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Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KOELNER SA za okres 1.01 – 30.06.2011

1.

INFORMACJE OGÓLNE
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za 6 miesiĊcy zakoĔczonych
30.06.2011 r., z danymi porównywalnymi za 6 miesiĊcy zakoĔczonych 30.06.2010 r. Zgodnie
z MSR 34, okresem porównawczym dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
jest sprawozdanie sporządzone na dzieĔ 31.12.2010 oraz na dzieĔ 30.06.2010 r.
W związku ze zmianą polityki rachunkowoĞci oraz korektą błĊdów poprzednich okresów w 2010
roku, dokonano korekt danych porównywalnych wynikających ze sprawozdania finansowego
uprzednio opublikowanego, tj. SA-PSr 2010. Opis dokonanych zmian znajduje siĊ w Nocie nr
41.
Sprawozdania finansowe Spółki Dominującej oraz sprawozdania finansowe spółek zaleĪnych
bĊdące podstawą sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały
sporządzone przy załoĪeniu kontynuowania działalnoĞci przez te spółki przez okres nie krótszy
niĪ 12 miesiĊcy od dnia 30.06.2011 r. i nie wystĊpują okolicznoĞci wskazujące na zagroĪenia
kontynuowania działalnoĞci przez SpółkĊ Dominującą oraz spółki zaleĪne.

1.1. INFORMACJE O JEDNOSTCE DOMINUJĄCEJ ORAZ GRUPIE KAPITAŁOWEJ
Jednostka Dominująca
KOELNER SA (zwana dalej teĪ KOELNER) z siedzibą we Wrocławiu bĊdąca Spółką
Dominującą Grupy Kapitałowej KOELNER SA (zwanej dalej teĪ Grupą KOELNER lub Grupą)
została zarejestrowana w dniu 20.12.1999 r. w dziale B rejestru handlowego pod numerem
9101. Aktualnie Spółka Dominująca zarejestrowana jest pod numerem KRS 33537 w Sądzie
Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego. Spółka Dominująca prowadzi działalnoĞü na terytorium Polski na podstawie
przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Akcje Spółki Dominującej są notowane na
Warszawskiej Giełdzie Papierów WartoĞciowych w Warszawie SA. Czas trwania Spółki
Dominującej jest nieograniczony.
Przedmiot działalnoĞci Jednostki Dominującej
Przedmiotem działalnoĞci KOELNER SA jest projektowanie, wytwarzanie oraz sprzedaĪ głównie
przez hurtowe kanały dystrybucji nastĊpujących grup asortymentowych:
−
−
−

mocowaĔ budowlanych,
narzĊdzi rĊcznych oraz elektronarzĊdzi,
normalii Ğrubowych.

Grupa Kapitałowa
W dniach 13.06.2011 oraz 30.06.2011 roku KOELNER SA zawarła umowy nabycia 100%
udziałów w spółkach zaleĪnych Rawlplug Ireland Ltd (Irlandia) oraz Rawl France SAS (Francja)
od spółki zaleĪnej Rawlplug Ltd (Wlk. Brytania). Ceny nabycia wynosiły odpowiednio:
3 770 tys. GBP za spółkĊ francuską oraz 2 326 tys. GBP za spółkĊ irlandzką. Rozliczenie
transakcji nastąpiło poprzez potrącenie wzajemnych rozrachunków.
Operacja ta miała na celu uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej KOELNER SA oraz
znaczącą redukcjĊ rozrachunków walutowych eksponowanych na wahania kursowe.
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Podmioty tworzące GrupĊ Kapitałową KOELNER SA na dzieĔ 30.06.2011 r. przedstawia
poniĪszy diagram:

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 Centrum Sp. z o.o. - 51%

-> Koelner ŁaĔcucka Fabryka ĝrub
Sp. z o.o. - 100%

-> 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%

-> KOELNER-RAWLPLUG Buliding and Construction Material Trading LLC* - 49%

-> Rawlplug Ltd - 100%

-> Koelner Finance Ltd* - 50%

-> Rawl France SAS - 100%
-> Rawlplug Ireland Ltd - 100%

-> Herco Fixings Ltd* - 61%

-> Koelner Finance Ltd* - 50%
-> KOELNER Kazakhstan Ltd* - 70%
-> TOW KOELNER Ukraina* - 2,36%
-> TOW Leotex* - 51%

-> TOW KOELNER Ukraina* - 97,64%

-> KOELNER d.o.o.* - 100%
-> Koelner Trading KLD LLC* - 100%

* na 30.06.2011 r. spółki nie były objĊte konsolidacją (zgodnie z MSR 1 pkt 31)
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Koelner Vilnius UAB

Koelner Bulgaria EOOD

Koelner CZ SRO

Koelner Centrum
Sp. z o.o.

TOW Koelner Kiev

Koelner Romania SRL

Koelner Hungária Kft

Koelner Deutschland
GmbH

Koelner Ltd

RAWLPLUG Ltd

Koelner Kazakhstan Ltd*

Koelner-Rawlplug Middle
East FZE

Rawl Scandinavia AB
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Koelner Tworzywa
Sztuczne Sp. z o.o.
Fabryka Pił i NarzĊdzi
Wapienica Sp. o.o.

nazwa jednostki

3

2

1

lp.

Warehouse No.RA08BC01 Jabel Ali
Dubai, Zjd.Emiraty Arabskie
Baumansgatan 4
S-593 32 Vastervik, Szwecja

sprzedaĪ hurtowa
materiałów bud.
sprzedaĪ hurtowa
materiałów bud.

sprzedaĪ hurtowa
materiałów bud.

050008 m.Almaty obwód Almaty
al.Abaja 115, Kazachstan

pełna

jednostka zaleĪna

16.10.2006

17.07.2006

23.05.2006

nie podlega
konsolidacji zgodnie z
MSR 1 pkt 31
pełna

31.10.2005

01.04.2005

15.07.2005

04.08.2005

04.05.2001

12.05.2003

19.06.2000

10.05.2000

08.05.2001

01.08.2002

17.12.2004

07.06.2004

data objĊcia
kontroli /
współkontroli
/ uzyskania
znaczącego
wpływu

pełna

pełna

pełna

pełna

pełna

pełna

pełna

jednostka zaleĪna

jednostka zaleĪna

jednostka zaleĪna

jednostka zaleĪna

jednostka zaleĪna

jednostka zaleĪna

sprzedaĪ hurtowa
materiałów bud.
sprzedaĪ hurtowa
materiałów bud.
produkcja i sprzedaĪ
hurtowa materiałów bud.
sprzedaĪ hurtowa
materiałów bud.

jednostka zaleĪna

jednostka zaleĪna

jednostka zaleĪna

pełna

pełna

jednostka zaleĪna

jednostka zaleĪna

pełna

pełna

pełna

metoda
konsolidacji, bądĨ
wskazanie, Īe
jednostka nie
podlega
konsolidacji

jednostka zaleĪna

jednostka zaleĪna

jednostka zaleĪna

charakter powiązania
(z okreĞleniem
powiązaĔ
bezpoĞrednich i
poĞrednich)

sprzedaĪ hurtowa
materiałów bud.

sprzedaĪ hurtowa
materiałów bud.
sprzedaĪ hurtowa
materiałów bud.

Stedenhofstraße 2
57319 Bad Berleburg/ Arfeld, RFN
236009 Kaliningrad, 4-th Bolshaya
Okruzhnaya 1A, Rosja
21 Holborn Viaduct, Londyn,
Wlk.Brytania

Jedlik Anyos u.34, 2330
Dunaharaszti, WĊgry

ɜɭɥ. ɋɨɮiʀɜcɤa, ɛɭɞ.17, ɤɜ.4, 01001
Ʉɢʀɜ, Ukraina
Str. Drumul intre Tarlale nr 160-174,
sector 3,
Complex Logistic Apollo Center
032992 Bucuresti, Rumunia

ul. Piłsudskiego 34, 95-200 Pabianice

sprzedaĪ hurtowa
materiałów bud.
sprzedaĪ hurtowa
materiałów bud.

Liudvinavo g. 123 B; LT-02241
Vilnius, Litwa
Ȼɚɧɢɲɨɪɚ, ɭɥ. ɒɭɦɟɧ 13, ɜɯ.Ȼ, ɟɬ.5,
ɚɩ.17, ɋɨɮɢɹ, Bułgaria
Komerþní Park Tulipan
Palackého 1153/76a
702 00 Ostrava-PĜívoz, Republika
Czeska
sprzedaĪ hurtowa
materiałów bud.

produkcja narzĊdzi

produkcja technik
zamocowaĔ

ul. T.Regera 30, 43-382 Bielsko-Biała

ul. KwidzyĔska 6 "C", 51-416
Wrocław

siedziba

przedmiot
przedsiĊbiorstwa

JEDNOSTKI PODPORZĄDKOWANE W GRUPIE KOELNER SA (dane w tys. zł)
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100,00%

100,00%

70,00%

100,00%

84,33%

100,00%

51,00%

100,00%

99,00%

51,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

%
posiadanego
kapitału
zakładowego
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100,00%

100,00%

70,00%

100,00%

84,33%

100,00%

51,00%

100,00%

99,00%

51,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

udział w ogólnej
liczbie głosów
na walnym
zgromadzeniu

3 Thasos Street, 1087 Nikozja, Cypr

Warehouse No.RA08BC01 Jabel Ali
Dubai, Zjd.Emiraty Arabskie

KOELNER d.o.o.*

Koelner Trading KLD LLC*

Rawlplug Ireland Ltd

Rawl France SAS

Herco Fixing Ltd*

Koelner ŁaĔcucka Fabryka
ĝrub sp. z o.o.

Stahl GmbH

Meadowfolk Holdings Ltd

Koelner-Rawlplug Building
& Construction Material
Trading LLC*

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Lutherstrasse 54, 73614 Schorndorf,
RFN

ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 ŁaĔcut

Ljudevita Gaja 48,
Mala Gorica, 10431 Sveta Nedelja,
Chorwacja
KOELNER Trading KLD LLC
236009 Kaliningrad,
4-th Bolshaya Okruzhnaya 1A,
Rosja
34 Lavery Avenue, Park West,
Dublin, Irlandia
12/14 rue Marc Seguin, 77290 Mitry
Mory, Francja
Unit 10, Donore Business Park,
Donore Road
Drogheda, Co Louth, Irlandia

sprzedaĪ hurtowa
materiałów bud.

spółka holdingowa

produkcja elementów
złącznych
sprzedaĪ hurtowa
materiałów bud.

sprzedaĪ hurtowa
materiałów bud.

jednostka zaleĪna II
stopnia

jednostka zaleĪna III
stopnia
jednostka zaleĪna II
stopnia
jednostka zaleĪna II
stopnia

jednostka zaleĪna II
stopnia

jednostka zaleĪna

jednostka zaleĪna

jednostka zaleĪna

produkcja i sprzedaĪ
hurtowa materiałów bud.
sprzedaĪ hurtowa
materiałów bud.
sprzedaĪ hurtowa
materiałów bud.

jednostka zaleĪna

jednostka zaleĪna

jednostka zaleĪna

jednostka zaleĪna

jednostka zaleĪna
II stopnia

sprzedaĪ hurtowa
materiałów bud.

sprzedaĪ hurtowa
materiałów bud.

24 Lychakivska;
St.,Suite 4, Lviv, 79008 Ukraina

TOW Leotex*

19

spółka holdingowa

3 Thasos Street, 1087 Nikozja, Cypr

Farmlord Trading Ltd

18

działalnoĞü usługowa

34 Lavery Avenue, Park West,
Dublin, Irlandia

Koelner Finance Ltd*

17

sprzedaĪ hurtowa
materiałów bud.

TOW Koelner Ukraina *

16

Yɥ. Ʌɢɱɚɤiɜɫɶɤɚ 24/4-ɚ,
79008 Ʌɶɜiɜ, Ukraina
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22.03.2010

29.12.2009

pełna
nie podlega
konsolidacji zgodnie z
MSR 1 pkt 31

04.04.2007

pełna

20.05.2008

24.07.2008

nie podlega
konsolidacji zgodnie z
MSR 1 pkt 31
pełna

31.10.2005

31.10.2005

12.08.2010

25.01.2010

01.07.2010

15.09.2009

10.05.2007

29.07.2008

pełna

pełna

nie podlega
konsolidacji zgodnie z
MSR 1 pkt 31

nie podlega
konsolidacji zgodnie z
MSR 1 pkt 31
pełna
nie podlega
konsolidacji zgodnie z
MSR 1 pkt 31
nie podlega
konsolidacji zgodnie z
MSR 1 pkt 31

nie podlega
konsolidacji zgodnie z
MSR 1 pkt 31

49,00%

100,00%

100,00%

100,00%

61,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

51,00%

100,00%

50,00%

2,36%
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49,00%

100,00%

100,00%

100,00%

61,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

51,00%

100,00%

50,00%

2,36%

Fabryka Pił i NarzĊdzi Wapienica sp. o.o.

Koelner Vilnius UAB

Koelner Bulgaria EOOD

Koelner CZ SRO

Koelner Centrum sp. z o.o.

TOW Koelner Kiev

Koelner Romania SRL

KOELNER Hungária Kft

2

3

4

5

6

7

8

9

(475)

21 Koelner Trading KLD LLC*

574
97 138

24 Herco Fixing Ltd*

25 Koelner ŁaĔcucka Fabryka ĝrub sp. z o.o.

6 426

23 Rawl France SAS

12 941

(112)

20 KOELNER d.o.o.*

22 Rawlplug Ireland Ltd

(278)

80 493

18 Farmlord Trading Ltd

19 TOW Leotex*

0

866

17 Koelner Finance Ltd*

850

16 TOW Koelner Ukraina*

2 251

14 Koelner-Rawlplug Middle East FZE

15 Rawl Scandinavia AB

(106)

31 762

6 066

13 981

31 013

(336)

52

2 281

6

4 456

4 720

28 367

23 750

13 Koelner Kazakhstan Ltd*

12 RAWLPLUG Ltd

11 Koelner Ltd

10 KOELNER Deutschland GmbH

Koelner Tworzywa Sztuczne sp. z o.o.

