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INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO  
ZA III KWARTAŁ 2005    SA-QSr III/2005 
 
1. Podstawa sporz ądzenia raportu oraz okres obj ęty sprawozdaniem 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawione w raporcie kwartalnym przygotowane 
zostało zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami, 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz zasadami Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 
(MSSF). 
Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki zostało przygotowane zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych. 
 
Skonsolidowane oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres  
od 01.01.2005 r. do 30.09.2005 r. i sporządzone zostało w tysiącach złotych.  
 
Porównywalne dane finansowe na 30.09.2004 r. oraz 30.06.2005 r. zostały przedstawione w sposób 
zapewniające ich porównywalność. 
 
Wpływ zmiany zasad rachunkowości na dane finansowe na dzień 30.09.2004 r., przedstawia się 
następująco: 
 
Tytuł zmiany Pozycje Wpływ 

Towary:  4.281 ujęcie zapasów w dacie 
przejścia ryzyk Zobowiązania z tyt. dostaw i usł. j.poz.:  4.281 

Kapitał zapasowy: 2.224 prezentacja opcji 
menedŜerskich Wynik  netto:  (2.224) 

 
 
 
2. Informacje o korektach z tytułu rezerw, rezerwie  

i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o których mowa 
w ustawie o rachunkowo ści, dokonanych odpisach aktualizuj ących 
warto ść składników aktywów. 

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

odpisów aktualizujących wartość składników aktywów w ciągu 2005 roku przedstawia poniŜsza 
tabela. 

 
KOELNER SA (w tys. zł) 

Tytuł Stan na 
30.09.2005 

Stan na 
31.12.2004 Zmiana Uwagi 

Aktywa z tyt. odroczonego 
podatku dochodowego 

1.157 1.337 (180) 

W tym zwiększenia: 
- aktualizacja naleŜności 72 tys. zł 
- róŜnice kursowe 30 tys.zł 
W tym zmniejszenia:  
-róŜnice kursowe 179 tys.zł.;  
- rozwiązanie rezerwy na 
wynagrodzenia 22 tys.zł;  
-rozliczenie leasingu 41 tys.zł, 
-rozwiązanie rezerwy na urlopy 32 
tys.zł, 
-  inne 8 tys.zł 
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Rezerwa z tyt. odroczonego 
podatku dochodowego 96 100 (4) 

-zwiększenie z tyt. róŜnic kursowych 
2 tys.zl 
-zmniejszenia z tyt. róŜnic kursowych 
6 tys.zł  

Odpisy aktualizujące wart. 
naleŜności 

2.760 2.428 332  

 
GRUPA KOELNER (w tys. zł) 

Tytuł Stan na 
30.09.2005 

Stan na 
31.12.2004 

Zmiana Uwagi 

Aktywa z tyt. odroczonego 
podatku dochodowego 1149 1390 (241) 

W tym: Koelner SA  (180) tys.zł;  
Wapienica SA (42) tys. zł 
 

Rezerwa z tyt. odroczonego 
podatku dochodowego 

6459 6896 (437) W tym: Koelner SA  (4) tys.zł; 
Wapienica SA  (433) tys.zł;  

Odpisy aktualizujące wart. 
naleŜności 

3.823 3473 350 
W tym:  Koelner SA 332 tys. zł, KTS 
sp. z o.o. (26) tys.zł; Wapienica SA 
(77) tys. zł 

 
 
2.2. Wybrane pozycje aktywów i pasywów zaprezentowane w sprawozdaniu przeliczono na EURO 

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

 
Średni kurs w okresie styczeń-wrzesień 2005 r.    4,0583 
Kurs na ostatni dzień okresu 30 września 2005 r.   3,9166  
Średni kurs w okresie styczeń- wrzesień 2004 r.    4,6214 
Kurs na ostatni dzień okresu 30 września 2004 r.   4,3832 

 
 
