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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. INFORMACJE O JEDNOSTCE DOMINUJ�CEJ ORAZ GRUPIE KAPITAŁOWEJ 

Jednostka dominuj�ca 
Spółka KOELNER SA z siedzib� we Wrocławiu b�d�ca spółk� dominuj�c� Grupy 
Kapitałowej KOELNER została zarejestrowana w dniu 20 grudnia 1999 r. w dziale B rejestru 
handlowego pod numerem 9101. Spółka prowadzi działalno�� na terytorium Polski na 
podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. 
 
Przedmiot działalno�ci Jednostki dominuj�cej 
Przedmiotem działalno�ci Spółki KOELNER SA jest projektowanie, wytwarzanie oraz 
sprzeda� głównie przez hurtowe kanały dystrybucji nast�puj�cych grup asortymentowych: 

− mocowa� budowlanych, 
− narz�dzi r�cznych oraz elektronarz�dzi 
− normalii �rubowych. 

 
Skład Grupy Kapitałowej 
Struktura Grupy Kapitałowej KOELNER na dzie� bilansowy 30.06.2005 r. przedstawiała si� 
nast�puj�co: 

 
spółka siedziba przedmiot działalno�ci 

KOELNER CZ SRO Praga, Czechy sprzeda� hurtowa materiałów bud. 

KOELNER Bulgaria EOOD Sofia, Bułgaria sprzeda� hurtowa materiałów bud. 

SC KOELNER Romania SRL Bukareszt, Rumunia sprzeda� hurtowa materiałów bud. 

UAB KOELNER Vilnius Wilno, Litwa sprzeda� hurtowa materiałów bud. 

KOELNER Górny �l�sk  
Sp. z o.o. Piekary �l�skie sprzeda� hurtowa materiałów bud. 

KOELNER Tworzywa Sztuczne  
Sp. z o.o. Wrocław produkcja technik zamocowa� 

TOW KOELNER Kiev Kijów, Ukraina sprzeda� hurtowa materiałów bud. 

KOELNER Ltd Sankt Petersburg, 
Rosja 

produkcja i sprzeda� hurtowa 
materiałów bud. 

FPiN Wapienica SA Bielsko-Biała produkcja narz�dzi 

KOELNER Centrum Sp. z o.o. Pabianice sprzeda� hurtowa materiałów bud. 

KOELNER SA 

KOELNER CZ SRO 
100% 

KOELNER Centrum Sp. z o.o. 
51% 

KOELNER Górny �l�sk  
Sp. z o.o. 

100% 

SC KOELNER Romania SRL 
100% 

KOELNER Bulgaria EOOD 
100% 

UAB KOELNER Vilnius 
100% 

FPiN Wapienica SA 
74,4% 

TOW KOELNER Kiev 
99% 

KOELNER Tworzywa Sztuczne 
Sp. z o.o. 

100% 

KOELNER Ltd 
98,3% 
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Skład Zarz�du i Rady Nadzorczej Jednostki Dominuj�cej 
Skład zarz�du KOELNER SA na dzie� 30.06.2005 r. przedstawiał si� nast�puj�co: 
 
Radosław Koelner   – Prezes Zarz�du 
Tomasz Mogilski   – Wiceprezes Zarz�du 
 
Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzie� 30.06.2005 r. przedstawiał si� nast�puj�co: 
 
Przemysław Koelner   - Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 
Joanna Stabiszewska   - Sekretarz Rady Nadzorczej 
Krystyna Koelner   - Członek Rady Nadzorczej 
Zbigniew Pamuła   - Członek Rady Nadzorczej 
Zbigniew Szczypi�ski   - Członek Rady Nadzorczej 
Arkadiusz Jastrz�bski  - Członek Rady Nadzorczej 
Wojciech Arkuszewski  - Członek Rady Nadzorczej 
 
 
Warto�� wynagrodze� Zarz�du i Rady Nadzorczej Jednostki Dominuj�cej 
W okresie I półrocza 2005 r. członkowie Zarz�du oraz Rady Nadzorczej Spółki uzyskali 
wynagrodzenia, odpowiednio, w ł�cznej wysoko�ci wynosz�cej: 
 
Zarz�d:       270 tys. zł 
Rada Nadzorcza:      330 tys. zł 
 
Wynagrodzenie członków zarz�du wypłacone z tytułu pełnienia funkcji we władzach 
jednostek podporz�dkowanych w I półroczu 2005 r. wyniosło: 12 tys. zł 
 

1.2. INFORMACJE O PODSTAWIE SPORZ�DZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, 
WALUCIE SPRAWOZDAWCZEJ ORAZ ZASTOSOWANYM POZIOMIE ZAOKR�GLE� 

Niniejsze �ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 6 miesi�cy zako�czonych 
30 czerwca 2005 r. zostało sporz�dzone w celu przedstawienia sytuacji finansowej, wyników 
działalno�ci oraz przepływów pieni��nych zgodnie z Mi�dzynarodowym Standardem 
Rachunkowo�ci nr 34 „�ródroczna sprawozdawczo�� finansowa”. 
Niniejsze �ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 
KOELNER zostało sporz�dzone zgodnie z Mi�dzynarodowymi Standardami Rachunkowo�ci 
(„MSR”), Mi�dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo�ci Finansowej („MSSF”) oraz 
zwi�zanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporz�dze� Komisji Europejskiej. 
Od 1 stycznia 2005 r. Grupa KOELNER, zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowo�ci z 
dnia 29 wrze�nia 1994 r. (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z pó�niejszymi 
zmianami), sporz�dza skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z 
Mi�dzynarodowymi Standardami Rachunkowo�ci („MSR”), Mi�dzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczo�ci Finansowej („MSSF”) oraz zwi�zanymi z nimi interpretacjami 
ogłoszonymi w formie rozporz�dze� Komisji Europejskiej.  
Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe sporz�dzone zostało według Polskich 
Standardów Rachunkowo�ci zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowo�ci  
z dnia 29 wrze�nia 1994 r. (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z pó�niejszymi 
zmianami). Zasady wyceny aktywów i pasywów stosowane w tym sprawozdaniu zostały 
zaprezentowane w raporcie rocznym za rok 2004 SA-RSr 2004 i do 30.06.2005 r. nie uległy 
zmianie. 
Porównywalne dane finansowe na 30.06.2004 r. oraz 31.12.2004 r. zostały przedstawione  
w sposób zapewniaj�ce ich porównywalno��. 
Walut� sprawozdawcz� niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty 
polski, a wszystkie kwoty wyra�one s� w tysi�cach złotych polskich (o ile nie wskazano 
inaczej). Sprawozdania finansowe jednostek wchodz�cych w skład Grupy Kapitałowej 
zostały przeliczone na walut� sprawozdawcz� w oparciu o zasady wynikaj�ce  
z Mi�dzynarodowego Standardu Rachunkowo�ci nr 21.  
Ujawnienia wymagane zapisami Mi�dzynarodowego Standardu Sprawozdawczo�ci 
Finansowej nr 1 „Zastosowanie Mi�dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo�ci 
Finansowej po raz pierwszy”, a dotycz�ce przej�cia z obowi�zuj�cych lokalnie przepisów na 
standardy mi�dzynarodowe zostały przedstawione w nocie nr 33. 
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2. STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWO�CI 