1

nazwa jednostki

5 000

3

2 799

2 971

94

201

3

13

0

490

209

2 398

3

99 475

4 429

3 664

50

2 559

902

500

493

865

1 939

1 950

26 000

92 138

571

3 627

9 970

(569)

(312)

(281)

80 480

-

376

641

(147)

(109)

(67 713)

1 637

10 317

30 963

(2 895)

(850)

1 781

(487)

3 591

2 781

26 417

(2 250)

-

116

2 836

9 939

(241)

(311)

(195)

7 881

-

502

395

(43)

(147)

(72 709)

3 671

(7 814)

13 538

(2 427)

(389)

-

(998)

217

1 937

(4 703)

(9 116)

11 355

(40)

305

(528)

(329)

(1)

33

44

-

27

207

66

53

(1 661)

(1 148)

(313)

3 807

(176)

(34)

189

292

174

179

856

1 285

kapitał własny, w tym:
pozostały kapitał własny, w tym:
zysk
kapitał
(strata)
zysk (strata)
zakładowy
z lat
netto
ubiegłych

WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH (dane w tys. zł)

93 693

6 203

7 447

5 019

5 643

185

9 226

12

-

371

1 041

4 231

1 778

18 249

3 960

9 835

2 816

8 217

431

1 670

4 525

361

1 805

10 211

15 100

zobowiązania
i rezerwy na
zobowiązania
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104 533

602

845

8 408

53

-

1 451

80 438

-

-

-

567

66

23 621

2 032

20 997

5 176

1 843

-

399

222

1 103

341

16 488

26 576

aktywa
trwałe

86 298

6 175

13 028

9 552

5 115

73

7 498

67

-

1 236

1 891

5 915

1 607

26 391

7 993

2 819

28 653

6 038

483

3 552

4 309

3 714

6 184

22 090

12 274

aktywa
obrotowe

190 831

6 777

13 873

17 960

5 168

73

8 949

80 505

-

1 236

1 891

6 482

1 673

50 012

10 025

23 816

33 829

7 881

483

3 951

4 531

4 817

6 525

38 578

38 850

aktywa
razem

113 905

4 491

17 643

7 931

2 276

-

9 502

-

-

3 323

2 254

2 780

883

19 870

116

2 757

20 274

4 875

-

6 086

4 108

2 412

5 190

15 230

4 489

przychody
ze
sprzedaĪy

6

279

-

-

-

-

-

1

79

-

-

32

-

58

45

-

-

204

-

-

-

118

-

-

215

111

przychody
finansowe

229

(54)

(283)

80 051

14 180

(295)

(26)

9 166

(29)

(12)

2 119

1 902

28

299

zobowiązania
i rezerwy na
zobowiązania

108

80 091

9 572

aktywa
trwałe

1 740

-

5 202

aktywa
obrotowe

1 848

80 091

14 774

aktywa
razem

1 709

-

2 880

przychody
ze
sprzedaĪy

1

-

163

przychody
finansowe
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W ocenie Zarządu Spółki Dominującej, dane finansowe jednostek zaleĪnych nieobjĊtych konsolidacją są nieistotne dla skonsolidowanego sprawozdania
finansowego. Łączna wartoĞü aktywów spółek zaleĪnych wyłączonych z konsolidacji stanowi na dzieĔ 30.06.2011 r.: 3,78% aktywów Grupy Kapitałowej
(31.12.2010 r.: 2,2%, 30.06.2010 r.: 2,2%), natomiast łączna wartoĞü przychodów netto ze sprzedaĪy tych spółek stanowi w I półroczu 2011 roku 6,8%
przychodów Grupy Kapitałowej (30.06.2010r.: 4,5%).

WartoĞü nabycia spółek niekonsolidowanych przedstawiono w Tabeli nr 6 Długoterminowe aktywa finansowe.

Dane finansowe spółek podporządkowanych zostały zaprezentowane po przekształceniu na MSR/MSSF.

* na 30.06.2011 r. spółki nie były objĊte konsolidacją (zgodnie z MSR 1 pkt 31)

12

80 063

295

14 475

27 Meadowfolk Holdings Ltd
Koelner-Rawlplug Building & Construction
28 Material Trading LLC*

kapitał własny, w tym:
pozostały kapitał własny, w tym:
zysk
kapitał
(strata)
zysk (strata)
zakładowy
z lat
netto
ubiegłych

26 Stahl GmbH

nazwa jednostki

WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH (dane w tys. zł)
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Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej
Skład Zarządu KOELNER SA na dzieĔ 30.06.2011 r. przedstawiał siĊ nastĊpująco:

−

Radosław Koelner

- Prezes Zarządu

−

Piotr Kopydłowski

- Członek Zarządu ds. Finansowych

Skład Rady Nadzorczej KOELNER SA na dzieĔ 30.06.2011 r. przedstawiał siĊ nastĊpująco:

−

Krystyna Koelner

- Przewodnicząca Rady Nadzorczej

−

Tomasz Mogilski

- ZastĊpca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

−

Przemysław Koelner

- Członek Rady Nadzorczej

−

Zbigniew SzczypiĔski

- Członek Rady Nadzorczej

−

Zbigniew Pamuła

- Członek Rady Nadzorczej

−

Wojciech Arkuszewski

- Członek Rady Nadzorczej

−

Zbigniew Stabiszewski*

- Członek Rady Nadzorczej

* w dniu 31.05.2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOELNER SA powołało na Członka Rady
Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Stabiszewskiego.

WartoĞü wynagrodzeĔ, nagród i korzyĞci wypłaconych lub naleĪnych dla osób
zarządzających i nadzorujących Jednostki Dominującej
Wynagrodzenia wypłacone lub naleĪne dla osób zarządzających (w tys. zł):
1.01.2011 - 30.06.2011
Radosław Koelner - Prezes Zarządu
w tym z tyt. pełnienia funkcji we władzach jed. podporządkowanych
Piotr Kopydłowski - Członek Zarządu ds. Finansowych

192
12
120

Bogdan Nyczaj - Prokurent

144

Wynagrodzenia wypłacone lub naleĪne dla osób nadzorujących (w tys. zł):
1.01.2011 - 30.06.2011
Krystyna Koelner - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Tomasz Mogilski - ZastĊpca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Przemysław Koelner - Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Pamuła - Członek Rady Nadzorczej

104
98
8
10

Zbigniew SzczypiĔski - Członek Rady Nadzorczej

8

Wojciech Arkuszewski - Członek Rady Nadzorczej

8
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1.2. INFORMACJE
O
PODSTAWIE
SPORZĄDZENIA
FINANSOWEGO, WALUCIE SPRAWOZDAWCZEJ ORAZ
POZIOMIE ZAOKRĄGLEē

SPRAWOZDANIA
ZASTOSOWANYM

Niniejsze Ğródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej
obejmuje okres 6 miesiĊcy zakoĔczony 30.06.2011 roku oraz zostało sporządzone zgodnie
z MSR 34 ĝródroczna sprawozdawczoĞü finansowa.
ĝródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich
informacji, które ujawniane są w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
sporządzonym zgodnie z MSSF. Niniejsze Ğródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
finansowe naleĪy czytaü łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy
Kapitałowej za rok 2010.
Od 1.01.2005 r. Grupa Kapitałowa KOELNER SA, zgodnie z wymogami Ustawy
o rachunkowoĞci z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z póĨniejszymi
zmianami), sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MiĊdzynarodowymi
Standardami RachunkowoĞci („MSR”), MiĊdzynarodowymi Standardami SprawozdawczoĞci
Finansowej („MSSF”) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie
rozporządzeĔ Komisji Europejskiej.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej KOELNER SA stanowi załącznik
do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i jest sporządzone zgodnie
z przepisami Ustawy o rachunkowoĞci z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 76
poz. 694 z póĨn. zm.).
Walutą sprawozdawczą i funkcjonalną niniejszego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyraĪone są w tysiącach złotych polskich (o ile
nie wskazano inaczej). Sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład Grupy
Kapitałowej zostały przeliczone na walutĊ sprawozdawczą w oparciu o zasady wynikające
z MiĊdzynarodowego Standardu RachunkowoĞci nr 21.

2.

STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOĝCI

2.1. ZASADY RACHUNKOWOĝCI
Niniejsze Ğródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
zgodnie z zasadami rachunkowoĞci, które zostały zaprezentowane w ostatnim
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok zakoĔczony 31.12.2010 roku, za
wyjątkiem zastosowanych od 1 stycznia 2011 roku zmian do MSSF wynikających z projektu
corocznych poprawek (Annual improvements Project 2010). Coroczne poprawki z 2010 roku
wprowadziły zmiany w MSSF 1, 3, 7, MSR 1, 21, 28, 31, 34, KIMSF 13.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu
historycznego, za wyjątkiem wyceny niektórych aktywów trwałych (nieruchomoĞci
inwestycyjnych) oraz niektórych aktywów finansowych, które zgodnie z MSSF wyceniane są
według wartoĞci godziwej.
Akcje i udziały w jednostkach zaleĪnych wyceniane są wg ceny nabycia zgodnie z MSR 27.
Najistotniejsze ze stosowanych przez GrupĊ Kapitałową KOELNER SA zasad rachunkowoĞci
zostały zaprezentowane w punktach 2.2 do 2.24.

2.2. ZASADY KONSOLIDACJI
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe jednostki
dominującej KOELNER SA oraz sprawozdania kontrolowanych spółek zaleĪnych sporządzone
na dzieĔ 30.06.2011 roku. Przez kontrolĊ rozumie siĊ moĪliwoĞü wpływania na politykĊ
finansową i operacyjną podległej jednostki w celu osiągniĊcia korzyĞci ekonomicznych z jej
działalnoĞci.
Podstawą wyłączenia jednostek z konsolidacji jest MSR 1 paragraf 31 (zasada istotnoĞci).
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W Grupie Kapitałowej KOELNER za poziom istotnoĞci przyjĊto 5% sumy bilansowej oraz 5%
przychodów netto ze sprzedaĪy towarów i produktów przed eliminacjami konsolidacyjnymi.
Na dzieĔ nabycia jednostki zaleĪnej (objĊcia kontroli) aktywa i pasywa jednostki nabywanej są
wyceniane według ich wartoĞci godziwej. NadwyĪka ceny nabycia ponad wartoĞü godziwą
moĪliwych do zidentyfikowania przejĊtych aktywów netto jednostki jest ujmowana w aktywach
bilansu jako wartoĞü firmy. W przypadku gdy cena nabycia jest niĪsza od wartoĞci godziwej
moĪliwych do zidentyfikowania przejĊtych aktywów netto jednostki, róĪnica ujmowana jest jako
zysk w rachunku zysków i strat okresu, w którym nastąpiło nabycie. Udział akcjonariuszy
mniejszoĞciowych jest wykazywany według przypadającej na nich wartoĞci godziwej aktywów
netto.
Sprzedane w roku obrotowym spółki zaleĪne podlegają konsolidacji od początku roku
obrotowego do dnia zbycia. Wyniki finansowe jednostek nabytych w ciągu roku są ujmowane
w sprawozdaniu finansowym od momentu ich nabycia.
W przypadkach gdy jest to konieczne, w sprawozdaniach finansowych jednostek zaleĪnych
bądĨ stowarzyszonych dokonuje siĊ korekt mających na celu ujednolicenie zasad
rachunkowoĞci stosowanych przez jednostkĊ z zasadami stosowanymi przez podmiot
dominujący.
Ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyłączone zostały wszelkie transakcje, salda,
przychody i koszty pomiĊdzy podmiotami powiązanymi objĊtymi konsolidacją.

2.3. SZACUNKI I ZAŁOĩENIA ZARZĄDU
Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga od Zarządu dokonania
profesjonalnych osądów, szacunków i załoĪeĔ, które mają wpływ na przyjĊte zasady oraz
prezentowane wartoĞci aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz związane
z nimi załoĪenia opierają siĊ na doĞwiadczeniu historycznym oraz róĪnych innych czynnikach,
które są uznawane za racjonalne w danych okolicznoĞciach, a ich wyniki dają podstawĊ
profesjonalnego osądu, co do wartoĞci bilansowej aktywów i zobowiązaĔ, która nie wynika
bezpoĞrednio z innych Ĩródeł.
W istotnych kwestiach Zarząd dokonując szacunku opiera siĊ na opiniach niezaleĪnych
ekspertów.
Szacunki Zarządu, wpływające na wartoĞci wykazane w sprawozdaniu finansowym, dotyczą:
przewidywanego okresu ekonomicznej uĪytecznoĞci Ğrodków trwałych i wartoĞci
niematerialnych i prawnych,
−
odpisów aktualizujących składniki aktywów,
−
dyskonta, przewidywanego wzrostu wynagrodzeĔ oraz załoĪeĔ aktuarialnych uĪywanych
przy obliczaniu rezerw na odprawy emerytalne,
−
przyszłych wyników finansowych, uwzglĊdnianych przy testowaniu utraty wartoĞci
wartoĞci firmy z konsolidacji,
−
przyszłych wyników podatkowych, uwzglĊdnianych przy ustalaniu aktywów na odroczony
podatek dochodowy.
Stosowana metodologia ustalania wartoĞci szacunkowych opiera siĊ na najlepszej wiedzy
Zarządu i jest zgodna z wymogami MSSF.

−

Metodologia ustalania wartoĞci szacunkowych jest stosowana w sposób ciągły wzglĊdem
ostatniego okresu sprawozdawczego.
Zmiany odpisów aktualizujących i przeszacowaĔ przedstawiono w dalszej czĊĞci informacji,
w dodatkowych notach objaĞniających do poszczególnych pozycji aktywów.

