - 51%

-> Koelner Finance Ltd* - 50%

-> Koelner Finance Ltd* - 50%

-> KOELNER Kazakhstan Ltd* - 70%

-> TOW KOELNER Ukraina* - 51%  
 
 
* spółka nie podlega konsolidacji na dzień 31.12.2009 r. (zgodnie z MSR 1 pkt 31) 
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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 
01.03.2010 

stan na 
16.11.2009 

zmiana  

Radosław Koelner – Prezes Zarządu 524.750 524.750 - 

Tomasz Mogilski – Wiceprezes Zarządu 100.000 100.000 - 

Krzysztof Wołek – Wiceprezes Zarządu * 24.738 * 

Piotr Kopydłowski – Członek Zarządu 29.344 29.344 - 
* w dniu 29.01.2010 r. Pan Krzysztof Wołek na wniosek Prezesa Zarządu, uchwałą Rady Nadzorczej został 
odwołany z funkcji Wiceprezesa Zarządu. Przyczyną odwołania są zmiany organizacyjne związane z wdroŜeniem 
długoterminowej strategii Grupy Koelner SA. 
 
b. Zmiany w stanie posiadania akcji przez członków Rady Nadzorczej 

 stan na 
01.03.2010 

stan na 
16.11.2009 

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 - - - 

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. 
 
 
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. 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 niej zaleŜną. 

c. Na dzień 31.12.2009 r. Koelner SA posiadała zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych 
spółce zaleŜnej Koelner Łańcucka Fabryka Śrub sp. z o.o. poręczeń w łącznej kwocie 33 213 
tys. zł, w tym: 

- 27 544 tys. zł. z tytułu umowy kredytowej zawartej z Fortis Bank Polska SA. Poręczenie 
udzielone do dnia 6 grudnia 2018 r., 

- 2 423 tys. zł. z tytułu umowy kredytowej zawartej z Fortis Bank Polska SA. Poręczenie 
udzielone do dnia 9 czerwca 2012 r., 

- 3 246 tys. zł. z tyt. bieŜącej współpracy handlowej. 

Ponadto 2009 Spółka oraz jednostki powiązane nie udzielały innych poręczeń i gwarancji, 
których wartość przekraczałaby 10% kapitałów własnych Koelner SA. 

 

d. Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2009 rok. 

 
 