2.1. ZASADY RACHUNKOWO�CI 

Sprawozdanie finansowe jest sporz�dzone zgodnie z koncepcj� kosztu historycznego, za 
wyj�tkiem wyceny niektórych aktywów trwałych (nieruchomo�ci inwestycyjnych) oraz 
aktywów finansowych, które zgodnie z MSSF wyceniane s� według warto�ci godziwej. 
Najistotniejsze ze stosowanych przez Grup� Kapitałow� zasad rachunkowo�ci zostały 
zaprezentowane w punktach 2.2 do 2.22. 

2.2. ZASADY KONSOLIDACJI 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe jednostki 
dominuj�cej KOELNER SA oraz sprawozdania kontrolowanych przez jednostk� dominuj�c� 
spółek zale�nych sporz�dzone na dzie� 30.06.2005 roku. Przez kontrol� rozumie si� 
mo�liwo�� wpływania na polityk� finansow� i operacyjn� podległej jednostki w celu 
osi�gni�cia korzy�ci ekonomicznych z jej działalno�ci. 

 
Na dzie� nabycia jednostki zale�nej (obj�cia kontroli) aktywa i pasywa jednostki nabywanej 
s� wyceniane według ich warto�ci godziwej. Nadwy�ka ceny nabycia ponad warto�� 
godziw� mo�liwych do zidentyfikowania przej�tych aktywów netto jednostki jest ujmowana w 
aktywach bilansu jako warto�� firmy. W przypadku gdy cena nabycia jest ni�sza od warto�ci 
godziwej mo�liwych do zidentyfikowania przej�tych aktywów netto jednostki, ró�nica 
ujmowana jest jako zysk w rachunku zysków i strat okresu, w którym nast�piło nabycie. 
Udział akcjonariuszy mniejszo�ciowych jest wykazywany według  przypadaj�cej na nich 
warto�ci godziwej aktywów netto. W kolejnych okresach, straty przypadaj�ce 
akcjonariuszom mniejszo�ciowym powy�ej warto�ci ich udziałów, pomniejszaj� kapitały 
jednostki dominuj�cej. 
Sprzedane w roku obrotowym spółki zale�ne podlegaj� konsolidacji od pocz�tku roku 
obrotowego do dnia zbycia. Wyniki finansowe jednostek nabytych w ci�gu roku s� 
ujmowane w sprawozdaniu finansowym od momentu ich nabycia. 

 
W przypadkach gdy jest to konieczne, w sprawozdaniach finansowych jednostek zale�nych 
b�d� stowarzyszonych dokonuje si� korekt maj�cych na celu ujednolicenie zasad 
rachunkowo�ci stosowanych przez jednostk� z zasadami stosowanymi przez podmiot 
dominuj�cy. 
 
Ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego wył�czone zostały wszelkie transakcje, 
salda, przychody i koszty pomi�dzy podmiotami powi�zanymi obj�tymi konsolidacj�. 

2.3. INWESTYCJE W PODMIOTY STOWARZYSZONE 

Jednostki stowarzyszone to takie jednostki, nad którymi jednostka dominuj�ca nie sprawuje 
kontroli, ale na które wywiera znacz�cy wpływ, uczestnicz�c w ustalaniu polityki finansowej 
jak i operacyjnej. 
 
Udziały w podmiotach stowarzyszonych wyceniane s� z zastosowaniem metody praw 
własno�ci, za wyj�tkiem sytuacji, gdy s� zaklasyfikowane jako przeznaczona do zbycia. 
Inwestycje w jednostki stowarzyszone s� wyceniane według ceny nabycia z uwzgl�dnieniem 
zmian w udziale Spółki w aktywach netto, jakie wyst�piły do dnia bilansowego, 
pomniejszonej o utrat� warto�ci poszczególnych inwestycji. 
 
Wszelkie zyski i straty wynikaj�ce z transakcji pomi�dzy Grup� a jednostk� stowarzyszon� 
podlegaj� wył�czeniom konsolidacyjnym do poziomu posiadanego udziału. 
 
Nadwy�ka ceny nabycia ponad warto�� godziw� mo�liwych do zidentyfikowania aktywów 
netto podmiotu stowarzyszonego na dzie� nabycia jest ujmowana jako warto�� firmy. 
 
W przypadku gdy cena nabycia jest ni�sza od warto�ci godziwej mo�liwych do 
zidentyfikowania aktywów netto podmiotu stowarzyszonego na dzie� nabycia, ró�nica 
ujmowana jest jako zysk w rachunku zysków i strat okresu, w którym nast�piło nabycie. 

2.4. WARTO�� FIRMY 

Warto�� firmy powstaj�ca przy konsolidacji to nadwy�ka kosztu nabycia jednostki nad 
warto�ci� godziw� mo�liwych do zidentyfikowania składników aktywów i pasywów jednostki 
zale�nej, stowarzyszonej lub wspólnego przedsi�wzi�cia na dzie� nabycia.  
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Warto�� firmy jest wykazywana jako składnik aktywów i przynajmniej raz w roku poddawana 
jest testowi na utrat� warto�ci. Skutki utraty warto�ci odnoszone s� w ci��ar rachunku 
zysków i strat i nie podlegaj� odwróceniu w kolejnych okresach. 

2.5. WARTO�CI NIEMATERIALNE WYTWORZONE WE WŁASNYM ZAKRESIE – KOSZTY 
BADA� I PRAC ROZWOJOWYCH 

Koszty prac badawczych nie podlegaj� aktywowaniu i s� prezentowane w rachunku zysków 
i strat jako koszty w okresie, w którym zostały poniesione. 
 
Koszty prac rozwojowych s� kapitalizowane wył�cznie w sytuacji, gdy: 
- realizowany jest �ci�le okre�lony projekt (np. oprogramowanie lub nowe procedury); 
- prawdopodobne jest, �e składnik aktywów przyniesie przyszłe korzy�ci ekonomiczne; 
- koszty zwi�zane z projektem mog� by� wiarygodnie oszacowane.  
 
Koszty prac rozwojowych s� amortyzowane metod� liniow� przez przewidywany okres ich 
ekonomicznej przydatno�ci. 
 