2.4. INWESTYCJE W PODMIOTY STOWARZYSZONE
Jednostki stowarzyszone to takie jednostki, nad którymi jednostka dominująca nie sprawuje
kontroli, ale na które wywiera znaczący wpływ, uczestnicząc w ustalaniu polityki finansowej jak
i operacyjnej.
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Udziały w podmiotach stowarzyszonych wyceniane są z zastosowaniem metody praw
własnoĞci, za wyjątkiem sytuacji, gdy są zaklasyfikowane jako przeznaczona do zbycia.
Inwestycje w jednostki stowarzyszone są wyceniane według ceny nabycia z uwzglĊdnieniem
zmian w udziale Spółki w aktywach netto, jakie wystąpiły do dnia bilansowego, pomniejszonej
o utratĊ wartoĞci poszczególnych inwestycji.
Wszelkie zyski i straty niezrealizowane wynikające z transakcji pomiĊdzy Grupą a jednostką
stowarzyszoną podlegają wyłączeniom konsolidacyjnym do poziomu posiadanego udziału.
NadwyĪka ceny nabycia ponad wartoĞü godziwą moĪliwych do zidentyfikowania aktywów netto
podmiotu stowarzyszonego na dzieĔ nabycia jest ujmowana jako wartoĞü firmy w wartoĞci
bilansowej inwestycji w podmioty stowarzyszone.
W przypadku gdy cena nabycia jest niĪsza od wartoĞci godziwej moĪliwych do zidentyfikowania
aktywów netto podmiotu stowarzyszonego na dzieĔ nabycia, róĪnica ujmowana jest jako zysk
w rachunku zysków i strat okresu, w którym nastąpiło nabycie.

2.5. WARTOĝû FIRMY
WartoĞü firmy powstająca przy konsolidacji to nadwyĪka kosztu nabycia jednostki nad wartoĞcią
godziwą moĪliwych do zidentyfikowania składników aktywów i pasywów jednostki zaleĪnej,
stowarzyszonej lub wspólnego przedsiĊwziĊcia na dzieĔ nabycia.
WartoĞü firmy jest wykazywana jako składnik aktywów i przynajmniej raz w roku poddawana
jest testowi na utratĊ wartoĞci. Skutki utraty wartoĞci odnoszone są w ciĊĪar rachunku zysków
i strat i nie podlegają odwróceniu w kolejnych okresach.

2.6. WARTOĝCI
NIEMATERIALNE
WYTWORZONE WE WŁASNYM
ROZWOJOWYCH

ORAZ
WARTOĝCI
ZAKRESIE – KOSZTY

NIEMATERIALNE
BADAē I PRAC

WartoĞci niematerialne i prawne wycenia siĊ według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla
kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz
o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartoĞci.
WartoĞci niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej
ekonomicznej uĪytecznoĞci, według nastĊpujących zasad:
−
−
−

nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje - nie krócej niĪ 4 lata i nie dłuĪej niĪ 7 lat,
oprogramowanie komputerów - nie krócej niĪ 4 lata i nie dłuĪej niĪ 7 lat,
pozostałe wartoĞci niematerialne i prawne - nie krócej niĪ 4 lata i nie dłuĪej niĪ 7 lat.

Koszty prac badawczych nie podlegają aktywowaniu i są prezentowane w rachunku zysków
i strat jako koszty w okresie, w którym zostały poniesione.
Koszty prac rozwojowych są kapitalizowane wyłącznie w sytuacji, gdy:
−
realizowany jest ĞciĞle okreĞlony projekt (np. oprogramowanie lub nowe procedury),
−
prawdopodobne jest, Īe składnik aktywów przyniesie przyszłe korzyĞci ekonomiczne,
−
koszty związane z projektem mogą byü wiarygodnie oszacowane.
Koszty prac rozwojowych są amortyzowane metodą liniową przez przewidywany okres ich
ekonomicznej przydatnoĞci.
W przypadku, gdy niemoĪliwe jest wyodrĊbnienie wytworzonego we własnym zakresie
składnika aktywów, koszty prac rozwojowych są ujmowane w rachunku zysków i strat
w okresie, w którym zostały poniesione.

2.7. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
Rzeczowe aktywa trwałe prezentowane są w bilansie w wartoĞci kosztu historycznego
pomniejszonego o dokonane skumulowane umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartoĞci.
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AmortyzacjĊ wylicza siĊ dla wszystkich rzeczowych aktywów trwałych, z pominiĊciem gruntów
oraz Ğrodków trwałych w budowie, przez oszacowany okres ekonomicznej przydatnoĞci tych
Ğrodków, uĪywając metody liniowej, przy zastosowaniu nastĊpujących rocznych stawek
amortyzacji:
−
−
−
−
−

budowle i budynki - nie krócej niĪ 10 lat i nie dłuĪej niĪ 40 lat,
urządzenia techniczne i maszyny (z wyłączeniem sprzĊtu komputerowego) - nie krócej
niĪ 5 lat i nie dłuĪej niĪ 20 lat,
sprzĊt komputerowy - nie krócej niĪ 2 lata i nie dłuĪej niĪ 4 lata,
Ğrodki transportu - nie krócej niĪ 7 lat i nie dłuĪej niĪ 10 lat,
inne Ğrodki trwałe - nie krócej niĪ 2 lata i nie dłuĪej niĪ 10 lat.

ĝrodki trwałe w budowie powstające dla celów produkcyjnych, wynajmu lub administracyjnych
jak równieĪ dla celów jeszcze nie okreĞlonych, prezentowane są w bilansie wg kosztu
wytworzenia pomniejszonego o odpisy z tytułu utraty wartoĞci. Koszt wytworzenia zwiĊkszany
jest o opłaty oraz dla okreĞlonych aktywów o koszty finansowania zewnĊtrznego. Amortyzacja
dotycząca tych Ğrodków trwałych rozpoczyna siĊ w momencie rozpoczĊcia ich uĪytkowania,
zgodnie z zasadami dotyczącymi własnych aktywów trwałych.
Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaĪy/likwidacji lub zaprzestania uĪytkowania Ğrodków trwałych
są okreĞlane jako róĪnica pomiĊdzy przychodami ze sprzedaĪy a wartoĞcią netto tych Ğrodków
trwałych i są ujmowane w rachunku zysków i strat.

2.8. LEASING
Umowy leasingu finansowego, to umowy na mocy których przenoszone jest na GrupĊ
Kapitałową zasadniczo całe ryzyko oraz całe potencjalne korzyĞci wynikające z bycia
właĞcicielem przedmiotu leasingu.
Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu są traktowane jak leasing operacyjny.
UĪytkowane na podstawie umów leasingu finansowego aktywa są traktowane na równi
z aktywami Grupy i są wyceniane w momencie rozpoczĊcia umowy leasingu według niĪszej
z nastĊpujących dwóch wartoĞci: wartoĞci godziwej składnika majątku stanowiącego przedmiot
leasingu lub wartoĞci bieĪącej minimalnych opłat leasingowych. PłatnoĞci leasingowe dzielone
są na czĊĞü odsetkową oraz czĊĞü kapitałową, tak, aby stopa odsetek od pozostającego
zobowiązania była wielkoĞcią stałą.
Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego są odnoszone w rachunek zysków i strat
metodą liniową przez okres trwania leasingu.

2.9. NIERUCHOMOĝCI INWESTYCYJNE
Za nieruchomoĞci inwestycyjne uznaje siĊ nieruchomoĞci, które traktowane są jako Ĩródło
przychodów z czynszów i/lub utrzymywane są w posiadaniu ze wzglĊdu na spodziewany
przyrost ich wartoĞci. NieruchomoĞci inwestycyjne wyceniane są na dzieĔ bilansowy w wartoĞci
godziwej. Zyski i straty wynikająca ze zmiany wartoĞci godziwej nieruchomoĞci inwestycyjnych
ujmowane są w rachunku zysków i strat w okresie, w którym powstały.

2.10. AKTYWA TRWAŁE I GRUPY AKTYWÓW NETTO PRZEZNACZONE DO ZBYCIA
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do zbycia a takĪe grupy aktywów netto
przeznaczonych do zbycia wyceniane są po niĪszej z dwóch wartoĞci: wartoĞci bilansowej lub
wartoĞci godziwej pomniejszonych o koszty związane ze sprzedaĪą.
Aktywa trwałe i grupy aktywów netto są klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia, jeĪeli ich
wartoĞü bilansowa bĊdzie odzyskana raczej w wyniku transakcji sprzedaĪy niĪ w wyniku ich
dalszego uĪytkowania. Warunek ten uznaje siĊ za spełniony wyłącznie wówczas, gdy składnik
aktywów (lub grupa aktywów netto przeznaczonych do zbycia) jest dostĊpny w swoim obecnym
stanie do natychmiastowej sprzedaĪy, a wystąpienie transakcji sprzedaĪy jest bardzo
prawdopodobne w ciągu roku od momentu zmiany klasyfikacji.
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2.11. ZAPASY
Zapasy są wykazywane według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyĪszych, niĪ cena
sprzedaĪy netto. Na koszty wytworzenia składają siĊ koszty materiałów bezpoĞrednich oraz
w stosownych przypadkach koszty wynagrodzeĔ bezpoĞrednich oraz uzasadniona czĊĞü
kosztów poĞrednich. Zapasy produktów, materiałów i towarów są wyceniane przy wykorzystaniu
metody FIFO. Cena sprzedaĪy netto odpowiada oszacowanej cenie sprzedaĪy pomniejszonej
o wszelkie koszty konieczne do zakoĔczenia produkcji oraz koszty doprowadzenia zapasów do
sprzedaĪy lub znalezienia nabywcy (tj. koszty sprzedaĪy, marketingu itp.).
Zapasy wykazywane są w wartoĞci netto pomniejszonej o dokonane odpisy aktualizujące.
Odpisy aktualizujące zapasy tworzy siĊ w związku z utratą ich wartoĞci, celem doprowadzenia
wartoĞci zapasów do poziomu wartoĞci netto moĪliwej do uzyskania.

2.12. KOSZTY FINANSOWANIA ZEWNĉTRZNEGO
Koszty finansowania zewnĊtrznego bezpoĞrednio związanego z nabyciem lub wytworzeniem
dostosowywanych składników majątku, są doliczane do kosztów wytworzenia takich Ğrodków
trwałych, aĪ do momentu oddania ich do uĪytkowania. Koszty te są pomniejszane o przychody
uzyskane z tymczasowego inwestowania Ğrodków pozyskanych na wytworzenie danego
składnika aktywów.
Wszelkie pozostałe koszty finansowania zewnĊtrznego są odnoszone bezpoĞrednio w ciĊĪar
rachunku zysków i strat w okresie, w którym zostały poniesione.

2.13. INSTRUMENTY FINANSOWE
Aktywa i zobowiązania finansowe ujmowane są w bilansie Grupy w momencie, gdy Grupa staje
siĊ stroną wiąĪącej umowy.
Na dzieĔ nabycia aktywa i zobowiązania finansowe Grupa wycenia w wartoĞci godziwej, czyli
najczĊĞciej według wartoĞci godziwej uiszczonej zapłaty w przypadku składnika aktywów lub
otrzymanej kwoty w przypadku zobowiązania. Koszty transakcji Grupa włącza do wartoĞci
początkowej wyceny wszystkich aktywów i zobowiązaĔ finansowych, poza kategorią aktywów i
zobowiązaĔ wycenianych w wartoĞci godziwej poprzez rachunek zysków i strat.

2.14. NALEĩNOĝCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG
NaleĪnoĞci z tytułu dostaw i usług wyceniane są w ksiĊgach w wartoĞci nominalnej
skorygowanej o odpowiednie odpisy aktualizujące wartoĞü naleĪnoĞci wątpliwych. Odpisy
aktualizujące tworzy siĊ wg zasady:
−
naleĪnoĞci przeterminowane w przedziale 180-360 dni – odpis 50% wartoĞci naleĪnoĞci,
−
naleĪnoĞci przeterminowane powyĪej 360 dni –100% wartoĞci naleĪnoĞci,
−
naleĪnoĞci sądowe – odpis 100% wartoĞci naleĪnoĞci.
WartoĞü naleĪnoĞci aktualizuje siĊ uwzglĊdniając stopieĔ prawdopodobieĔstwa ich zapłaty,
oprócz powyĪszych kryteriów stosuje siĊ do wybranych naleĪnoĞci podejĞcie indywidualne.

2.15. INWESTYCJE W PAPIERY WARTOĝCIOWE
Inwestycje w papiery wartoĞciowe klasyfikowane są jako przeznaczone do obrotu lub dostĊpne
do sprzedaĪy i wyceniane są na dzieĔ bilansowy według wartoĞci godziwej. W przypadku gdy
papiery wartoĞciowe zaklasyfikowane zostały jako przeznaczone do obrotu, zyski i straty
wynikające ze zmiany wartoĞci godziwej ujmowane są w rachunku zysków i strat za dany okres.
W przypadku aktywów dostĊpnych do sprzedaĪy, zyski i straty wynikające ze zmiany ich
wartoĞci godziwej ujmowane są bezpoĞrednio w kapitałach aĪ do momentu sprzedaĪy
składnika aktywów lub rozpoznania utraty wartoĞci. Wówczas skumulowane zyski lub straty
rozpoznane poprzednio w kapitałach przenoszone są do rachunku zysków i strat za dany okres.
Inwestycje długoterminowe w jednostkach zaleĪnych, zgodnie z MSR 27, wyceniane są na
dzieĔ bilansowy według ceny nabycia.
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2.16. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ORAZ INSTRUMENTY KAPITAŁOWE
Zobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe są klasyfikowane w zaleĪnoĞci od ich
treĞci ekonomicznej wynikającej z zawartych umów. Instrument kapitałowy to umowa dająca
prawo do udziału w aktywach Grupy pomniejszonych o wszystkie zobowiązania.

2.17. KREDYTY BANKOWE
Oprocentowane kredyty bankowe ujmowane są według ceny nabycia odpowiadającej wartoĞci
godziwej uzyskanych Ğrodków pieniĊĪnych, pomniejszonych o koszty bezpoĞrednie związane
z uzyskaniem kredytu. Wycena na dzieĔ bilansowy odbywa siĊ wg kwoty wymaganej zapłaty
wraz z odsetkami, jeĪeli róĪnica do wyceny wg kosztu zamortyzowanego nie jest istotna.