3. Opis istotnych dokona ń Grupy Kapitałowej Koelner w okresie, którego 

dotyczy raport 
 
3.1. Zarząd działając na podstawie upowaŜnienia udzielonego postanowieniem § 7 Statutu w 

sprawie warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego w celu przyznania prawa do objęcia 
akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych (dalej jako „Warranty”) wyemitowanych na 
podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07 lipca 2004 roku,  oraz na podstawie 
uchwały Rady Nadzorczej z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie emisji i przydziału Warrantów 
Subskrypcyjnych, postanowił:   
1. Wyemitować 1.060.000 (słownie: jeden milion sześćdziesiąt tysięcy) Warrantów 
uprawniających ich posiadaczy do subskrybowania akcji zwykłych na okaziciela serii „C” Spółki, 
emitowanych na podstawie przepisów Statutu Spółki o warunkowym podwyŜszeniu kapitału 
zakładowego;  
2. Warranty emitowane są po cenie emisyjnej równej 0,00 zł (zero złotych) w celu 
przeprowadzenia programu opcji menadŜerskich, przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki,  
3. Prawa wynikające z Warrantów wygasają w dniu 31 grudnia 2007 roku;  
4. Warranty emituje się w jednej serii w liczbie 1.060.000 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy) 
Warrantów;  
5. KaŜdy Warrant uprawnia jego posiadacza do objęcia 1 (słownie jednej) akcji zwykłej na 
okaziciela serii „C”, po cenie emisyjnej 1,- zł (słownie jeden złoty);  
6. Przydział Warrantów Pierwszej Transzy zostaje dokonany zgodnie z Listą Osób 
Uprawnionych ustaloną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 16 czerwca 2005 r.   
Zarząd postanowił teŜ przydzielić DI BRE wszystkie wyemitowane Warranty w liczbie 1.060.000 
z prawem do objęcia 1.060.000 akcji serii C spółki Koelner SA 

3.2. W dniu 15.07.2005 r. nastąpiła rejestracja przez sąd w Siegen (Niemcy) spółki zaleŜnej "Koelner 
Deutschland GmbH". Kapitał zakładowy spółki wynosi 100.000 EUR. Udział Koelner S.A. w 
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kapitale zakładowym wynosi 100% i uprawnia do 100% głosów na walnym zgromadzeniu. 
Udziały te zostały pokryte wkładem pienięŜnym. 

3.3. W dniu 22.07.2005 r. Spółka podpisała umowę na zakup gruntu niezabudowanego o 
powierzchni 3.664 m2 połoŜonego w Krakowie-Podgórzu. Nieruchomość przeznaczona będzie 
pod budowę Regionalnego Centrum Dystrybucji. 

3.4. W dniu 4.08.2005 r. podpisana została umowa zakupu 51% tj. 153 udziałów o wartości 
nominalnej 10.000 HUF kaŜdy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością RIVKER Kft. z 
siedzibą w Budapeszcie (1105 Budapest, Mongol u. 41, Węgry) naleŜących do Istvana i Andrasa 
Tari, obywateli Węgier, za kwotę 2.550.000 EUR. Udziały te uprawniają do 51% głosów na 
zgromadzeniu wspólników. Jednocześnie zmieniona została nazwa spółki na Koelner Hungária 
Kft. Zakup udziałów został sfinansowany ze środków własnych Koelner SA. 

3.5. W dniu 18.08.2005 r. Spółka podpisała umowę warunkową na zakup gruntu niezabudowanego o 
powierzchni 1.8734 ha połoŜonego w Swadzimiu koło Poznania. Nieruchomość przeznaczona 
będzie pod budowę Regionalnego Centrum Dystrybucji.   

3.6. W dniu 12.09.2005 r. Spółka otrzymała informację od Ministerstwa Skarbu Państwa o przyjęciu 
oferty zakupu 243.750 akcji spółki Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica SA z siedzibą w Bielsku-
Białej. Przyjęta oferta złoŜona była na wszystkie akcje naleŜące do Skarbu Państwa, stanowiące 
łącznie 25% w kapitale zakładowym FPiN Wapienica SA. 