W przypadku, gdy niemo�liwe jest wyodr�bnienie wytworzonego we własnym zakresie 
składnika aktywów, koszty prac rozwojowych s� ujmowane w rachunku zysków i strat  
w okresie, w którym zostały poniesione. 

2.6. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 

Grunty, budynki i budowle u�ytkowane w procesie produkcji i dostarczania towarów i usług 
jak równie� dla celów administracyjnych wykazywane s� w bilansie w warto�ci 
przeszacowanej równej kwocie uzyskanej z wyceny składnika aktywów do jego warto�ci 
godziwej, dokonanej przez rzeczoznawc� w oparciu o zało�enia rynkowe (na okre�lony 
dzie� dokonania tej wyceny), pomniejszonej w kolejnych okresach o odpisy amortyzacyjne 
oraz utrat� warto�ci.  
 
Zwi�kszenie warto�ci wynikaj�ce z przeszacowania gruntów, budynków i budowli ujmowane 
jest w pozycji kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny, za wyj�tkiem sytuacji, gdy 
podwy�szenie warto�ci odwraca wcze�niejszy odpis rozpoznany w rachunku zysków i strat 
(w takim przypadku podniesienie warto�ci ujmowane jest równie� w rachunku zysków i strat 
ale do wysoko�ci wcze�niejszego odpisu). Obni�enie warto�ci wynikaj�ce z przeszacowania 
gruntów, budynków i budowli ujmowane jest jako koszt okresu w wysoko�ci przewy�szaj�cej 
kwot� wcze�niejszej wyceny tego składnika aktywów uj�t� w pozycji kapitału rezerwowego z 
aktualizacji wyceny.  
 
Amortyzacja przeszacowanych budynków i budowli ujmowana jest w rachunku zysków  
i strat. W momencie sprzeda�y lub zako�czenia u�ytkowania przeszacowanych budynków  
i budowli, nierozliczona kwota przeszacowania dotycz�ca tych aktywów przenoszona jest 
bezpo�rednio z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny do zysków zatrzymanych.  
 
�rodki trwałe w budowie powstaj�ce dla celów produkcyjnych, wynajmu lub 
administracyjnych jak równie� dla celów jeszcze nie okre�lonych, prezentowane s�  
w bilansie wg kosztu wytworzenia pomniejszonego o odpisy z tytułu utraty warto�ci. Koszt 
wytworzenia zwi�kszany jest o opłaty oraz dla okre�lonych aktywów o koszty finansowania 
zewn�trznego skapitalizowane zgodnie z zasadami okre�lonymi w zasadach rachunkowo�ci 
Grupy. Amortyzacja dotycz�ca tych �rodków trwałych rozpoczyna si� w momencie 
rozpocz�cia ich u�ytkowania, zgodnie z zasadami dotycz�cymi własnych aktywów trwałych.  
 
Maszyny, urz�dzenia, �rodki transportu oraz pozostałe �rodki trwałe prezentowane s�  
w bilansie w warto�ci kosztu historycznego pomniejszonego o dokonane skumulowane 
umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty warto�ci. 
 
Amortyzacj� wylicza si� dla wszystkich �rodków trwałych, z pomini�ciem gruntów oraz 
�rodków trwałych w budowie, przez oszacowany okres ekonomicznej przydatno�ci tych 
�rodków, u�ywaj�c metody liniowej, przy zastosowaniu nast�puj�cych rocznych stawek 
amortyzacji: 
 
− budowle i budynki - nie krócej ni� 10 lat, 

− urz�dzenia techniczne i maszyny (z wył�czeniem sprz�tu komputerowego) - nie krócej 
ni� 5 lat, 

− sprz�t komputerowy - nie krócej ni� 2 lata, 
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− �rodki transportu - nie krócej ni� 5 lat,  

− inne �rodki trwałe - nie krócej ni� 5 lat. 

Zyski lub straty wynikłe ze sprzeda�y/likwidacji lub zaprzestania u�ytkowania �rodków 
trwałych s� okre�lane jako ró�nica pomi�dzy przychodami ze sprzeda�y a warto�ci� netto 
tych �rodków trwałych i s� ujmowane w rachunku zysków i strat.  

2.7. LEASING 

Umowy leasingu finansowego, to umowy na mocy których przenoszone jest na Grup� 
Kapitałow� zasadniczo całe ryzyko oraz całe potencjalne korzy�ci wynikaj�ce z bycia 
wła�cicielem. 
Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu s� traktowane jak leasing operacyjny. 
 
U�ytkowane na podstawie umów leasingu finansowego aktywa s� traktowane na równi  
z  aktywami Grupy i s� wyceniane w momencie rozpocz�cia umowy leasingu według ni�szej 
z nast�puj�cych dwóch warto�ci: warto�ci godziwej składnika maj�tku stanowi�cego 
przedmiot leasingu lub warto�ci bie��cej minimalnych opłat leasingowych. Płatno�ci 
leasingowe dzielone s� na cz��� odsetkow� oraz cz��� kapitałow�, tak, aby stopa odsetek 
od pozostaj�cego zobowi�zania była wielko�ci� stał�. 
 
Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego s� odnoszone w rachunek zysków i strat  
metod� liniow� przez okres trwania leasingu. 

2.8. NIERUCHOMO�CI INWESTYCYJNE 

Za nieruchomo�ci inwestycyjne uznaje si� nieruchomo�ci, które traktowane s� jako �ródło 
przychodów z czynszów i/lub utrzymywane s� w posiadaniu ze wzgl�du na spodziewany 
przyrost ich warto�ci. Nieruchomo�ci inwestycyjne wyceniane s� na dzie� bilansowy  
w warto�ci godziwej. Zyski i straty wynikaj�ca ze zmiany warto�ci godziwej nieruchomo�ci 
inwestycyjnych ujmowane s� w rachunku zysków i strat w okresie, w którym powstały.  

2.9. AKTYWA TRWAŁE I GRUPY AKTYWÓW NETTO PRZEZNACZONE DO ZBYCIA 

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do zbycia a tak�e grupy aktywów netto 
przeznaczonych do zbycia wyceniane s� po ni�szej z dwóch warto�ci: warto�ci bilansowej 
lub warto�ci godziwej pomniejszonych o koszty zwi�zane ze sprzeda��. 

 
Aktywa trwałe i grupy aktywów netto s� klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia, je�eli 
ich warto�� bilansowa b�dzie odzyskana raczej w wyniku transakcji sprzeda�y ni� w wyniku 
ich dalszego u�ytkowania. Warunek ten uznaje si� za spełniony wył�cznie wówczas, gdy 
składnik aktywów (lub grupa aktywów netto przeznaczonych do zbycia) jest dost�pny  
w swoim obecnym stanie do natychmiastowej sprzeda�y, a wyst�pienie transakcji 
sprzeda�y jest bardzo prawdopodobne w ci�gu roku od momentu zmiany klasyfikacji.  