2.18. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wykazywane są w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty.

2.19. INSTRUMENTY KAPITAŁOWE
Instrumenty kapitałowe wyemitowane przez SpółkĊ ujmowane są w wartoĞci uzyskanych
wpływów pomniejszonych o bezpoĞrednie koszty emisji.

2.20. REZERWY
Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Grupie ciąĪy istniejący obowiązek (prawny lub
zwyczajowy) wynikający ze zdarzeĔ przeszłych i gdy prawdopodobne jest, Īe wypełnienie tego
obowiązku spowoduje koniecznoĞü wypływu Ğrodków oraz moĪna dokonaü wiarygodnego
szacunku kwoty tego zobowiązania.

2.21. DOTACJE
Dotacje rządowe, łącznie z niepieniĊĪnymi dotacjami wykazywanymi w wartoĞci godziwej,
ujmowane są wyłącznie wówczas, gdy istnieje wystarczająca pewnoĞü, Īe Grupa spełni warunki
związane z daną dotacją oraz, Īe dana dotacja zostanie faktycznie otrzymana.
W przypadku, gdy dotacja dotyczy danej pozycji kosztowej, wówczas jest ona ujmowana jako
przychód w sposób współmierny do kosztów, które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensowaü.
Natomiast w przypadku, gdy dotacja dotyczy okreĞlonego składnika aktywów, wówczas jej
wartoĞü godziwa jest ujmowana na koncie przychodów przyszłych okresów, a nastĊpnie jest
stopniowo ujmowana w rachunku zysków i strat jako przychód proporcjonalnie do odpisów
amortyzacyjnych dokonywanych od tego składnika aktywów.

2.22. PRZYCHODY ZE SPRZEDAĩY
Przychody ze sprzedaĪy ujmowane są – zgodnie z MiĊdzynarodowym Standardem
RachunkowoĞci nr 18 „Przychody” – w wartoĞci godziwej zapłat otrzymanych lub naleĪnych
i reprezentują naleĪnoĞci za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej
działalnoĞci gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, podatek od towarów i usług oraz inne
podatki związane ze sprzedaĪą (podatek akcyzowy).
SprzedaĪ towarów ujmowana jest w momencie dostarczenia towarów i przekazania prawa
własnoĞci.
Przychody z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych są ujmowane na podstawie stopnia
zaawansowania prac, o ile wynik na kontrakcie moĪna ustaliü w sposób wiarygodny. StopieĔ
zaawansowania prac jest ustalany jako udział kosztów poniesionych celem realizacji zlecenia
do planowanych kosztów całkowitych. JeĪeli wyniku kontraktu nie moĪna oszacowaü w sposób
wiarygodny, wówczas przychody dotyczące tej umowy są ujmowane tylko do wysokoĞci
poniesionych kosztów, których odzyskanie jest prawdopodobne.
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Przychody z tytułu odsetek ujmowane są sukcesywnie w miarĊ ich narastania, w odniesieniu do
głównej kwoty naleĪnej, zgodnie z metodą efektywnej stopy procentowej.
Przychody z tytułu dywidend są ujmowane w momencie ustalenia prawa akcjonariuszy do ich
otrzymania.

2.23. TRANSAKCJE W WALUTACH OBCYCH
W sprawozdaniach finansowych jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej transakcje
w walucie obcej przelicza siĊ według kursu obowiązującego na dzieĔ dokonania transakcji. Na
dzieĔ bilansowy aktywa i pasywa pieniĊĪne przelicza siĊ według kursu obowiązującego na
dzieĔ bilansowy. Zyski i straty wynikłe z przeliczenia walut są odnoszone bezpoĞrednio
w rachunek zysków i strat, za wyjątkiem przypadków, gdy powstały one wskutek wyceny
aktywów i pasywów niepieniĊĪnych, w przypadku których zmiany wartoĞci godziwej odnosi siĊ
bezpoĞrednio na kapitał.
Aktywa i zobowiązania jednostek zagranicznych wyraĪone w walucie obcej przelicza siĊ na
walutĊ sprawozdawczą według kursu obowiązującego na dzieĔ bilansowy. Przychody i koszty
ujĊte w sprawozdaniach finansowych podmiotów zagranicznych przelicza siĊ według Ğrednich
kursów, jakie obowiązywały w poszczególnych miesiącach roku obrachunkowego.

2.24. PODATKI
Na obowiązkowe obciąĪenia wyniku składają siĊ: podatek bieĪący oraz podatek odroczony.
BieĪące obciąĪenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy
opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa róĪni siĊ od ksiĊgowego
zysku (straty) brutto w związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu
i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach nastĊpnych oraz pozycji
kosztów i przychodów, które nigdy nie bĊdą podlegały opodatkowaniu. ObciąĪenia podatkowe
są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym.
Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub
zwrotowi w przyszłoĞci na róĪnicach pomiĊdzy wartoĞciami bilansowymi aktywów i pasywów
a odpowiadającymi im wartoĞciami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy
opodatkowania.
Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich róĪnic przejĞciowych
podlegających opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest
rozpoznawany do wysokoĞci w jakiej jest prawdopodobne, Īe bĊdzie moĪna pomniejszyü
przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne róĪnice przejĞciowe. Pozycja aktywów lub
zobowiązanie podatkowe nie powstaje, jeĞli róĪnica przejĞciowa powstaje z tytułu wartoĞci firmy
lub z tytułu pierwotnego ujĊcia innego składnika aktywów lub zobowiązania w transakcji, która
nie ma wpływu ani na wynik podatkowy ani na wynik ksiĊgowy.
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawana od przejĞciowych róĪnic
podatkowych powstałych w wyniku inwestycji w podmioty zaleĪne i stowarzyszone oraz
wspólne przedsiĊwziĊcia, chyba Īe Grupa jest zdolna kontrolowaü moment odwrócenia róĪnicy
przejĞciowej i jest prawdopodobne, iĪ w dającej siĊ przewidzieü przyszłoĞci róĪnica przejĞciowa
siĊ nie odwróci.
WartoĞü składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na kaĪdy dzieĔ
bilansowy, a w przypadku gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie bĊdą wystarczające
dla realizacji składnika aktywów lub jego czĊĞci nastĊpuje jego odpis.
Podatek odroczony jest wyliczany przy uĪyciu stawek podatkowych, które bĊdą obowiązywaü
w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie siĊ
wymagalne. Podatek odroczony jest ujmowany w rachunku zysków i strat, poza przypadkiem
gdy dotyczy on pozycji ujĊtych bezpoĞrednio w kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku
podatek odroczony jest równieĪ rozliczany bezpoĞrednio w kapitały własne.
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2.25. DATA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO PUBLIKACJI
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki
dominującej w dniu 29.08.2011 r.

NOTA NR 1.
SEGMENTY DZIAŁALNOĝCI – BRANĩOWE I GEOGRAFICZNE
Zgodnie z MSSF 8, segmentem operacyjnym jest dająca siĊ wyodrĊbniü czĊĞü działalnoĞci
Grupy, dla której są dostĊpne odrĊbne informacje finansowe podlegające regularnej ocenie
przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych związanych ze
sposobem alokowania zasobów oraz z oceną wyników działalnoĞci.
Grupa Kapitałowa prowadzi działalnoĞü w ramach jednego segmentu branĪowego tj. produkcji
i sprzedaĪy narzĊdzi, elektronarzĊdzi oraz systemów zamocowaĔ budowlanych. Kierując siĊ
kryterium odmiennych obszarów geograficznych oraz odmiennego Ğrodowiska regulacyjnego
Grupa zdecydowała na wyodrĊbnienie dwóch segmentów sprawozdawczych – obszar Unii
Europejskiej oraz obszar krajów spoza Unii Europejskiej. Kryterium to opiera siĊ na lokalizacji
geograficznej aktywów Grupy.

NOTA NR 2.
WARTOĝCI NIEMATERIALNE
Informacje o wartoĞciach niematerialnych zostały zaprezentowane w tabelach nr 1 i 2.
W stosunku do wartoĞci firmy z konsolidacji spółek zaleĪnych, nie stwierdzono koniecznoĞci
dokonania odpisów aktualizujących ich wartoĞü z tytułu trwałej utraty wartoĞci aktywów. Spółka
nie przeprowadzała testów na utratĊ wartoĞci firmy dla celów sporządzenia Ğródrocznego
sprawozdania finansowego, testy zostaną przygotowane do koĔca roku obrotowego.
Koszty finansowania zewnĊtrznego nie zwiĊkszały wartoĞci niematerialnych.
Grupa Kapitałowa nie wykorzystuje w działalnoĞci składników wartoĞci niematerialnych, których
okres uĪytkowania jest nieokreĞlony.
Amortyzacja wartoĞci niematerialnych w I półroczu 2011 r. wyniosła 480 tys. zł, z czego całoĞü
została odniesiona na koszty działalnoĞci podstawowej.
W Grupie Kapitałowej KOELNER SA rozpoczĊta została restrukturyzacja wartoĞci
intelektualnych (znaki towarowe, patenty oraz zastrzeĪenia wzorów uĪytkowych). Pierwszym
krokiem było dokonanie wyceny znaku towarowego Rawlplug (znajdującego siĊ obecnie
w posiadaniu spółki Rawlplug Ltd.). WartoĞü wyceny wyniosła 76 mln zł. Oszacowanie wartoĞci
znaku towarowego zostało przeprowadzone z zastosowaniem podejĞcia dochodowego
z zastosowaniem tzw. metody podziału zysku, która zakłada, Īe istnieje moĪliwoĞü okreĞlenia
lub wydzielenia aktywów niematerialnych od innych aktywów kontrolowanych przez spółkĊ
i nastĊpnie przypisanie konkretnej czĊĞci zysku operacyjnego wydzielonych w ten sposób
aktywów niematerialnych. W celu niezaleĪnej analizy tej metody przeanalizowano takĪe wartoĞü
znaku towarowego przy pomocy metody zwolnienia z opłat licencyjnych. Metoda ta opiera siĊ
na załoĪeniu, Īe spółki mają wybór i mogą albo posiadaü markĊ na własnoĞü, albo zawrzeü
porozumienie licencyjne z właĞcicielem marki. WartoĞü godziwa znaku towarowego obliczana
jest w tej metodzie jako bieĪąca wartoĞü hipotetycznych opłat licencyjnych, z których spółka jest
zwolniona w przypadku gdy posiada znak towarowy na własnoĞü, a nie uiszcza opłaty
licencyjnej na rzecz jego właĞciciela.

NOTA NR 3.
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
Informacje o rzeczowych aktywach trwałych zostały zaprezentowane w tabeli nr 3.
Otrzymana w I półroczu 2011 roku kwota odszkodowaĔ uzyskanych od stron trzecich z tytułu
utraty wartoĞci lub utracenia pozycji rzeczowych aktywów trwałych wyniosła 70 tys. zł
(I półrocze 2010 rok: 3 tys. zł) i została ujĊta w „Pozostałych przychodach operacyjnych”
skonsolidowanego rachunku zysków i strat.
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W pierwszym półroczu 2011 r. Grupa nie zawarła umów inwestycyjnych, na mocy których
zobowiązała siĊ nabyü w przyszłoĞci składniki aktywów trwałych. Na 30.06.2010 r. Grupa nie
posiadała podobnych zobowiązaĔ umownych.
Rzeczowe aktywa trwałe na dzieĔ 30.06.2011 r. obciąĪone były z tyt. zaciągniĊtych kredytów
w nastĊpujący sposób:
1. Hipoteka zwykła łączna 20 000 tys. zł (kredyt KOELNER SA) na:
− uĪytkowaniu wieczystym gruntu oraz budynku naleĪącym do Koelner Tworzywa
Sztuczne Sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. KwidzyĔska działka nr 1/2 i 1/6
WR1K/00116459/8,
− uĪytkowaniu wieczystym gruntu oraz budynku naleĪącym do Koelner Tworzywa
Sztuczne Sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. KwidzyĔska działka nr 1/9 i 1/10.
WR1K/00121721/4.
2. Hipoteka zwykła łączna 5 000 tys. zł (kredyt KOELNER SA) na:
− uĪytkowaniu wieczystym gruntu oraz budynku we Wrocławiu, ul. Jed. Narodowej 194
działka nr 12/1 WR1K/00150161/2,
− uĪytkowaniu wieczystym gruntu oraz budynku we Wrocławiu, ul. Jed. Narodowej działka
nr 11 i 10/1 WR1K/00093594/8.
3. Hipoteka kaucyjna łączna do 7 564 tys. EUR, hipoteka kaucyjna łączna do 49 436 tys. zł
oraz hipoteka kaucyjna łączna do 7 500 tys. GBP (kredyt KOELNER SA) na:
− nieruchomoĞciach we Wrocławiu, ul. Jed. Narodowej (WR1K/00093594/8 oraz
WR1K/00150161/2),
− nieruchomoĞciach we Wrocławiu, ul. KwidzyĔska bĊdących w uĪytkowaniu wieczystym
Koelner Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. (WR1K/00116459/8 oraz WR1K/00121721/4).
4. Hipoteka kaucyjna do 17 724 tys. EUR na nieruchomoĞciach we Wrocławiu,
ul. KwidzyĔska 6D (WR1K/00175233/9).
5. Hipoteka kaucyjna łączna 70 000 tys. zł (kredyt KOELNER SA) na:
− nieruchomoĞciach we Wrocławiu, ul. Jed. Narodowej (WR1K/00093594/8 oraz
WR1K00150161/2),
− nieruchomoĞciach we Wrocławiu, ul. KwidzyĔska 6c (WR1K/00116459/8 oraz
WR1K/00121721/4) naleĪących do Koelner Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o.
6. Hipoteka łączna do 15 000 tys. zł (kredyt KOELNER SA) na:
− nieruchomoĞci w Chorzowie działka nr 450/56 (KW KA1C/00012762/0).
− nieruchomoĞci w Chorzowie działka nr 451/56 (KW KA1C/00014411/9).
− nieruchomoĞci w Swadzimiu działka nr 22/72 (KW PO1P/00216334/1).
7. Hipoteka umowna do 4 220 tys. zł na nieruchomoĞci KW RZ1A/00055820/8 (kredyt Koelner
ŁaĔcucka Fabryka ĝrub sp. z o.o.).
8. Hipoteka umowna do 361 tys. EUR na nieruchomoĞci KW RZ1A/00055820/8 (kredyt
Koelner ŁaĔcucka Fabryka ĝrub sp. z o.o.).
9. Hipoteka umowna do 8 000 tys. zł na nieruchomoĞci KW RZ1A/00055820/8 (kredyt Koelner
ŁaĔcucka Fabryka ĝrub sp. z o.o.).
10. Hipoteka umowna łączna do 66 911 tys. zł, prawo uĪytkowania wieczystego gruntu i prawo
własnoĞci budynku stanowiącego odrĊbną nieruchomoĞü KW RZ1A/00055819/8
i RZ1A/00014857/7 (kredyt Koelner ŁaĔcucka Fabryka ĝrub sp. z o.o.).
11. Hipoteka nr KW BB1B00000066/7 - do 5 600 tys. zł (kredyt FPiN Wapienica sp. z o.o.).
12. Zastaw rejestrowy na maszynach: linia do obróbki cieplnej wyrobów Ğrubowych, piec
kołpakowy do wyĪarzania, linia do wytrawiania stalowej walcówki - 4 220 tys. zł. (kredyt
Koelner ŁaĔcucka Fabryka ĝrub sp. z o.o.).
13. Zastaw rejestrowy na maszynach: linia do obróbki cieplnej wyrobów Ğrubowych, piec
kołpakowy do wyĪarzania, linia do wytrawiania stalowej walcówki - 361 tys. EUR (kredyt
Koelner ŁaĔcucka Fabryka ĝrub sp. z o.o.).
14. Zastaw rejestrowy na maszynach: linia do obróbki cieplnej wyrobów Ğrubowych, piec
kołpakowy do wyĪarzania, linia do wytrawiania stalowej walcówki - 8 000 tys. zł. (kredyt
Koelner ŁaĔcucka Fabryka ĝrub sp. z o.o.).
15. Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach - 27 190 tys. zł. (kredyt Koelner ŁaĔcucka
Fabryka ĝrub sp. z o.o.).
16. Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach - 13 006 tys. zł. (kredyt KOELNER SA)
W I półroczu 2011 roku nie dokonano odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartoĞci
rzeczowych aktywów trwałych.
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WartoĞü amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych w pierwszym półroczu 2011 roku wyniosła
15 070 tys. zł, z czego:
−
14 876 tys. zł uwzglĊdniono w rachunku zysków i strat, w tym 14 719 tys. zł odniesiono
na koszty działalnoĞci podstawowej, natomiast 157 tys. zł uwzglĊdniono w pozostałych
kosztach operacyjnych,
−
194 tys. zł zostało aktywowane i zwiĊkszyło wartoĞü rzeczowych aktywów trwałych.