3.7. W dniu 22.09.2005 r. nastąpiła rejestracja przez Sąd Stołeczny w Budapeszcie (Węgry) spółki 
zaleŜnej "Koelner Hungaria Kft". Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.000.000 HUF. Udział Koelner 
S.A. w kapitale zakładowym wynosi 51% i uprawnia do 51% głosów na walnym zgromadzeniu.  

 
 
4. Istotne zdarzenia i czynniki maj ące wpływ na wyniki finansowe Grupy 
 

W III kwartale 2005 r. nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na wyniki finansowe Grupy 
Koelner. W najbliŜszym okresie przewiduje się kontynuację załoŜonego programu 
inwestycyjnego oraz osiągnięcie planowanych wyników finansowych. 

 
 

5. Wydarzenia po dniu bilansowym 
 
5.1. Spółka podpisała umowę na zakup gruntu niezabudowanego o powierzchni 570 m2 połoŜonego 

w Krakowie-Podgórzu. Nieruchomość przeznaczona będzie pod budowę Regionalnego Centrum 
Dystrybucji. Łącznie z gruntem zakupionym na mocy umowy z dnia 22.07.2005 r. nieruchomość 
zajmuje powierzchnię 4.234 m2.  

5.2. W dniu 20.10.2005 r. została podpisana umowa sprzedaŜy, na mocy której Spółka zakupiła od 
Skarbu Państwa 243.750 akcji stanowiących 25% kapitału zakładowego spółki Fabryka Pił i 
Narzędzi Wapienica SA. Cena jednej akcji wynosiła 12,00 zł. W wyniku dokonanej transakcji 
udział Spółki w kapitale zakładowym FPiN Wapienica SA wzrósł z posiadanych dotychczas 
74,4% do 99,4%.  Zwiększenie wartości udziału zostało dokonane ze środków własnych Koelner 
SA.  