2.10. ZAPASY 

Zapasy s� wykazywane według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wy�szych, ni� 
cena sprzeda�y netto. Na koszty wytworzenia składaj� si� koszty materiałów bezpo�rednich 
oraz w stosownych przypadkach koszty wynagrodze� bezpo�rednich oraz uzasadniona 
cz��� kosztów po�rednich. Zapasy materiałów i towarów s� wyceniane przy wykorzystaniu 
metody FIFO. Cena sprzeda�y netto odpowiada oszacowanej cenie sprzeda�y 
pomniejszonej o wszelkie koszty konieczne do zako�czenia produkcji oraz koszty 
doprowadzenia zapasów do sprzeda�y lub znalezienia nabywcy (tj. koszty sprzeda�y, 
marketingu itp.). 

2.11. KOSZTY FINANSOWANIA ZEWN	TRZNEGO 

Koszty finansowania zewn�trznego bezpo�rednio zwi�zanego z nabyciem lub 
wytworzeniem dostosowywanych składników maj�tku, s� doliczane do kosztów wytworzenia 
takich �rodków trwałych, a� do momentu oddania tych �rodków trwałych do u�ytkowania. 
Koszty te s� pomniejszane o przychody uzyskane z tymczasowego inwestowania �rodków 
pozyskanych na wytworzenie danego składnika aktywów. 
 
Wszelkie pozostałe koszty finansowania zewn�trznego s� odnoszone bezpo�rednio  
w ci��ar rachunku zysków i strat w okresie, w którym zostały poniesione. 
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2.12. INSTRUMENTY FINANSOWE 

Aktywa i zobowi�zania finansowe ujmowane s� w bilansie Grupy w momencie, gdy Grupa 
staje si� stron� wi���cej umowy.  

2.13. NALE
NO�CI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG 

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług wyceniane s� w ksi�gach w warto�ci nominalnej 
skorygowanej o odpowiednie odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci w�tpliwych.  

2.14. INWESTYCJE W PAPIERY WARTO�CIOWE 

Inwestycje w papiery warto�ciowe klasyfikowane s� jako przeznaczone do obrotu lub 
dost�pne do sprzeda�y i wyceniane s� na dzie� bilansowy według warto�ci godziwej. W 
przypadku gdy papiery warto�ciowe zaklasyfikowane zostały jako przeznaczone do obrotu, 
zyski i straty wynikaj�ce ze zmiany warto�ci godziwej ujmowane s� w rachunku zysków  
i strat za dany okres. W przypadku aktywów dost�pnych do sprzeda�y, zyski i straty 
wynikaj�ce ze zmiany ich warto�ci godziwej ujmowane s� bezpo�rednio w kapitałach a� do 
momentu sprzeda�y składnika aktywów lub rozpoznania utraty warto�ci. Wówczas 
skumulowane zyski lub straty rozpoznane poprzednio w kapitałach przenoszone s� do 
rachunku zysków i strat za dany okres.  

2.15. ZOBOWI�ZANIA FINANSOWE ORAZ INSTRUMENTY KAPITAŁOWE 

Zobowi�zania finansowe oraz instrumenty kapitałowe s� klasyfikowane w zale�no�ci od ich 
tre�ci ekonomicznej wynikaj�cej z zawartych umów. Instrument kapitałowy to umowa daj�ca 
prawo do udziału w aktywach Grupy pomniejszonych o wszystkie zobowi�zania.  

2.16. KREDYTY BANKOWE 

Oprocentowane kredyty bankowe ujmowane s� według ceny nabycia odpowiadaj�cej 
warto�ci godziwej uzyskanych �rodków pieni��nych, pomniejszonych o koszty bezpo�rednie 
zwi�zane z uzyskaniem kredytu.  

2.17. ZOBOWI�ZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG 

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług wykazywane s� w bilansie w warto�ci nominalnej.  

2.18. INSTRUMENTY KAPITAŁOWE 

Instrumenty kapitałowe wyemitowane przez Spółk� ujmowane s� w warto�ci uzyskanych 
wpływów pomniejszonych o bezpo�rednie koszty emisji.  

2.19. REZERWY 

Rezerwy tworzone s� wówczas, gdy na Grupie ci��y istniej�cy obowi�zek (prawny lub 
zwyczajowy) wynikaj�cy ze zdarze� przeszłych i gdy prawdopodobne jest, �e wypełnienie 
tego obowi�zku spowoduje konieczno�� wypływu �rodków oraz mo�na dokona� 
wiarygodnego szacunku kwoty tego zobowi�zania. 
 

2.20. PRZYCHODY ZE SPRZEDA
Y 

Przychody ze sprzeda�y ujmowane s� – zgodnie z Mi�dzynarodowym Standardem 
Rachunkowo�ci nr 18 „Przychody” – w warto�ci godziwej zapłat otrzymanych lub nale�nych 
i reprezentuj� nale�no�ci za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej 
działalno�ci gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, podatek od towarów i usług oraz inne 
podatki zwi�zane ze sprzeda�� (podatek akcyzowy). 
 
Sprzeda� towarów ujmowana jest w momencie dostarczenia towarów i przekazania prawa 
własno�ci. 
 
Przychody z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych s� ujmowane na podstawie 
stopnia zaawansowania prac o ile wynik na kontrakcie mo�na ustali� w sposób wiarygodny. 
Stopie� zaawansowania prac jest ustalany jako udział kosztów poniesionych celem 
realizacji zlecenia do planowanych kosztów całkowitych. Je�eli wyniku kontraktu nie mo�na 
oszacowa� w sposób wiarygodny, wówczas przychody dotycz�ce tej umowy s� ujmowane 
tylko do wysoko�ci poniesionych kosztów, których odzyskanie jest prawdopodobne. 
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Przychody z tytułu odsetek ujmowane s� sukcesywnie w miar� ich narastania, w odniesieniu 
do głównej kwoty nale�nej, zgodnie z metod� efektywnej stopy procentowej. 
 
Przychody z tytułu dywidend s� ujmowane w momencie ustalenia prawa akcjonariuszy do 
ich otrzymania.  