NOTA NR 4.
NIERUCHOMOĝCI INWESTYCYJNE
Na 30.06.2011 r. Grupa KOELNER SA posiadała nieruchomoĞci inwestycyjne w KOELNER SA
o wartoĞci 3 142 tys. zł.
WartoĞü godziwa nieruchomoĞci połoĪonej w Republice Czeskiej w kwocie 3 044 tys. zł została
ustalona na podstawie wyceny niezaleĪnego rzeczoznawcy sporządzonej według stanu na
dzieĔ 29.07.2010 r. Wycena została sporządzona metodą porównawczą, dochodową
i kosztową z uwzglĊdnieniem praktyki dobrego handlu obiektami komercyjnymi w danej
lokalizacji i z uwzglĊdnieniem wielkoĞci i wyposaĪenia obiektu. Dokonując wyceny wartoĞci
godziwej rzeczoznawca wykorzystał aktualne dane pochodzące z rynku.
Koszty finansowania zewnĊtrznego nie zwiĊkszały wartoĞci nieruchomoĞci inwestycyjnych.
Informacje o nieruchomoĞciach inwestycyjnych zostały zaprezentowane w tabeli nr 4.

NOTA NR 5.
INWESTYCJE W JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
Nie dotyczy.

NOTA NR 6.
INSTRUMENTY FINANSOWE
w tys. zł

PoĪyczki
udzielone

Aktywa
finansowe
dostĊpne do
sprzedaĪy

Zobowiązania
finansowe wyceniane
w wartoĞci godziwej
(opcje walutowe,
swap na stopĊ
procentową)

Zobowiązania
finansowe wyceniane
metodą kosztu
zamortyzowanego
(kredyty, zobow.
z tyt. leasingu
finansowego)*

Stan na 1.01.2011 r.

4 773

2 169

-

218 559

ZwiĊkszenia, w tym:

1 435

-

-

28 424

- nabycie, załoĪenie,
zaciągniĊcie, udzielenie

1 426

-

-

28 424

- róĪnice kursowe

9

-

-

-

Zmniejszenia, w tym:

3

11

-

18 868

- zbycie, rozwiązanie, spłata,
aport

3

-

-

15 715

- odpis aktualizujący

-

-

-

-

- róĪnice kursowe

-

11

-

3 153

6 205

2 158

-

228 115

Stan na 30.06.2011 r.

* wycena wg kwoty wymaganej zapłaty wraz z odsetkami, róĪnica do wyceny wg kosztu zamortyzowanego jest nie
istotna; kwota nie zawiera zobowiązaĔ handlowych, które zostały wykazane w innych notach.

Na 30.06.2011 r. w Grupie KOELNER nie wystĊpują instrumenty finansowe, które podlegałyby
wycenie wg wartoĞci godziwej. Grupa nie ujawnia wiĊc kwalifikacji do okreĞlonego poziomu
w hierarchii wartoĞci godziwej.
W I półroczu 2011 r. Grupa KOELNER poniosła koszty finansowe w postaci odsetek od
zaciągniĊtych kredytów: 6 263 tys. zł oraz z tytułu zawartych umów leasingowych: 214 tys. zł.
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NOTA NR 7.
INSTRUMENTY POCHODNE
Na dzieĔ bilansowy tj. 30.06.2011 r. Grupa KOELNER SA nie posiadała otwartych
instrumentów pochodnych.

NOTA NR 8.
UDZIAŁ WE WSPÓLNYCH PRZEDSIĉWZIĉCIACH
Nie dotyczy.

NOTA NR 9.
AKTYWA FINANSOWE
Informacje o długoterminowych aktywach finansowych zostały zaprezentowane w tabeli nr 6.
Informacje o krótkoterminowych aktywach finansowych zostały zaprezentowane w tabeli nr 12.
Na 30.06.2010 r. i 30.06.2011 r. na aktywa finansowe w Grupie KOELNER składały siĊ
poĪyczki oraz udziały w spółkach.
Udziały i akcje w spółkach nienotowanych Grupa wycenia w cenie nabycia z uwzglĊdnieniem
utraty wartoĞci, ze wzglĊdu na brak moĪliwoĞci wiarygodnego oszacowania ich wartoĞci
godziwej. Grupa nie zamierza zbyü nienotowanych udziałów i akcji w najbliĪszej przyszłoĞci.
PoĪyczki wyceniane są według kwoty wymaganej zapłaty wraz z odsetkami, jeĪeli róĪnica do
wyceny wg kosztu zamortyzowanego nie jest istotna.
WartoĞü bilansowa aktywów finansowych nie odbiega od ich wartoĞci godziwej.
Grupa Kapitałowa nie dokonała przekwalifikowania składników aktywów finansowych, które
spowodowałoby zmianĊ zasad wyceny tych aktywów pomiĊdzy wartoĞcią godziwą a ceną
nabycia lub metodą zamortyzowanego kosztu.
Na dzieĔ 30.06.2011 r. Grupa Kapitałowa nie posiadała aktywów finansowych, których
przeniesienia nie kwalifikują siĊ do wyłączenia z bilansu.
Na dzieĔ 30.06.2011 r. naleĪnoĞci z tytułu udzielonych poĪyczek długoterminowych wyniosły
w Grupie 4 605 tys. zł (30.06.2010 r.: 4 788 tys. zł).
NaleĪnoĞci z tytułu udzielonych poĪyczek krótkoterminowych na dzieĔ 30.06.2011 r. wyniosły
1 600 tys. zł. (30.06.2010 r.: 118 tys. zł).
Na dzieĔ 30.06.2011 r. naleĪnoĞci z tytułu udzielonych poĪyczek przedstawiały siĊ nastĊpująco:
PoĪyczkodawca

PoĪyczkobiorca

Kwota poĪyczki wg
umowy
tys.zł

Rawlplug Ireland
Ltd

Herco Fixings Ltd

Koelner SA

tys. waluta

Kwota poĪyczki
pozostała do spłaty *
tys.zł

tys. waluta

Warunki
oprocentowania

Termin
spłaty

-

nie
wczeĞniej
niĪ 02.2012

4 605

1 155 EUR

4 605

1 155 EUR

Koelner Trading
KLD LLC

94

900 RUB

95

963 RUB

MIBOR 1M +
marĪa

12.08.2011

Koelner SA

Koelner Trading
KLD LLC

112

28 EUR

110

28 EUR

EURIBOR 3M
+marĪa

27.12.2011

Koelner SA

Koelner Trading
KLD LLC

1 221

300 EUR

1 196

300 EUR

EURIBOR 3M
+marĪa

13.03.2012

Koelner SA

Koelner Trading
KLD LLC

89

23 EUR

89

23 EUR

EURIBOR 3M
+marĪa

17.01.2012

Koelner SA

Koelner Trading
KLD LLC

110

28 EUR

110

28 EUR

EURIBOR 3M
+marĪa

10.01.2012

* kwoty pozostałe do spłaty uwzglĊdniają naliczone, a nie zapłacone na dzieĔ bilansowy odsetki.
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NOTA NR 10.
ZAPASY
Informacje o zapasach zostały zaprezentowane w tabeli nr 9.
Zapasy na dzieĔ 30.06.2011 r., z tyt. zaciągniĊtych kredytów, obciąĪone były w nastĊpujący
sposób:
−
Zastaw na zapasach – 80 000 tys. zł (kredyt KOELNER SA),
−
Zastaw na zapasach – 38 722 tys. zł (kredyt Koelner ŁaĔcucka Fabryka ĝrub sp. z o.o.).
W I półroczu 2011 roku dokonano odwrócenia odpisów aktualizujących wartoĞü zapasów
w Grupie KOELNER na kwotĊ 330 tys. zł. Odwrócenie odpisów było głównie wynikiem
sprzedaĪy zapasów objĊtych odpisem, w tym:
−
FPiN Wapienica Sp. z o.o. - 101 tys. zł,
−
Koelner ŁaĔcucka Fabryka ĝrub sp. z o.o. - 229 tys. zł.
W I półroczu 2011 w ciĊĪar pozostałych kosztów operacyjnych utworzono odpisy aktualizujące
wartoĞü zapasów w kwocie 1 235 tys. zł, w tym:
−
KOELNER SA - 800 tys. zł,
−
FPiN Wapienica sp. z o.o. – 142 tys. zł,
−
Koelner Deutschland GmbH - 32 tys. zł,
−
Koelner ŁaĔcucka Fabryka ĝrub sp. z o.o. - 214 tys. zł,
−
Stahl GmbH – 47 tys. zł.

NOTA NR 11.
UMOWY O BUDOWĉ
Nie dotyczy.

NOTA NR 12.
DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE
ROZLICZENIA MIĉDZYOKRESOWE

NALEĩNOĝCI

ORAZ

Informacje o długoterminowych naleĪnoĞciach oraz rozliczeniach miĊdzyokresowych zostały
zaprezentowane w tabeli nr 7.
Informacje o krótkoterminowych naleĪnoĞciach oraz rozliczeniach miĊdzyokresowych zostały
zaprezentowane w tabeli nr 10.
Grupa Kapitałowa dokonała oceny naleĪnoĞci ze wzglĊdu na utratĊ ich wartoĞci zgodnie ze
stosowaną polityką rachunkowoĞci (pkt. 2.14).
WartoĞü bilansowa naleĪnoĞci z tytułu dostaw i usług uznawana jest przez GrupĊ Kapitałową za
rozsądne przybliĪenie wartoĞci godziwej.

NOTA NR 13.
KAPITAŁ ZAKŁADOWY
Stan akcjonariatu KOELNER SA na 30.06.2011 roku przedstawiał siĊ nastĊpująco:
Liczba akcji

% w kapitale
zakładowym

19 102 750

58,67%

Arka BZ WBK FIO

2 577 985

7,92%

OFE Polsat

1 632 295

5,01%

Akcjonariusz
Amicus Sp. z o.o. Sp. k.

Pozostali
Razem

9 246 970

28,40%

32 560 000

100,00%
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Wszystkie akcje KOELNER SA zostały w pełni opłacone, w równym stopniu uczestniczą
w podziale dywidendy oraz kaĪda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Na dzieĔ bilansowy akcje Spółki Dominującej nie pozostawały w jej posiadaniu, ani teĪ
w posiadaniu jednostek zaleĪnych.
Informacje o kapitale zakładowym zostały zaprezentowane w tabeli nr 14.

NOTA NR 14.
POZOSTAŁE KAPITAŁY
Pozostałe kapitały tworzone były z wypracowanych zysków lat ubiegłych. Kapitały te
przeznaczone są na rozwój spółek Grupy Kapitałowej KOELNER SA lub pokrycie ewentualnych
strat.
Informacje o pozostałych kapitałach zostały zaprezentowane w tabeli nr 15.

NOTA NR 15.
AKCJE WŁASNE
Nie dotyczy.