5.3. W celu nabycia przedsiębiorstwa produkcji zamocowań od BPB Group miały miejsce 
następujące transakcje:   
1) Koelner S.A. nabył jeden udział stanowiący 100% wyemitowanego kapitału w Koelner UK 
Limited („Koelner UK”), spółce utworzonej zgodnie z prawem Anglii i Walii; kapitał zakładowy 
Koelner UK wynosi 1 (słownie: jeden) GBP (co jest równe 5,88 PLN); Koelner S.A. zapłacił za 
udział cenę równą jego wartości nominalnej; Koelner S.A. wpłacił 1.500.000,00 (jeden milion 
pięćset tysięcy) GBP (co jest równe 8.826.600 PLN) na nowe udziały w Koelner UK, w związku z 
planowanym podwyŜszeniem kapitału tej spółki;   
2) Koelner UK utworzył francuską „societe avec responsabilite limite” w ParyŜu pod firmą 
“RawlFrance S.a.r.l.”, o kapitale zakładowym równym 100,00 (słownie: sto) EURO (co jest równe 
398,93 PLN); Koelner UK objął wszystkie udziały w RawlFrance S.a.r.l.;   
3) Koelner S.A. udzielił poŜyczki Koelner UK w wysokości 1.861.366,45 (słownie: jeden milion 
osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć 45/100) GBP (co jest równe 
10.953.024,73 PLN); spłata poŜyczki jest podporządkowana kredytowi z Raiffeisen Bank Polska 
S.A., opisanemu w punkcie 4 poniŜej;   
4) Koelner UK otrzymał kredyt z Raiffeisen Bank Polska S.A. w wysokości 16.500.000,00 
(szesnaście milionów pięćset tysięcy) EUR (co jest równe 65.823.450 PLN); spłata kredytu ma 
nastąpić w ciągu 8 lat; stopa procentowa jest oparta o LIBOR powiększona o marŜę bankową; 
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zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi: (a) pełnomocnictwo udzielone Raiffeisen Bank Polska 
S.A. do dysponowania rachunkami bankowymi otwartymi w Raiffeisen Bank Polska S.A. na 
rzecz Koelner UK, (b) zastaw rejestrowy na udziałach w Koelner UK oraz zastaw rejestrowy na 
udziałach w BPB Rawlplug Ireland Limited oraz Rawl France S.a.r.l., (c) gwarancja udzielona 
przez Koelner S.A., a takŜe (d) poręczenie udzielone przez Przemysława Koelnera i Radosława 
Koelnera; 
5) Koelner S.A. udzielił Raiffeisen Bank Polska SA gwarancji pełnej spłaty kredytu przez Koelner 
UK; 
6) Raiffeisen Bank Polska S.A. podwyŜszył maksymalną wartość kredytu w rachunku bieŜącym 
dla Koelner SA do wysokości 35 mln PLN (z poprzednich 22,5 mln PLN). 
W trakcie zamknięcia transakcji zakupu przedsiębiorstwa Rawlplug, Koelner UK nabył od spółki 
Artex-Rawlplug Limited (Loughborough, Wielka Brytania) składniki majątkowe o istotnej 
wartości, które stanowi fabryka Rawlplug w Glasgow łącznie oraz prawa własności intelektualnej 
związane z jej działalnością, dział R&D (badawczo-rozwojowy) oraz, od Gypsum Industry 
Limited (Dublin), udziały w spółce BPB Rawlplug Ireland Limited. Spółka zaleŜna Koelner - 
RawlFrance S.a.r.l. nabyła, zgodnie z francuskim reŜimem sprzedaŜy “fonds de commerce”, 
składniki majątkowe paryskiego oddziału Artex-Rawlplug limited. Łączna wartość składników 
majątkowych nabytych w Wielkiej Brytanii i Francji oraz udziałów w spółce irlandzkiej jest równa 
14.500.000,00 (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy) GBP (co jest równe 85.323.800 
PLN). PoniewaŜ przeniesienie składników majątkowych w Wielkiej Brytanii i Francji było 
ukształtowane odpowiednio jako “transfer on-going concern” oraz “cession du fonds de 
commerce”, odpowiednie spółki zaleŜne Koelner S.A. wstąpiły w stosunki handlowe i 
pracownicze swoich poprzedników. Koelner S.A. moŜe mieć obowiązek do pokrycia 
potencjalnego deficytu emerytalnego funduszu pracowniczego w Rawlplug Ireland Limited. 
Potencjalna odpowiedzialność związana z tym deficytem nie zwiększy znacząco wydatków 
Koelner S.A. na nabycie przedsiębiorstwa Rawlplug. 
Nabycie przedsiębiorstwa produkcji zamocowań Rawlplug powinno być postrzegane jako krok w 
realizacji strategii konsolidacji przez Koelner europejskiego rynku produkcji systemów 
zamocowań. Rawlplug jest najstarszą marką oraz najstarszym producentem systemów 
zamocowań na świecie. Spółka została załoŜona w 1919 roku i do dnia dzisiejszego uwaŜana 
jest za wiodącego producenta systemów zamocowań w Europie. Rawlplug produkuje m.in. 
systemy cięŜkich zamocowań, które nie były dotąd produkowane przez Koelner S.A. Marka 
“Rawlplug” jest szeroko rozpoznawana w Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz innych krajach 
anglojęzycznych, zaś Koelner S.A. planuje uŜyć kanałów dystrybucyjnych Rawlplug do 
zwiększenia sprzedaŜy systemów zamocowań produkowanych w Polsce oraz w Szkocji.     

5.4. W dniu 2.11.2005 spółka zaleŜna Koelner UK Limited (Wielka Brytania) zmieniła nazwę na 
Rawlplug Limited.  
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6. W III kw. 2005 r. trwał proces realizacji zało Ŝonego Planu Inwestycyjnego. 
 