2.21. TRANSAKCJE W WALUTACH OBCYCH 

W sprawozdaniach finansowych jednostek wchodz�cych w skład grupy kapitałowej 
transakcje w walucie obcej przelicza si� według kursu obowi�zuj�cego na dzie� dokonania 
transakcji. Na dzie� bilansowy aktywa i pasywa pieni��ne przelicza si� według kursu 
obowi�zuj�cego na dzie� bilansowy. Zyski i straty wynikłe z przeliczenia walut s� 
odnoszone bezpo�rednio w rachunek zysków i strat, za wyj�tkiem przypadków, gdy 
powstały one wskutek wyceny aktywów i pasywów niepieni��nych, w przypadku których 
zmiany warto�ci godziwej odnosi si� bezpo�rednio na kapitał. 

�

Aktywa i pasywa jednostek zagranicznych wyra�one w walucie obcej przelicza si� na walut� 
sprawozdawcz� według kursu obowi�zuj�cego na dzie� bilansowy. Przychody i koszty uj�te 
w sprawozdaniach finansowych podmiotów zagranicznych przelicza si� według �rednich 
kursów, jakie obowi�zywały w poszczególnych miesi�cach roku obrachunkowego. 

2.22. PODATKI 

Na obowi�zkowe obci��enia wyniku składaj� si�: podatek bie��cy oraz podatek odroczony.  
 
Bie��ce obci��enie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy 
opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa ró�ni si� od ksi�gowego 
zysku (straty) netto w zwi�zku z wył�czeniem przychodów podlegaj�cych opodatkowaniu  
i kosztów stanowi�cych koszty uzyskania przychodów w latach nast�pnych oraz pozycji 
kosztów i przychodów, które nigdy nie b�d� podlegały opodatkowaniu. Obci��enia 
podatkowe s� wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowi�zuj�ce w danym roku 
obrotowym. 
 
Podatek odroczony jest wyliczany metod� bilansow� jako podatek podlegaj�cy zapłaceniu 
lub zwrotowi w przyszło�ci na ró�nicach pomi�dzy warto�ciami bilansowymi aktywów  
i pasywów a odpowiadaj�cymi im warto�ciami podatkowymi wykorzystywanymi do 
wyliczenia podstawy opodatkowania. 
 
Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich ró�nic przej�ciowych 
podlegaj�cych opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego 
jest rozpoznawany do wysoko�ci w jakiej jest prawdopodobne, �e b�dzie mo�na 
pomniejszy� przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne ró�nice przej�ciowe. Pozycja 
aktywów lub zobowi�zanie podatkowe nie powstaje, je�li ró�nica przej�ciowa powstaje  
z tytułu warto�ci firmy lub z tytułu pierwotnego uj�cia innego składnika aktywów lub 
zobowi�zania w transakcji, która nie ma wpływu ani na wynik podatkowy ani na wynik 
ksi�gowy. 
 
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawana od przej�ciowych ró�nic 
podatkowych powstałych w wyniku inwestycji w podmioty zale�ne i stowarzyszone oraz 
wspólne przedsi�wzi�cia, chyba �e Grupa jest zdolna kontrolowa� moment odwrócenia 
ró�nicy przej�ciowej i jest prawdopodobne, i� w daj�cej si� przewidzie� przyszło�ci ró�nica 
przej�ciowa si� nie odwróci. 
 
Warto�� składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na ka�dy dzie� 
bilansowy, a w przypadku gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie b�d� 
wystarczaj�ce dla realizacji składnika aktywów lub jego cz��ci nast�puje jego odpis.  
 
Podatek odroczony jest wyliczany przy u�yciu stawek podatkowych, które b�d� 
obowi�zywa� w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowi�zanie 
stanie si� wymagalne. Podatek odroczony jest ujmowany w rachunku zysków i strat, poza 
przypadkiem gdy dotyczy on pozycji uj�tych bezpo�rednio w kapitale własnym. W tym 
ostatnim wypadku podatek odroczony jest równie� rozliczany bezpo�rednio w kapitały 
własne. 
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NOTA NR 1.  
SEGMENTY DZIAŁALNO�CI – BRAN
OWE I GEOGRAFICZNE 

Spółka przyjmuje, �e podstawowym podziałem na segmenty jest segmentacja bran�owa, która jest 
decyduj�ca dla okre�lenia rodzaju ryzyka i stóp zwrotu osi�ganych przez Spółk�. Przyjmuje si�, �e Spółka 
prowadzi działalno�� w ramach jednego segmentu bran�owego – handlu detalicznego i hurtowego 
narz�dziami, elektronarz�dziami oraz systemami zamocowa� budowlanych. Spółka była w roku 2004 
stron� umów leasingowych jako podmiot finansuj�cy. Poniewa� Spółka nie zamierza kontynuowa� 
działalno�ci w zakresie zawierania umów leasingowych jako finansuj�cy, nie zawierała �adnych nowych 
umów leasingowych jako finansuj�cy, jedyna aktywna umowa wygasła w I kwartale 2005 r., a aktywa 
zwi�zane z umowami leasingu, przychody i wynik zrealizowany na działalno�ci leasingowej stanowiły 
mniej ni� odpowiednio 10% skonsolidowanej sumy aktywów, 10% skonsolidowanej sumy przychodów 
netto ze sprzeda�y towarów i usług oraz działalno�ci finansowej oraz 10% skonsolidowanego wyniku 
finansowego, nie wyodr�bniano segmentu bran�owego w zakresie zawartych umów leasingowych. Bior�c 
powy�sze pod uwag�, przyjmuje si�, �e podstawowy wzór sprawozdawczy dla segmentu bran�owego 
stanowi skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej jako cało��. 
Za uzupełniaj�cy wzór sprawozdawczy przyj�to podział na segmenty geograficzne przy zastosowaniu 
kryterium opieraj�cego si� na lokalizacji geograficznej klientów. Zgodnie z §69 MSR 14 
„Sprawozdawczo�� dotycz�ca segmentów działalno�ci” zaprezentowano sprawozdania finansowe dla 
ka�dego segmentu geograficznego. 
 
Informacje o poszczególnych segmentach geograficznych zostały zaprezentowane w tabeli nr 1. 

NOTA NR 2.  
WARTO�CI NIEMATERIALNE 

Informacje o warto�ciach niematerialnych zostały zaprezentowane w tabeli nr 2. 

NOTA NR 3.  
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 

Informacje o rzeczowych aktywach trwałych zostały zaprezentowane w tabeli nr 3. 
 

Odpisy aktualizuj�ce z tytułu utraty warto�ci rzeczowych aktywów trwałych nie wyst�puj�. 

NOTA NR 4.  
NIERUCHOMO�CI INWESTYCYJNE 

Informacje o nieruchomo�ciach inwestycyjnych zostały zaprezentowane w tabeli nr 4. 

NOTA NR 5.  
INWESTYCJE W JEDNOSTKI STOWARZYSZONE 

Nie dotyczy. 