NOTA NR 16.
UDZIAŁY NIE DAJĄCE KONTROLI
w tys. zł
Spółka
Koelner Centrum Sp. z o.o.
TOW Koelner Kiev
Koelner Hungaria Kft
Koelner Ltd
RAZEM

1 103

udział
w wyniku
finansowym
93

(78)

-

1 118

1

(0)

-

0

1

15 212

1 866

(2 671)

790

15 196

31.12.2010

róĪnice kursowe
z wyceny jed.
zagranicznych

wypłata
dywidendy

30.06.2011

1 206

(180)

-

21

1 047

17 522

1 778

(2 749)

811

17 362

NOTA NR 17.
REZERWY
Informacje o rezerwie z tytułu odroczonego podatku dochodowego zostały zaprezentowane
w tabeli nr 19.
Rezerwy na Ğwiadczenia pracownicze zostały oszacowane z zastosowaniem historycznego
współczynnika rotacji oraz tabel ĞmiertelnoĞci (uĞrednionych dla kobiet i mĊĪczyzn).
ĝwiadczenia zostały zdyskontowane z zastosowaniem stopy dyskontowej 2,93%,
z uwzglĊdnieniem przewidywanego wzrostu wynagrodzeĔ o 1% i waĪone udziałem okresu
przepracowanego w okresie pracy wymaganym dla otrzymania Ğwiadczenia.
KOELNER SA w 2010 roku utworzyła rezerwĊ na zobowiązania podatkowe w związku
z prowadzonym sporem z urzĊdem skarbowym w sprawie kalkulacji zobowiązania z tytułu
podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2003 oraz rok 2004. Szczegółowo spór ten
został opisany w Nocie nr 37 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego rocznego
sprawozdania finansowego Grupy KOELNER SA za okres 1-01 – 31-12.2010.
W dniu 11.02.2011 r. Spółka wniosła skargĊ do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we
Wrocławiu na decyzjĊ Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w przedmiocie podatku
dochodowego od osób prawnych za 2003 rok. W dniu 14.06.2011 r. WSA we Wrocławiu oddalił
skargĊ Spółki. Zarząd Spółki podjął decyzjĊ o wniesieniu skargi kasacyjnej na ten wyrok do
Naczelnego Sądu Administracyjnego.
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W dniu 18.04.2011 r. Spółka wniosła skargĊ do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we
Wrocławiu na decyzjĊ Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w przedmiocie podatku
dochodowego od osób prawnych za 2004 rok. Termin rozprawy wyznaczony został na
13.09.2011 r.
Sporne zobowiązania na 30.06.2011 r. wynosiły wraz z odsetkami 6 621 tys. zł. W celu
zabezpieczenia potencjalnych roszczeĔ UrzĊdu Skarbowego Spółka przedłoĪyła gwarancje
bankowe. Gwarancje zostały wystawione przez Raiffeisen Bank na okres 12 miesiĊcy tj. do
15.02.2012 r.
W okresie szeĞciu miesiĊcy 2011 roku Grupa nie była stroną istotnych postĊpowaĔ sądowych,
na które nie utworzono by rezerwy.
Informacje o rezerwach na Ğwiadczenia pracownicze zostały zaprezentowane w tabeli nr 20.
Informacje o rezerwach na pozostałe zobowiązania zostały zaprezentowane w tabeli nr 21.

NOTA NR 18.
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE
ZOBOWIĄZANIA
Informacje o zobowiązaniach z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązaniach zostały
zaprezentowane w tabeli nr 23.
WartoĞü bilansowa zobowiązaĔ z tytułu dostaw i usług uznawana jest przez GrupĊ Kapitałową
za rozsądne przybliĪenie wartoĞci godziwej.

NOTA NR 19.
KREDYTY I POĩYCZKI
Informacje o kredytach i poĪyczkach zostały zaprezentowane w tabelach nr 17a i 17b.
WartoĞü bilansowa zobowiązaĔ z tytułu kredytów i poĪyczek na dzieĔ 30.06.2011 r. wyniosła
221 904 tys. zł.
Na dzieĔ 30.06.2011 r. Grupa Kapitałowa nie dokonała spłat rat kapitałowych oraz odsetkowych
na łączną kwotĊ 1 278 tys. zł. Wszystkie nieuregulowane na dzieĔ bilansowy raty odsetkowe od
kredytów i poĪyczek zostały ujĊte w wyniku netto za I półrocze 2011. Do dnia sporządzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaległe zobowiązania zostały w całoĞci
uregulowane.
WysokoĞü niespłaconych rat kapitałowych i odsetkowych na 30.06.2011 r. w podziale na
umowy przedstawia poniĪsza tabela:
w tys. zł

Koelner SA

Bank Zachodni WBK SA

WartoĞü
bilansowa
zobowiązaĔ
3 458

Koelner SA

Bank Zachodni WBK SA

Koelner SA

Bank Zachodni WBK SA

Koelner SA
Koelner ŁFĝ
sp. z o.o.

Radosław Koelner

Kredytobiorca /
PoĪyczkobiorca

Bank / PoĪyczkodawca

Bank DnB NORD Polska SA

Nieuregulowane
raty kapitałowe

Nieuregulowane
raty odsetkowe

108

-

22 820

550

103

3 961

330

-

2 474

-

71

28 642

-

116

WiĊkszoĞü kredytów oprocentowana jest na bazie zmiennych stóp procentowych w oparciu
o referencyjną stopĊ WIBOR 1 M, która według stanu na dzieĔ 30.06.2011 r. kształtowała siĊ
na poziomie 4,62% (31.12.2010 r.: 3,66%; 30.06.2010 r.: 3,64%).
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NOTA NR 20.
ZOBOWIĄZANIA
WARUNKOWE
Z
OPERACYJNEGO I FINANSOWEGO

TYTUŁU

UMÓW

LEASINGU

Informacje o zobowiązaniach z tytułu leasingu finansowego oraz operacyjnego zostały
zaprezentowane w tabelach nr 24 i 25.
WartoĞü bilansowa zobowiązaĔ z tytułu leasingu finansowego i operacyjnego oraz zobowiązaĔ
warunkowych uznawana jest przez GrupĊ Kapitałową za rozsądne przybliĪenie wartoĞci
godziwej.

NOTA NR 21.
LEASING
WartoĞü przedmiotów leasingu operacyjnego ustalana jest przez leasingodawcĊ według
udokumentowanych kosztów nabycia. Okresowe opłaty leasingowe mogą byü zmienione
w poniĪszych przypadkach:
−
poniesienia przez leasingodawcĊ kosztów związanych z podatkami, opłatami i innymi
ciĊĪarami publicznoprawnymi związanymi z własnoĞcią lub posiadaniem przedmiotu
leasingu,
−
zmiany stopy procentowej WIBOR lub LIBOR/EURIBOR odpowiednio dla waluty umowy
leasingu,
−
w przypadku odmowy przez zakład ubezpieczeĔ wypłaty odszkodowania,
−
zmiany ceny przedmiotu leasingu w okresie miĊdzy zawarciem umowy a jego
przekazaniem do uĪytkowania,
−
zmiany stawki podatku VAT.
Po zakoĔczeniu umowy leasingobiorca ma prawo do nabycia przedmiotu leasingu za wartoĞü
koĔcową powiĊkszoną o podatek VAT.
PrzedłuĪenie umowy leasingu nastąpi na warunkach uwzglĊdniających aktualny stan prawny
i stan rynku finansowego. Podstawą do wyliczenia nowych opłat leasingowych i wartoĞci
koĔcowej bĊdzie dotychczasowa wartoĞü koĔcowa.
WartoĞü przedmiotów leasingu finansowego ustalana jest przez leasingodawcĊ według
udokumentowanych kosztów nabycia. Odsetki z tytułu umów leasingowych mogą ulec zmianie
w związku ze zmianą stopy procentowej WIBOR lub LIBOR/EURIBOR odpowiednio dla waluty
umowy leasingu.
Grupa KOELNER na 30.06.2011 r. posiadała zawarte umowy leasingu zwrotnego, który miał
charakter leasingu finansowego.
SpecyfikacjĊ przedmiotów leasingu prezentują tabele nr 26 i 27.

NOTA NR 22.
PODATEK DOCHODOWY
SpecyfikacjĊ bieĪącego i odroczonego podatku dochodowego za okres sprawozdawczy
prezentuje tabela nr 35.
Roczne stawki podatkowe obowiązujące w 2011 r. w spółkach Grupy KOELNER objĊtych
konsolidacją przedstawiono w poniĪszej tabeli.
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Spółki Grupy KOELNER (konsolidowane)

roczna stopa podatkowa %

KOELNER SA
Koelner Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o.
FPiN Wapienica Sp. z o.o.
Koelner Centrum Sp. z o.o.
Koelner CZ SRO
Koelner Romania SRL
Koelner Bulgaria EOOD
TOW Koelner Kiev
Koelner Vilnius UAB
Koelner Hungária Kft
Koelner Ltd
Koelner Deutschland GmbH
Koelner ŁFĝ Sp. z o.o.
RAWLPLUG Ltd
Rawlplug Ireland Ltd
Rawl France SAS
Koelner-Rawlplug Middle East FZE
Stahl GmbH
Rawl Scandinavia AB
Farmlord Trading Ltd
Meadowfolk Holdings Ltd

19
19
19
19
19
16
10
25
15
10
20
15,8
19
28
12,5
33,3
0
15,8
26,3
10
10

Nierozliczone straty podatkowe, które moĪna rozliczyü w kolejnych okresach wynoszą na dzieĔ
30.06.2011 r. 4 087 tys. zł (31.12.2010 r.: 10 775 tys. zł). Tytuł do rozliczenia tych strat wygasa
w nastĊpujących okresach:
Zestawienie strat podatkowych wg stanu na 30.06.2011 r.
w tys. zł
Rok poniesienia straty
podatkowej

kwota strat
podatkowych do
wykorzystania

kwota strat
podatkowych

Maksymalny rok
rozliczenia straty

za rok 2008

493

247

2013

za rok 2009

9 257

426

2014

5 228

3 415

2015

14 978

4 088

za rok 2010
Razem
stopa podatkowa

19%

Podatek odroczony z tytułu straty podatkowej

778

Zestawienie strat podatkowych wg stanu na 31.12.2010 r.
w tys. zł
Rok poniesienia straty
podatkowej

kwota strat
podatkowych do
wykorzystania

kwota strat
podatkowych

Maksymalny rok
rozliczenia straty

za rok 2008

493

493

2013

za rok 2009

9 257

5 054

2014

5 228

5 228

2015

14 978

10 775

za rok 2010
Razem
stopa podatkowa
Podatek odroczony z tytułu straty podatkowej

19%
2 048

Spółki Grupy Kapitałowej, osiągające straty podatkowe, utworzyły aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego, których realizacja uzaleĪniona jest od uzyskania w przyszłoĞci dochodu
podatkowego w wysokoĞci przekraczającej dochód z tytułu odwrócenia dodatnich róĪnic
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przejĞciowych. Kwota tych aktywów na 30.06.2011 r. wynosi 777 tys. zł. (31.12.2010 r.:
2 048 tys. zł; 30.06.2010 r.: 1 740 tys. zł). Podstawą ujĊcia aktywów są zatwierdzone przez
Zarząd Spółki Dominującej aktualne budĪety spółek Grupy Kapitałowej oraz strategia
działalnoĞci Grupy.

NOTA NR 23.
POZYCJE POZABILANSOWE
Na dzieĔ 30.06.2011 r. Zobowiązania pozabilansowe posiadała jednostka dominująca
KOELNER SA, FPiN Wapienica sp. z o.o. oraz Koelner ŁaĔcucka Fabryka ĝrub sp. z o.o.
Na dzieĔ 30.06.2011 r. KOELNER SA posiadała zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych
spółce zaleĪnej Koelner ŁaĔcucka Fabryka ĝrub sp. z o.o. porĊczeĔ w łącznej kwocie
49 844 tys. zł, w tym:
− 3 457 tys. zł z tytułu umowy kredytowej zawartej z ING Bank ĝląski SA. PorĊczenie
udzielone do dnia 31.05.2014 r.,
− 8 000 tys. zł z tytułu umowy kredytowej zawartej z ING Bank ĝląski SA. PorĊczenie
udzielone do dnia 27.02.2012 r.,
− 30 170 tys. zł z tyt. umowy kredytowej zawartej z Bank DnB NORD Polska SA. PorĊczenie
udzielone do dnia 28.02.2016 r.,
− 8 217 tys. zł z tyt. bieĪącej współpracy handlowej.
Koelner ŁaĔcucka Fabryka ĝrub sp. z o.o. na dzieĔ 30.06.2011 r. posiadała zobowiązania
warunkowe z tytułu udzielonego porĊczenia dla KOELNER SA w kwocie 14 933 tys. zł z tytułu
umowy kredytowej zawartej z ING Bank ĝląski SA. PorĊczenie udzielono do dnia 30.05.2013 r.
Na dzieĔ 30.06.2011 r. FPiN Wapienica sp. z o.o. posiadała zobowiązania warunkowe z tytułu
udzielonego porĊczenia dla KOELNER SA w kwocie 14 933 tys. zł z tytułu umowy kredytowej
zawartej z ING Bank ĝląski SA. PorĊczenie udzielono do dnia 30.05.2013 r.
Ponadto Grupa KOELNER SA posiadała inne pozycje pozabilansowe obejmujące:

Ğrodki trwałe uĪywane na podstawie umów leasingu operacyjnego, najmu, dzierĪawy,
których wartoĞü netto wg umowy na dzieĔ 30.06.2011 r. wyniosła:
−
KOELNER SA
- 32 tys. zł,
−
Koelner Centrum sp. z o.o.
- 75 tys. zł,
−
Koelner ŁaĔcucka Fabryka ĝrub sp. z o.o. - 1 310 tys. zł,
−
UAB Koelner Vilnius
- 151 tys. zł,
−
Koelner CZ sro
- 117 tys. zł,
−
Koelner Deutschland GmbH
44 tys. zł,
−
Rawl Scandinavia AB
74 tys. zł.