Szczegółowe zestawienie realizacji Planu Inwestycyjnego zawiera poniŜsza tabela: 
 
 

PROJEKT INWESTYCYJNY KOELNER S.A. NA LATA 2004 - 20 06
228,4

Wartość Inwestycji Wykonanie Wykonanie %
1 Modernizacja i rozbudowa działu logistyki i magazyn ów 13,0 9,0 69,6%

I Inwestycje budowlane 11,0 7,5 68,2%
a Etap I - Magazyn 4900 m2 4,0 5,1 127,6%
b Etap II - Łącznik pomi ędzy halami 1,0 0,0 2,9%
c Etap III - Magazyn 4,0 2,4 59,2%
d Etap IV - Budynki biurowe 2,0 0,0 0,0%

II Inwestycje w wyposa Ŝenie 2,0 1,5 77,2%

2 Rozbudowa potencjału produkcyjnego pod nowe asortym enty 20,0 16,1 80,5%
I Zakup maszyn i urz ądzeń 12,5 11,6 92,7%
II Zakup oprzyrz ądowania i rozbudowa instalacji 0,5 0,5 107,9%
III Projekt automatyki i robotyki 2,0 1,7 83,8%
IV Zakup form, wykrojników, pras, wytłaczarek, zgrzewa rek 5,0 2,3 45,8%

3 Regionalne centra dystrybucji 17,4 5,0 28,7%

4 Rozwój sieci spółek zagranicznych 132,5 102,3 77,2%
I Czechy 2,9 0,0 0,0%
II Rumunia 2,9 2,5 86,2%
III Bułgaria 1,7 0,8 48,6%
IV Litwa 1,3 0,9 75,3%
V Ukraina 2,9 0,8 26,4%
VI Niemcy 2,5 0,4 16,4%
VII Anglia - NOWY* 91,5 84,9 92,9%
VIII Węgry - NOWY 10,7 10,4 97,0%
IX Rosja - NOWY 8,5 1,5 18,0%
* Kredyt inwestycyjny zaci ągnięty przez Koelner UK (obecnie Rawplug Ltd)  w wysoko ści 16,5 mln EUR

5 Inwestycje wprowadzaj ące nowe asortymenty handlowe 10,0 10,0 100,3%
I Nowa linia elektronarz ędzi MODECO EXPERT 3,5 3,5 99,8%
II Nowe grupy towarów 6,5 6,5 100,5%

a Wyroby śrubowe 3,0 4,0 134,1%
b "Orange" 3,5 2,5 71,7%

6 Konsolidacja rynku polskiego 25,0 14,5 57,9%

7 Inwestycje w IT 2,2 0,7 34,0%
I Zakup oprogramowania CRM 0,5 0,2 35,6%
II Zakup nowych serwerów komputerowych 0,7 0,0 0,0%
III Rozbudowa sieci komputerowych 0,6 0,6 94,9%
IV Zakup i wdro Ŝenie harmonogramowania produkcji 0,4 0,0 0,0%

8 Inwestycje w jako ść i PR 1,3 0,1 7,1%

9 Inwestycje w FPiN Wapienica SA 7,0 4,3 61,4%

RAZEM 228,4 162,1 71,0%  
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7. Akcjonariusze posiadaj ący co najmniej 5% kapitału na dzie ń  
14 listopada 2005 r. 

 

Akcjonariusz Ilość akcji 
Udział %  
w kapitale 
zakładowym 

Liczba głosów  
na WZA 

Udział %  
w liczbie głosów  
na WZA 

Amicus Sp. z o.o. Sp. k. 19.100.000 63,67% 19.100.000 63,67% 
BZ WBK AIB TFI SA 1.535.866 5,12% 1.535.866 5,12% 

 
 

8. Struktura Grupy Kapitałowej Koelner SA na dzie ń 14.11.2005 r. 
 
 
 

 
* spółki nie podlegają konsolidacji na dzień 30.09.2005 r. 
 

KOELNER S.A. 

KOELNER CZ SRO 
100% 

KOELNER Centrum Sp. z o.o. 
51% 

KOELNER Górny Śląsk  
Sp. z o.o. 

100% 

SC KOELNER Romania SRL 
100% 

KOELNER Bulgaria EOOD 
100% 

UAB KOELNER Vilnius 
100% 

FPiN Wapienica SA 
99,4% 

TOW KOELNER Kiev 
99% 

KOELNER Tworzywa 
Sztuczne Sp. z o.o. 