NOTA NR 6.  
UDZIAŁ WE WSPÓLNYCH PRZEDSI	WZI	CIACH 

Nie dotyczy. 

NOTA NR 7.  
AKTYWA FINANSOWE 

Informacje o aktywach finansowych dost�pnych do sprzeda�y oraz aktywach finansowych 
przeznaczonych do obrotu zostały zaprezentowane w tabeli nr 5. 

 
Warto�� bilansowa aktywów finansowych nie odbiega od ich warto�ci godziwej. Warto�ci godziwe 
instrumentów finansowych przedstawia tabela nr 6. 
 
Informacje na temat ryzyka stopy procentowej zawiera tabela nr 7. 

NOTA NR 8.  
ZAPASY 

Informacje o zapasach zostały zaprezentowane w tabelach nr 8  i 9. 
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NOTA NR 9.  
UMOWY O BUDOW	 

Nie dotyczy. 

NOTA NR 10.  
NALE
NO�CI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALE
NO�CI 

Informacje o nale�no�ciach z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych nale�no�ciach zostały 
zaprezentowane w tabeli nr 10. 

NOTA NR 11.  
KAPITAŁ PODSTAWOWY 

Informacje o kapitale podstawowym zostały zaprezentowane w tabelach nr 11 i 12. 

NOTA NR 12.  
POZOSTAŁE KAPITAŁY 

Informacje o pozostałych kapitałach zostały zaprezentowane w tabeli nr 13.  

NOTA NR 13.  
AKCJE WŁASNE 

Nie dotyczy. 

NOTA NR 14.  
REZERWY 

Informacje o rezerwach zostały zaprezentowane w tabeli nr 14. 

NOTA NR 15.  
ZOBOWI�ZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWI�ZANIA 

Informacje o zobowi�zaniach z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych nale�no�ciach zostały 
zaprezentowane w tabeli nr 15. 

NOTA NR 16.  
KREDYTY I PO
YCZKI 

Informacje o kredytach i po�yczkach zostały zaprezentowane w tabelach nr 16, 17 i 18. 
 
Zabezpieczenia kredytów zaci�gni�tych przez Grup� KOELNER:  

Kredyt w banku: Zabezpieczenie 

Raiffeisen Bank Polska SA 
 

1. Weksel in blanco 
2. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem 
3. Zastaw na maszynach w kwocie 6.000.000 zł 
4. Hipoteka na nieruchomo�ci KW 175233, w kwocie 2.800.000 zł 
5. Cesja praw z polis ubezpiecz. w/w maszyn i nieruchomo�ci 

Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszcz�dno�ciowo- 
Po�yczkowe w Pabianicach 

1. weksel in blanco Koelner Centrum  
2. przewłaszczenie zapasów magazynowych w wys. 300.000 zł  
3. cesja z praw z polisy ubezpieczeniowej  
4. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym 

Citibank (Polska) SA 

1. Przewłaszczenie maszyn i urz�dze� w kwocie 1.949.951 zł,  
2. Por�czenie Koelner SA  
3. por�czenie Krystyny Koelner  
4. Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na ww. maszyny 

Raiffeisen Bank Polska SA – limit wierzytelno�ci 
 

1. Weksel in blanco  
2. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem  
3. Zastaw na zapasach  
4. Hipoteka w kwocie 4.000.000 zł na nieruchomo�ci KW 93594 
oraz 10.000.000 zł na nieruchomo�ci KW 116459 i KW 121721  
5. Cesja praw z polis ubezpiecz. w/w zapasów i nieruchomo�ci 

 
KOELNER SA dysponuje przyznanym przez Raiffeisen Bank Polska SA limitem wierzytelno�ci do 
wykorzystania w formie: kredytu w rachunku bie��cym w PLN, kredytu rewolwingowego w PLN, USD oraz 
EURO, akredytyw "bez pokrycia z góry", gwarancji bankowych oraz obsługi transakcji terminowych typu 
forward. Wysoko�� limitu wynosi 22.500 tys. PLN. 
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NOTA NR 17.  
ZOBOWI�ZANIA WARUNKOWE Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU OPERACYJNEGO I FINANSOWEGO 

Grupa KOELNER nie posiada zobowi�za� warunkowych z tytułu leasingu operacyjnego. 

Informacje o zobowi�zaniach warunkowych z tytułu leasingu finansowego zostały zaprezentowane  
w tabeli nr 19. 

NOTA NR 18.  
LEASING 

Specyfikacj� przedmiotów leasingu prezentuje tabela nr 20. 

NOTA NR 19.  
PODATEK DOCHODOWY 

Specyfikacj� podatku dochodowego za okres sprawozdawczy prezentuje tabela nr 21. 

NOTA NR 20.  
ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY 

Odroczony podatek dochodowy prezentuje tabela nr 22. 

NOTA NR 21.  
POZYCJE POZABILANSOWE 

Grupa nie posiada pozycji pozabilansowych. Zobowi�zania pozabilansowe posiada jednostka dominuj�ca 
KOELNER SA. Jest to zobowi�zanie pozabilansowe w postaci gwarancji kredytu zaci�gni�tego przez 
Koelner – Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o.  Na dzie� 30.06.2005 warto�� tego zobowi�zania wynosiła  
450 tys. PLN. 

NOTA NR 22.  
PRZYCHODY ZE SPRZEDA
Y OSI�GNIETE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 

Przychody ze sprzeda�y Grupy Kapitałowej zostały zaprezentowane w tabeli nr 23. 

NOTA NR 23.  
PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE  

Przychody finansowe i koszty finansowe zostały zaprezentowane w tabeli nr 24. 
 
Zyski (straty) z tytułu ró�nic kursowych (netto) – zaprezentowano w tabeli nr 25. 

NOTA NR 24.  
WYNIK DZIAŁALNO�CI ZANIECHANEJ 

Nie dotyczy. 

NOTA NR 25.  
ZYSK PRZYPADAJ�CY NA JEDN� AKCJ	 

Informacje o zysku przypadaj�cym na jedn� akcj� zostały zaprezentowane w tabeli nr 26. 
 
Podstawowy skonsolidowany zysk przypadaj�cy na akcjonariuszy podmiotu dominuj�cego Grupy na jedn� 
akcj� jest ilorazem zysku za okres przypadaj�cego na akcjonariuszy i �redniej wa�onej liczby akcji 
wyst�puj�cych w ci�gu okresu. W okresie 01.01 – 30.06.2005 liczba akcji nie ulegała zmianie tak wi�c 
�rednia wa�ona liczba akcji równa jest 30.000.000 szt. 
Podstawowy jednostkowy zysk przypadaj�cy na akcjonariuszy KOELNER SA na jedn� akcj� jest ilorazem 
zanualizowanego zysku przypadaj�cego na akcjonariuszy i �redniej wa�onej liczby akcji wyst�puj�cych  
w ci�gu ostatnich 12 miesi�cy. 
 