Ğrodki trwałe niskocenne i przeznaczone do likwidacji o wartoĞci początkowej wynoszącej
(wartoĞü netto tych Ğrodków wynosi zero):
−
Koelner ŁaĔcucka Fabryka ĝrub sp. z o.o. - 1 516 tys. zł.

NOTA NR 24.
PRZYCHODY
ZE
SPRAWOZDAWCZYM

SPRZEDAĩY

OSIĄGNIĉTE

W

OKRESIE

Przychody ze sprzedaĪy Grupy Kapitałowej KOELNER zostały zaprezentowane w tabeli nr 28.

NOTA NR 25.
PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE
Przychody finansowe i koszty finansowe zostały zaprezentowane w tabeli nr 33 i 34.
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NOTA NR 26.
WYNIK DZIAŁALNOĝCI ZANIECHANEJ
Nie wystąpił.

NOTA NR 27.
ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĉ
Informacje o zysku przypadającym na jedną akcjĊ zostały zaprezentowane w tabeli nr 36.
Podstawowy skonsolidowany zysk przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego
Grupy na jedną akcjĊ jest ilorazem zysku za okres przypadającego na akcjonariuszy i Ğredniej
waĪonej liczby akcji wystĊpujących w ciągu okresu.
Wyliczenie Ğredniej waĪonej liczby akcji zwykłych:
I półrocze 2010: (32 560 000 akcji x 181 dni ) / 181 dni = 32 560 000 akcji
I półrocze 2011: (32 560 000 akcji x 181 dni ) / 181 dni = 32 560 000 akcji

NOTA NR 28.
ROZWODNIONY ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĉ
Wobec niewystĊpowania w Īadnym z analizowanych okresów czynników rozwadniających
liczbĊ akcji nie liczono wartoĞci wskaĨnika rozwodnionego zysku na jedną akcjĊ zwykłą.

NOTA NR 29.
DYWIDENDA
W roku 2010 i w okresie od 01.01 - 30.06.2011 r. Spółka Dominująca nie wypłacała dywidendy.

NOTA NR 30.
POŁĄCZENIE JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH
W okresie 01.01 - 30.06.2011 r. nie miało miejsce połączenie jednostek gospodarczych.

NOTA NR 31.
TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
W poniĪszej tabeli przedstawiono transakcje spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej
KOELNER SA z podmiotami powiązanymi obejmujące:
−

naleĪnoĞci i rozliczenia miĊdzyokresowe na dzieĔ 30.06.2011 r. z wyłączeniem
naleĪnoĞci z tytułu udzielonych poĪyczek,

−

zobowiązania i przychody przyszłych okresów na dzieĔ 30.06.2011 r. z wyłączeniem
zobowiązaĔ z tytułu otrzymanych poĪyczek,

−

naleĪnoĞci i zobowiązania z tytułu poĪyczek na dzieĔ 30.06.2011 r.,

−

przychody za okres 01.01.2011 – 30.06.2011 r. obejmujące przychody ze sprzedaĪy
produktów, usług, towarów, materiałów, wynik na sprzedaĪy Ğrodków trwałych i pozostałe
przychody operacyjne oraz przychody finansowe z tytułu otrzymanych dywidend
i odsetek od udzielonych poĪyczek,

−

zakupy za okres 01.01.2011 - 30.06.2011 r. obejmujące zakup towarów, materiałów
i usług oraz zakup Ğrodków trwałych oraz wartoĞci niematerialnych i prawnych,

−

wynik na sprzedaĪy Ğrodków trwałych oraz pozostałe koszty operacyjne w okresie
01.01.2011 – 30.06.2011 r.,

−

koszty finansowe z tytułu odsetek od otrzymanych poĪyczek w okresie 01.01.2011 30.06.2011 r.
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Wszystkie transakcje pomiĊdzy jednostkami powiązanymi zawierane były na warunkach
rynkowych.
w tys. zł

Razem
jednostki
powiązane

Eliminacje

Razem jednostki
powiązane po
eliminacjach

Przychody netto ze sprzedaĪy produktów, towarów,
materiałów i usług

64 293

(57 552)

6 741

Zakupy ujĊte w koszcie wytworzenia i wartoĞci
sprzedanych towarów i materiałów

56 081

(55 944)

137

Zakupy ujĊte w kosztach sprzedaĪy i kosztach
ogólnego zarządu

2 177

(1 811)

366

Zakup Ğrodków trwałych i WNiP

1 987

( 1987)

-

Pozostałe przychody operacyjne

2 749

(2 608)

141

Pozostałe koszty operacyjne

136

(136)

-

Przychody finansowe z tytułu odsetek

881

(857)

24

6 974

(6974)

-

45

(45)

-

1 004

(857)

147

NaleĪnoĞci i rozliczenia miĊdzyokresowe z wyjątkiem
naleĪnoĞci z tytułu poĪyczek

80 084

(66 496)

13 588

NaleĪnoĞci z tytułu poĪyczek

50 574

(44 370)

6 204

Zobowiązania i przychody przyszłych okresów
z wyjątkiem zobowiązaĔ z tytułu poĪyczek

63 820

(63 462)

358

Zobowiązania z tytułu poĪyczek

46 848

(44 374)

2 474

Przychody finansowe z tytułu dywidend
Zysk ze zbycia inwestycji
Koszty finansowe z tytułu odsetek

Na dzieĔ 30.06.2011 r. w Grupie KOELNER zawarte były nastĊpujące umowy poĪyczek
z jednostkami powiązanymi niekonsolidowanymi:

PoĪyczkodawca

PoĪyczkobiorca

Rok
zawarcia
umowy

Kwota poĪyczki wg
umowy
tys.zł

tys. waluta

Kwota poĪyczki
pozostała do spłaty *
tys.zł

Warunki
oprocentowania

Termin
spłaty

-

nie
wczeĞniej
niĪ 02.2012

tys. waluta

Rawlplug Ireland
Ltd

Herco Fixings Ltd

2008

4 605

1 155 EUR

4 605

1 155 EUR

Koelner SA

Koelner Trading
KLD LLC

2010

94

900 RUB

95

963 RUB

MIBOR 1M +
marĪa

12.08.2011

Koelner SA

Koelner Trading
KLD LLC

2010

112

28 EUR

110

28 EUR

EURIBOR 3M
+marĪa

27.12.2011

Koelner SA

Koelner Trading
KLD LLC

2011

1 221

300 EUR

1 195

300 EUR

EURIBOR 3M
+marĪa

13.03.2012

Koelner SA

Koelner Trading
KLD LLC

2011

89

23 EUR

89

23 EUR

EURIBOR 3M
+marĪa

17.01.2012

Koelner SA

Koelner Trading
KLD LLC

2011

110

28 EUR

110

28 EUR

EURIBOR 3M
+marĪa

10.01.2012

Radosław
Koelner

Koelner SA

2010

4 552

1 500 USD

2 474

899 USD

oprocentowanie
stałe

31.12.2011

* kwoty pozostałe do spłaty uwzglĊdniają naliczone, a nie zapłacone na dzieĔ bilansowy odsetki.
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Na dzieĔ 30.06.2011 r. w Grupie KOELNER zawarte były nastĊpujące umowy poĪyczek
z jednostkami powiązanymi konsolidowanymi:

PoĪyczkodawca

PoĪyczkobiorca

Rok
zawarcia
umowy

Kwota poĪyczki wg
umowy
tys.zł

tys. waluta

Kwota poĪyczki
pozostała do spłaty *
tys.zł

Warunki
oprocentowania

Termin
spłaty

tys. waluta

FPiN Wapienica
Sp. z o.o.

Koelner SA

2009

1 200

1 200

WIBOR 1M
+ marĪa

11.08.2011

FPiN Wapienica
Sp. z o.o.

Koelner SA

2009

1 700

1 700

WIBOR 1M
+ marĪa

24.12.2011

FPiN Wapienica
Sp. z o.o.

Koelner SA

2009

1 900

1 900

WIBOR 1M
+ marĪa

04.12.2011

FPiN Wapienica
Sp. z o.o.

Koelner SA

2010

1 400

1 400

WIBOR 1M
+ marĪa

16.12.2011

Koelner Hungária
Kft.

Koelner SA

2010

2 359

168 527
HUF

430

28 675 oprocentowanie
HUF
stałe

10.08.2011

Koelner Hungária
Kft.

Koelner SA

2011

3 865

275 000
HUF

4 128

275 000 oprocentowanie
HUF
stałe

25.08.2012

KTS sp. z o.o.

Koelner SA

2011

6 500

6 533

WIBOR 1M
+ marĪa

31.03.2012

Koelner
ŁaĔcucka
Fabryka ĝrub
sp. z o.o.

Koelner SA

2011

12 045

12 045

WIBOR 1M
+ marĪa

31.12.2012

Stahl GmbH

Koelner
Deutschland
GmbH

2009

9 265

2 324 EUR

9 265

2 324 EUR

oprocentowanie
stałe

31.12.2022

Koelner SA

Koelner Ltd

2011

258

65 EUR

259

65 EUR

EURIBOR 3M
+marĪa

17.01.2012

Koelner SA

Koelner Romania
SRL

2011

3 750

2 000

WIBOR 1M
+ marĪa

31.12.2012

Koelner SA

Koelner CZ S.r.o.

2011

2 000

2 000

WIBOR 1M
+ marĪa

31.12.2012

Koelner SA

Koelner-Rawlplug
Middle East FZE

2011

1 563

LIBOR 3M
+ marĪa

31.12.2012

550 USD

1 513

550 USD

* kwoty pozostałe do spłaty uwzglĊdniają naliczone, a nie zapłacone na dzieĔ bilansowy odsetki.

NOTA NR 32.
RYZYKO KURSU WALUTOWEGO
Grupa KOELNER wystĊpuje jednoczeĞnie w roli importera i eksportera w związku z czym
ryzyko kursu walutowego jest w duĪej mierze ograniczone. Pomimo tego, Zarząd stara siĊ
dodatkowo ograniczaü ryzyko poprzez zawieranie kontraktów terminowych.
Na dzieĔ bilansowy tj. 30.06.2011 r. w Grupie KOELNER SA nie były zawarte Īadne kontrakty
terminowe.
Po dniu bilansowym, 12.08.2011 r. Koelner ŁaĔcucka Fabryka ĝrub Sp. z o.o. zawarła
z Bank Millennium SA cztery kontrakty terminowe typu forward na sprzedaĪ 200 tys. EUR/PLN
kaĪdy, o terminach zapadalnoĞci 15.09.2011 r., 14.10.2011 r., 15.11.2011 r. oraz 15.12.2011.
PoniĪej przedstawiono dane o wartoĞci aktywów i pasywów pieniĊĪnych na 30.06.2011 r.
wyraĪonych w walutach innych niĪ waluta funkcjonalna po przeliczeniu na PLN.
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w tys. zł
Waluta

NaleĪnoĞci
handlowe
brutto

EUR
USD
GBP
PLN
CHF
HUF
RUB
RAZEM

41 972
13 489
14 185
1
69 647

Pozostałe
naleĪnoĞci
brutto

ĝrodki
Zobowiązania
Pozostałe
pieniĊĪne
handlowe
zobowiązania

Udzielone
Zaliczki
poĪyczki

94
440
534

1 764
1 513
95
3 372

98
1 069
68
1 235

4 485
904
183
44
5 616

41 923
13 093
670
5 053
16
60 755

4 336
38
66
4 440

Kredyty
i poĪyczki
otrzymane

20 325
3 988
17 117
4 000
4 558
49 988

PoniĪej przedstawiono analizĊ wraĪliwoĞci wyniku finansowego w odniesieniu do aktywów oraz
zobowiązaĔ finansowych Grupy oraz wahaĔ kursu EUR do PLN, USD do PLN oraz GBP do
PLN. Analiza wraĪliwoĞci zakłada wzrost kursów o 10% w stosunku do kursu zamkniĊcia
obowiązującego na 30.06.2011 r. (spadek kursów spowoduje wpływ identyczny co do wartoĞci
jednak z przeciwnym znakiem).
w tys. zł
GBP
NaleĪnoĞci handlowe
Pozostałe naleĪnoĞci
PoĪyczki udzielone
Zaliczki na ĝT, wart. niemater., zapasy
ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty
Aktywa finansowe razem
Zobowiązania handlowe
Pozostałe zobowiązania
Kredyty i poĪyczki
Zobowiązania finansowe razem
Wpływ na wynik brutto przed
opodatkowaniem

EUR

USD

Razem

1 418
18
1 436

4 198
9
176
10
449
4 842

1 347
44
151
107
91
1 740

6 963
53
327
117
558
8 018

( 67)
( 1 711)
( 1 778)

( 4 162)
( 434)
( 2 033)
( 6 629)

( 1 308)
( 4)
( 398)
( 1 710)

( 5 537)
( 438)
( 4 142)
( 10 117)

( 342)

( 1 787)

30

( 2 099)

NOTA NR 33.
RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ
Na dzieĔ bilansowy Grupa KOELNER korzystała z zobowiązaĔ oprocentowanych zmienną
stopą procentową, dlatego teĪ ponosiła ryzyko zmiany stopy procentowej.
PoniĪej przedstawiono analizĊ wraĪliwoĞci wyniku finansowego w odniesieniu do potencjalnego
wahania stopy procentowej.
Wpływ zmiany rynkowych stóp procentowych na wynik finansowy został obliczony, jako iloczyn
sald aktywów i zobowiązaĔ finansowych oprocentowanych zmienną stopą procentową oraz
załoĪonego odchylenia, tj. +50 punktów bazowych (odchylenie -50 punktów bazowych
spowoduje wpływ identyczny co do wartoĞci jednak z przeciwnym znakiem).
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w tys. zł
Wpływ na wynik brutto
przed opodatkowaniem

Podstawa kalkulacji odsetek
Udzielone poĪyczki
Aktywa finansowe razem
PoĪyczki otrzymane
Kredyty
Leasing finansowy
Zobowiązania finansowe razem
Razem