�rednia wa�ona liczba akcji dla potrzeb wyliczenia jednostkowego zysku na jedn� akcj�: 
[(23.000.000 x 184) + (7.000.000 x 29) + (30.000.000 x 180)] / 364 =  27.019.230 szt. 

NOTA NR 26.  
ROZWODNIONY ZYSK PRZYPADAJ�CY NA JEDN� AKCJ	 

Nie dotyczy. 
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NOTA NR 27.  
POŁ�CZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH 

Nie dotyczy. 

NOTA NR 28.  
PROGRAM OPCJI MENAD
ERSKICH 

Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 lipca 2004 roku kapitał zakładowy Spółki 
został warunkowo podwy�szony o kwot� 1.060.000,00 PLN, poprzez udzielenie Zarz�dowi uprawnienia do 
wyemitowania nie wi�cej ni� 1.060.000 akcji serii C, w celu wykonania zobowi�zania do wydania akcji 
posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych. W ramach realizacji Programu Opcji Mened�erskich, zgodnie  
z zasadami i na warunkach okre�lonych uchwał� Rady Nadzorczej w Regulaminie Programu Opcji 
Mened�erskich z dnia 21 lipca 2004 roku posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych zaoferowane zostan� 
akcje serii C. Ka�dy Warrant uprawnia jego posiadacza do obj�cia 1 (jednej) akcji serii C.  
Prawo do obj�cia akcji serii C b�dzie realizowane po cenie emisyjnej wynosz�cej 1,00 PLN za akcj�. 

Akcje serii C przeznaczone do obj�cia przez osoby uprawnione b�d� podzielone na trzy transze. Transza I 
składa si� z 335.200 akcji przeznaczonych do nabycia przez osoby uprawnione oraz 18.000 akcji 
stanowi�cych pul� rezerwow�,  

Dnia 28 lipca 2005 r. WZA Spółki zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentuj�ce 
wynik EBITDA za rok 2004 w wysoko�ci 32.956.969,41 PLN. Tym samym spełniony został warunek 
przydzielenia I Transzy opcji osobom upowa�nionym. Rada Nadzorcza Spółki w dniu 16 czerwca 2005 r.  
upowa�niła Zarz�d do uruchomienia  tej Transzy. 

NOTA NR 29.  
TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWI�ZANYMI 

Grupa KOELNER zawiera transakcje z podmiotami powi�zanymi na warunkach rynkowych. 
 
Informacje na temat transakcji z podmiotami powi�zanymi zostały zaprezentowane w tabeli nr 27. 

NOTA NR 30.  
RYZYKO KURSU WALUTOWEGO. 

Grupa KOELNER wyst�puje jednocze�nie w roli importera i eksportera w zawi�zku z czym ryzyko kursu 
walutowego jest w du�ej mierze ograniczone.  Pomimo tego, Zarz�d stara si� dodatkowo ogranicza� 
ryzyko poprzez zawieranie kontraktów terminowych. 

NOTA NR 31.  
RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ. 

W chwili obecnej Grupa korzysta w stosunkowo niewielkim stopniu z zobowi�za� oprocentowanych 
zmienn� stop� procentow�, dlatego te� ewentualna zmiana stóp procentowych b�dzie miała znikomy 
wpływ na wyniki finansowe Grupy. 
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NOTA NR 32.  
ZDARZENIA PO DACIE BILANSU 

W dniu 15.07.2005 r. s�d w Siegen (Niemcy) dokonał rejestracji spółki Koelner Deutschland GmbH  
z siedzib� w Bad Berleburg o kapitale zało�ycielskim 100.000 EUR, w którym cało�� udziałów obj�ł jedyny 
wspólnik KOELNER SA, pokrywaj�c je gotówk�.  Podstawowym przedmiotem działalno�ci spółki jest 
sprzeda� technik zamocowa� dla budownictwa. 
 
W dniu 4.08.2005 r. podpisana została umowa zakupu 51% tj. 153 udziałów o warto�ci nominalnej  
10.000 HUF ka�dy w spółce z ograniczon� odpowiedzialno�ci� RIVKER Kft. z siedzib� w Budapeszcie 
(1105 Budapest, Mongol u. 41, W�gry) nale��cych do Istvana i Andrasa Tari, obywateli W�gier, za kwot� 
2.550.000 EUR. Udziały te uprawniaj� do 51% głosów na zgromadzeniu wspólników. Jednocze�nie 
zmieniona została nazwa spółki na Koelner Hungária Kft. Warto�� nabytych udziałów stanowi wi�cej ni� 
20% kapitału zakładowego RIVKER Kft. Pomi�dzy KOELNER SA a zbywaj�cym nie wyst�puj� �adne 
powi�zania. Zakup udziałów został sfinansowany ze �rodków własnych KOELNER SA.  
 
KOELNER SA jest w  trakcie rozmów z BPB, wła�cicielem angielskiego przedsi�biorstwa Rawlplug, co 
mo�e prowadzi� do przej�cia Rawlplug. W przypadku powodzenia negocjacji, jest mo�liwe, ze  
KOELNER SA stanie si� wła�cicielem przedsi�biorstwa Rawlplug przed ko�cem pa�dziernika 2005r. 

NOTA NR 33.  
OBJA�NIENIA DOTYCZ�CE PRZEKSZTAŁCENIA NA MSSF 

Zgodnie z MSSF 1, Grupa KOELNER powinna przedstawi� informacje, by umo�liwi� czytelnikom jej 
sprawozdania finansowego zrozumienie istotnych ró�nic w kapitale własnym oraz wyniku finansowym w 
stosunku do wielko�ci prezentowanych w sprawozdaniach finansowych sporz�dzanych zgodnie z polskimi 
zasadami rachunkowo�ci. 
Poni�ej przedstawiono wpływ zmiany zasad rachunkowo�ci Grupy na dane finansowe na dzie� 
31.12.2004 r. oraz 30.06.2004 r. Zmiana zasad rachunkowo�ci Grupy nie miała wpływu na wynik 
finansowy i kapitały własne Grupy  na dzie� 1.01.2004 r. 
 