1 600
1 600

8
8

2 474
219 395
6 211
228 080
229 680

( 12)
( 1 097)
( 31)
( 1 140)
( 1 132)

NOTA NR 34.
RYZYKO KREDYTOWE
Klienci Grupy KOELNER, korzystający z kredytów kupieckich, poddawani są procedurom
weryfikacyjnym, a stan naleĪnoĞci podlega ciągłemu monitoringowi. W przypadku wystąpienia
naleĪnoĞci przeterminowanych, zgodnie z obowiązującymi procedurami nastĊpuje wstrzymanie
sprzedaĪy i uruchamiany jest proces windykacji naleĪnoĞci. Dodatkowo ryzyko kredytowe
ogranicza duĪa liczba oraz dywersyfikacja klientów Grupy. Grupa nie posiada dłuĪników,
których saldo wynosiłoby wiĊcej niĪ 5% salda naleĪnoĞci ogółem. W konsekwencji Grupa nie
jest naraĪona na znaczące ryzyko kredytowe.
Wiekowania naleĪnoĞci z tyt. dostaw i usług netto o pozostałym od dnia bilansowego okresie
spłaty, w przypadku których nie nastąpiła utrata wartoĞci, prezentuje poniĪsza tabela:
w tys. zł
30.06.2011
NaleĪnoĞci z tytułu dostaw i usług netto, w tym:
NaleĪnoĞci w terminie
NaleĪnoĞci przeterminowane, w tym:
a) do 1 miesiąca

30.06.2010

139 930

133 052

106 639

96 959

33 291

36 093

15 927

18 525

b) powyĪej 1 miesiąca do 3 miesiĊcy

6 380

5 981

c) powyĪej 3 miesiĊcy do 6 miesiĊcy

3 726

3 441

d) powyĪej 6 miesiĊcy do 1 roku

2 628

2 975

e) powyĪej 1 roku

4 630

5 171

NaleĪnoĞci przeterminowane powyĪej 1 roku nie objĊte odpisem aktualizującym dotyczą
naleĪnoĞci od spółek zaleĪnych. NajwiĊksza pozycja, 1,5 mln USD, to naleĪnoĞü od ukraiĔskiej
spółki zaleĪnej TOW Leotex, która traktowana powinna byü jako wkład kapitałowy na poczet
tworzonej spółki zaleĪnej na Ukrainie. W związku z zawiłoĞcią procedur prawnych na Ukrainie
działania związane z organizacją tej spółki uległy opóĨnieniu, jednak Zarząd KOELNER SA
potwierdza, Īe plany jej utworzenia są nadal aktualne i nie istnieją Īadne przesłanki, które
wskazywałyby na utratĊ wartoĞci kwoty tych naleĪnoĞci. Planowany termin zakoĔczenia
procesu i konwersji naleĪnoĞci na udziały przypada na IV kwartał 2011 roku.
Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe okreĞlana jest poprzez wartoĞü bilansową
nastĊpujących aktywów finansowych:
w tys. zł

PoĪyczki udzielone
NaleĪnoĞci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
naleĪnoĞci finansowe
ĝrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty na r-kach bankowych

30.06.2011

30.06.2010

6 205

4 906

139 930

133 052

15 097

11 038
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NOTA NR 35.
RYZYKO PŁYNNOĝCI
Grupa KOELNER zarządza płynnoĞcią poprzez bieĪące monitorowanie poziomu wymagalnych
zobowiązaĔ, prognozowanie przepływów pieniĊĪnych oraz odpowiednie zarządzanie Ğrodkami
pieniĊĪnymi.
Wiekowanie zobowiązaĔ z tyt. dostaw i usług o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty
prezentuje poniĪsza tabela:
w tys. zł
30.06.2011
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w tym:

30.06.2010

84 888

104 027

Zobowiązania w terminie

67 835

63 276

Zobowiązania przeterminowane, w tym:

17 053

40 751

a) do 1 miesiąca

7 694

15 195

b) powyĪej 1 miesiąca do 3 miesiĊcy

6 526

16 145

c) powyĪej 3 miesiĊcy do 6 miesiĊcy

1 931

6 771

d) powyĪej 6 miesiĊcy do 1 roku

696

1 540

e) powyĪej 1 roku

206

1 100

Wolne limity kredytowe w rachunkach bieĪących zostały przedstawione w Tabeli 17b.

NOTA NR 36.
ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM
Grupa Kapitałowa zarządza kapitałem w celu zapewnienia zdolnoĞci kontynuowania działalnoĞci
przez GrupĊ oraz zapewnienia oczekiwanej stopy zwrotu dla akcjonariuszy i innych podmiotów
zainteresowanych kondycją finansową Grupy.
Grupa monitoruje poziom kapitału na podstawie wartoĞci bilansowej kapitałów własnych. Grupa
zakłada utrzymanie udziału kapitału własnego do sumy bilansowej na poziomie nie niĪszym
niĪ 0,4.
Ponadto by monitorowaü zdolnoĞü obsługi długu, Grupa oblicza wskaĨnik zdolnoĞci obsługi
długu (tj. zobowiązaĔ z tytułu leasingu, kredytów, poĪyczek i innych instrumentów dłuĪnych) do
EBITDA (wynik z działalnoĞci operacyjnej skorygowany o koszty amortyzacji). Grupa na
przestrzeni roku obniĪyła powyĪszy wskaĨnik z wartoĞci 6,8 do 3,6 i zakłada dalszą poprawĊ
wartoĞci wskaĨnika. Zarówno Grupa jak i Spółka dominująca podlegają zewnĊtrznym wymogom
kapitałowym (kowenanty w umowach bankowych). Na dzieĔ sporządzenia raportu wszystkie
wymogi były spełnione.

NOTA NR 37.
ZDARZENIA PO DACIE BILANSU
W dniu 06.07.2011 r. Koelner ŁaĔcucka Fabryka ĝrub sp. z o.o. udzieliła KOELNER SA
poĪyczki w kwocie 3 483 tys. zł. Oprocentowanie ustalane jest w oparciu o 1M WIBOR,
powiĊkszony o marĪĊ banku. Termin spłaty poĪyczki przypada na 28.02.2014 r.
W dniu 28.07.2011 r. oraz w dniu 11.08.2011 r. KOELNER SA zawarła aneksy do umowy
o kredyt inwestycyjny z BZ WBK SA z dnia 30.05.2007 r. oraz do umowy kredyt inwestycyjny
z dnia 25.11.2007 r. Aneksy obniĪają miĊdzy innymi marĪe bankowe. Kwoty kredytów oraz
terminy spłat pozostają bez zmian.
W dniu 28.07.2011 r. oraz w dniu 11.08.2011 r. KOELNER SA zawarła aneksy do umowy
o kredyt w rachunku bieĪącym z BZ WBK SA z dnia 16.08.2007 r. Aneksy obniĪają miĊdzy
innymi marĪe bankowe oraz wydłuĪają ostateczny termin spłaty do 31.07.2012 r.
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W dniu 1.08.2011 r. KOELNER SA zawarła aneks do umowy o limit wierzytelnoĞci
z Raiffeisen Bank Polska SA z dnia 26.06.2003 r. Aneks obniĪa marĪe bankowe oraz wydłuĪa
ostateczny termin spłaty limitu do 10.12.2013 r.
W dniu 10.08.2011 r. KOELNER SA zawarła z Bankiem DnB NORD Polska SA umowĊ
o limit kredytowy (na akredytywy) w kwocie 1 500 tys. USD. Ostateczny termin spłaty przypada
w dniu 31.10.2012 r.
W dniu 17.08.2011 r. KOELNER SA zawarła aneks do umowy o kredyt złotowy obrotowy
w formie linii odnawialnej z ING Bank ĝląski SA. Aneks zwiĊkszył kwotĊ kredytu o 5 000 tys. zł
do 20 000 tys. zł do dnia 31.05.2012 r. Od dnia 01.06.2012 r. do 31.05.2013 r. kwota kredytu
wynosiü bĊdzie 15 000 tys. zł.

NOTA NR 38.
USTALANIE WARTOĝCI GODZIWEJ
Przyjmuje siĊ, Īe wartoĞü nominalna finansowych aktywów obrotowych i krótkoterminowych
zobowiązaĔ finansowych pomniejszona o oszacowane korekty z tytułu aktualizacji wartoĞci jest
zbliĪona do ich wartoĞci godziwej.
Zarząd podmiotu dominującego Grupy uwaĪa, Īe wartoĞü nominalna długoterminowych
aktywów i zobowiązaĔ finansowych pomniejszona o oszacowane korekty z tytułu aktualizacji
wartoĞci i powiĊkszona o wartoĞü naliczonych do dnia bilansowego odsetek jest zbliĪona do ich
wartoĞci godziwej.

NOTA NR 39.
PRZECIĉTNE ZATRUDNIENIE W GRUPIE
PrzeciĊtne zatrudnienie w Grupie KOELNER w I półroczu 2011 r. wyniosło 1 959 osób.

Pracownicy bezpoĞrednio produkcyjni
Pracownicy poĞrednio produkcyjni
Administracja
Razem

01 - 06.2011
578
531
850
1 959
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NOTA NR 40.
PRZELICZENIE WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH NA EURO
W poniĪszej tabeli zaprezentowano przeliczenie wybranych pozycji skonsolidowanego
sprawozdania finansowego na walutĊ euro (EUR).

Przychody netto ze sprzedaĪy

w tys. zł
01-06.2010
/
01-06.2011 31.12.2010
326 452
268 256

Zysk (strata) z działalnoĞci operacyjnej

24 291

w tys. EUR
01-06.2010
/
01-06.2011 31.12.2010
82 286
66 994

6 945

6 123

1 734

Zysk (strata) brutto

15 481

2 045

3 902

511

Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto przypadający
akcjonariuszom jednostki dominującej
Przepływy pieniĊĪne netto z działalnoĞci
operacyjnej
Przepływy pieniĊĪne netto z działalnoĞci
inwestycyjnej
Przepływy pieniĊĪne netto z działalnoĞci
finansowej
Przepływy pieniĊĪne netto, razem

12 758

( 240)

3 216

( 60)

10 980

( 1 779)

2 768

( 444)

6 043

5 804

1 523

1 450

( 8 907)

( 3 231)

( 2 245)

( 807)

3 318

( 763)

836

( 191)

454

1 810

114

452

32 560 000

32 560 000

32 560 000

32 560 000

0,34

( 0,05)

0,09

( 0,01)

Aktywa razem

680 086

649 180

170 593

163 922

Zobowiązania długoterminowe

120 917

96 878

30 331

24 462

Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom
jednostki dominującej
Kapitał zakładowy

259 906

264 576

65 195

66 807

281 901

270 205

70 712

68 228

ĝrednia waĪona liczba akcji
Zysk (strata) na jedną akcjĊ zwykłą (w zł / EUR)

Liczba akcji na dzieĔ bilansowy

32 560

32 560

8 167

8 222

32 560 000

32 560 000

32 560 000

32 560 000

8,66

8,30

2,17

2,10

WartoĞü ksiĊgowa na jedną akcjĊ (w zł / EUR)

Aktywa i pasywa zostały przeliczone na EUR przy zastosowaniu Ğrednich kursów walut
opublikowanych przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących na dzieĔ bilansowy.
Pozycje rachunku zysków i strat zostały przeliczone na EUR przy zastosowaniu kursu
stanowiącego Ğrednią arytmetyczną Ğrednich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących
na ostatni dzieĔ kaĪdego miesiąca roku.
ĝredni kurs w okresie styczeĔ – czerwiec 2011 r.
Kurs na ostatni dzieĔ okresu 30 czerwca 2011 r.
ĝredni kurs w okresie styczeĔ – czerwiec 2010 r.
Kurs na ostatni dzieĔ okresu 30 czerwca 2010 r.
Kurs na ostatni dzieĔ okresu 31 grudnia 2010 r.

3,9673
3,9866
4,0042
4,1458
3,9603
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NOTA NR 41.
ZESTAWIENIE ORAZ OBJAĝNIENIE RÓĩNIC POMIĉDZY DANYMI
UJAWNIONYMI W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
A
UPRZEDNIO
SPORZĄDZONYMI
I
OPUBLIKOWANYMI
SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI
RóĪnice w skonsolidowanym kapitale własnym za okres porównawczy tj. na 30.06.2010 r.
pomiĊdzy SA-PSr 2010 a SA-PSr 2011:
w tys. zł
Skonsolidowany kapitał własny na 30.06.2010 r. prezentowany w SA-PSr 2010
303 741
KOELNER SA - korekta amortyzacji podatkowej za lata 2007-2009
(131)
KOELNER SA - korekta błĊdnego ksiĊgowania faktury sprzedaĪowej z 2009 r.
52
KOELNER SA - utworz. rezerwy z tyt. ewentualnego zobowiązania podatkowego
(6 036)
KOELNER SA - korekta prezentacji palet magazynowych
(3 167)
Koelner Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. - korekta rezerwy z tyt. odroczonego
(116)
podatku dochodowego (róĪnica pomiĊdzy amortyzacją podatkową i bilansową)
Koelner Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. - korekta rozliczenia dotacji za lata 2009303
2007
Koelner Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. - korekta aktywa z tyt. odroczonego podatku
(440)
dochodowego od straty podatkowej
Rawlplug Ltd - odniesienie w ciĊĪar niepodzielonego wyniku odpisu aktualizującego
(709)
wartoĞü zapasów
Skonsolidowany kapitał własny na 30.06.2010 r. prezentowany w SA-PSr 2011
293 497

NOTA NR 42.
ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOĝCI DOKONANE
W STOSUNKU DO POPRZEDNIEGO OKRESU, ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY
ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA
SYTUACJĉ MAJĄTKOWĄ, FINANSOWĄ, PŁYNNOĝû ORAZ WYNIK
FINANSOWY I RENTOWNOĝû
Nie wystąpiły.

NOTA NR 43.
BŁĉDY POPRZEDNICH OKRESÓW
Nie wystąpiły.
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