Wpływ zmiany zasad rachunkowo�ci na dane finansowe na dzie� 31.12.2004 r., przedstawia si� 
nast�puj�co: 

Tytuł zmiany Pozycje Wpływ 

Ujemna warto�� firmy:  (13.639) 
reklasyfikacja ujemnej warto�ci firmy 

Wynik  lat ubiegłych:  13.639 

Towary:  3.714 
uj�cie zapasów w dacie przej�cia ryzyk 

Zobowi�zania z tyt. dostaw i usł. j.poz.:  3.714 

Kapitał zapasowy: 2.682 
prezentacja opcji mened�erskich 

Wynik  lat ubiegłych:  (2.682) 

 
 

Wpływ zmiany zasad rachunkowo�ci na dane finansowe na dzie� 30.06.2004 r., przedstawia si� 
nast�puj�co: 

Tytuł zmiany Pozycje Wpływ 

Ujemna warto�� firmy:  (416) 
reklasyfikacja ujemnej warto�ci firmy 

Wynik  lat ubiegłych:  416 

 
 

Zarz�d jest zdania, �e uzgodnienie kapitału własnego i wyniku finansowego przedstawione poni�ej jest 
wystarczaj�ce, by zrozumie� skutki przyj�cia MSSF przy sporz�dzeniu skonsolidowanego sprawozdania  
Grupy. 
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Uzgodnienie kapitału własnego 

 1 stycznia 2004 r. 31 grudnia 2004 r. 30 czerwca 2004 r. 

Stan według polskich 
zasad rachunkowo�ci 39 256 134 574 54 459 

Stan według MSSF 39 256 145 249 54 875 

Ró�nica - 10 675 416 

 
 

Uzgodnienie wyniku finansowego 

 2004 r. 
6 miesi�cy 

zako�czonych  
30 czerwca 2004 r. 

Stan według polskich 
zasad rachunkowo�ci 20 096 10 380 

Stan według MSSF 20 096 10 380 

Ró�nica - - 

 

NOTA NR 34.  
USTALANIE WARTOSCI GODZIWEJ 
Przyjmuje si�, �e warto�� nominalna finansowych aktywów obrotowych i krótkoterminowych zobowi�za� 
finansowych pomniejszona o oszacowane korekty z tytułu aktualizacji warto�ci jest zbli�ona do ich 
warto�ci godziwej. 
Zarz�d podmiotu dominuj�cego Grupy uwa�a, �e warto�� nominalna długoterminowych aktywów  
i zobowi�za� finansowych pomniejszona o oszacowane korekty z tytułu aktualizacji warto�ci jest zbli�ona 
do ich warto�ci godziwej. 
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NOTA NR 35.  
PRZELICZENIE WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH NA EURO 
W poni�szej tabeli zaprezentowano przeliczenie wybranych pozycji skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego na walut� euro (EUR). 

w tys. zł w tys. EUR 

WYBRANE DANE FINANSOWE 
SKONSOLIDOWANE 

6 miesi�cy 
zako�czonych 

30 czerwca 
2005 r. 

6 miesi�cy 
zako�czonych 

30 czerwca 
2004 r. 

6 miesi�cy 
zako�czonych 

30 czerwca 
2005 r. 

6 miesi�cy 
zako�czonych 

30 czerwca 
2004 r. 

I. Przychody netto ze sprzeda�y  
produktów, towarów i materiałów 98 194 74 566 24 064 15 761 

II. Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej 11 629 13 771 2 850 2 911 

III. Zysk (strata) brutto 12 399 12 872 3 039 2 721 

IV. Zysk (strata) netto 10 897 10 475 2 671 2 214 
V. Zysk (strata) netto przypadaj�cy 
akcjonariuszom jednostki dominuj�cej 10 886 10 380 2 668 2 194 

VI. Przepływy pieni��ne netto  
z działalno�ci operacyjnej -11 258 -144 -2 759 -30 

VII. Przepływy pieni��ne netto  
z działalno�ci inwestycyjnej -14 382 -4 164 -3 525 -880 

VIII. Przepływy pieni��ne netto  
z działalno�ci finansowej -4 089 4 614 -1 002 975 

IX. Przepływy pieni��ne netto, razem -29 729 307 -7 286 65 

X. Aktywa razem  230 469 118 685 57 045 26 129 

XI. Zobowi�zania długoterminowe 25 514 20 111 6 315 4 428 

XII. Zobowi�zania krótkoterminowe  36 975 42 967 9 152 9 460 
XIII. Kapitał własny przypadaj�cy 
akcjonariuszom jednostki dominuj�cej 159 744 54 875 39 540 12 081 

XIV. Kapitał zakładowy  30 000 23 000 7 426 5 064 

XV. Liczba akcji  30 000 000 23 000 000 30 000 000 23 000 000 
XVI. Zysk (strata) na jedn� akcj� zwykł�  
(w zł / EUR)  0,36 0,45 0,09 0,10 

XVII. Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj�  
(w zł / EUR) 5,32 2,39 1,32 0,53 

 
Aktywa i pasywa zostały przeliczone na EURO przy zastosowaniu �rednich kursów walut opublikowanych 
przez Narodowy Bank Polski, obowi�zuj�cych na dzie� bilansowy. Na dzie� 30 czerwca 2005 r. �redni 
kurs EURO wynosił 4,0401 zł. Na dzie� 30 czerwca 2004 r. �redni kurs EURO wynosił 4,5422 zł. 
Pozycje rachunku zysków i strat zostały przeliczone na EURO przy zastosowaniu �rednich kursów walut 
opublikowanych przez Narodowy Bank Polski, obowi�zuj�cych w danym okresie. W okresie 6 miesi�cy 
zako�czonych 30 czerwca 2005 r. �redni kurs EURO wynosił 4,0805. W okresie 6 miesi�cy zako�czonych 
30 czerwca 2004 r. �redni kurs EURO wynosił 4,7311. 
 
 
 
Wedle najlepszej wiedzy Zarz�du, �ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 
KOELNER za 6 miesi�cy zako�czonych 30 czerwca 2005 r. i dane porównywalne sporz�dzone zostały 
zgodnie z obowi�zuj�cymi zasadami rachunkowo�ci oraz odzwierciedlaj� w sposób prawdziwy, rzetelny  
i jasny sytuacje maj�tkowa i finansowa Grupy Kapitałowej oraz jej wynik finansowy, a półroczne 
sprawozdanie Zarz�du zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osi�gni�� oraz sytuacji Grupy Kapitałowej. 

 
Podmiot uprawniony do badania sprawozda� finansowych dokonuj�cy przegl�du półrocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa, a podmiot ten  
i biegli rewidenci dokonuj�cy tego przegl�du spełniaj� warunki do wydania bezstronnego  
i niezale�nego raportu z przegl�du, zgodnie z wła�ciwymi przepisami prawa krajowego. 
 
 
 
Radosław Koelner – Prezes Zarz�du     ……………………………………. 
 
 

Tomasz Mogilski – Wiceprezes Zarz�du           ……………………………………. 
 

 
Wrocław, 30 wrze�nia 2005 r. 