100% 

KOELNER Deutschland GmbH* 
100% 

 KOELNER Ltd* 
98,3% 

KOELNER Hungária Kft 
51% 

 

RAWLPLUG Ltd* 
100% 

 

RawlFrance S.a.r.l.* 
100% 

 

Rawlplug Ireland Ltd* 
100% 
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9. Zmiany w stanie posiadania akcji przez członków Za rządu i Rady 
Nadzorczej 

 
9.1. Zmiany w stanie posiadania akcji przez członków Zarządu w III kwartale 2005 r. 

 stan na 
30.09.2005 

stan na 
30.06.2005 

zmiana 

Radosław Koelner – Prezes Zarządu 524.750 524.750 - 
Tomasz Mogilski – Wiceprezes Zarządu 0 0 - 

 
9.2. Zmiany w stanie posiadania akcji przez członków Rady Nadzorczej w III kwartale 2005 r. 

 stan na 
30.09.2005 

stan na 
30.06.2005 

zmiana 

Przemysław Koelner - Przewodniczący Rady 
Nadzorczej 534.316 532.569 + 1.747 

Krystyna Koelner - Członek Rady Nadzorczej 396.625 396.625 - 
Zbigniew Pamuła - Członek Rady Nadzorczej 415 415 - 
Zbigniew Szczypiński - Członek Rady 
Nadzorczej 360 360 - 

Joanna Stabiszewska - Sekretarz Rady 
Nadzorczej 0 0 - 

Arkadiusz Jastrzębski - Członek Rady 
Nadzorczej 0 0 - 

Wojciech Arkuszewski - Członek Rady 
Nadzorczej 0 0 - 

 
 
 
 
10. Informacja dotycz ąca sprawozdawczo ści według segmentów bran Ŝowych  

i geograficznych 

Spółka przyjmuje, Ŝe podstawowym podziałem na segmenty jest segmentacja branŜowa, która jest 
decydująca dla określenia rodzaju ryzyka i stóp zwrotu osiąganych przez Spółkę. Przyjmuje się, Ŝe 
Spółka prowadzi działalność w ramach jednego segmentu branŜowego – handlu detalicznego  
i hurtowego narzędziami, elektronarzędziami oraz systemami zamocowań budowlanych.  
Spółka była w I kwartale roku 2005 stroną umów leasingowych jako podmiot finansujący. PoniewaŜ 
Spółka nie zamierza kontynuować działalności w zakresie zawierania umów leasingowych jako 
finansujący, nie zawierała w roku 2005 Ŝadnych nowych umów leasingowych jako finansujący, jedyna 
aktywna umowa wygasła w I kwartale 2005 r., a aktywa związane z umowami leasingu, przychody  
i wynik zrealizowany na działalności leasingowej stanowiły mniej niŜ odpowiednio 10% 
skonsolidowanej sumy aktywów, 10% skonsolidowanej sumy przychodów netto ze sprzedaŜy towarów 
i usług oraz działalności finansowej oraz 10% skonsolidowanego wyniku finansowego, nie 
wyodrębniano segmentu branŜowego w zakresie zawartych umów leasingowych. Biorąc powyŜsze 
pod uwagę, przyjmuje się, Ŝe podstawowy wzór sprawozdawczy dla segmentu branŜowego stanowi 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej jako całość. 
Za uzupełniający wzór sprawozdawczy przyjęto podział na segmenty geograficzne przy zastosowaniu 
kryterium opierającego się na lokalizacji geograficznej klientów. Zgodnie z §69 MSR 14 
„Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności” zaprezentowano sprawozdania finansowe dla 
kaŜdego segmentu geograficznego. (Tabela Nr 1 Segmenty geograficzne). 
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11. Sezonowo ść produkcji i rynków zbytu 

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

wierzytelności lub zobowiązania przekraczające 10% kapitałów własnych Koelner S.A.. 
 
12.2. Po dniu bilansowym Spółka zawarła ze spółką zaleŜną Rawlplug Ltd z siedzibą w Londynie 

transakcję, której charakter nie był rutynowy i typowy, a jej wartość przekraczała 500 tys. EUR. 
Spółka udzieliła Rawlplug Ltd poŜyczki w wysokości 1.861 tys. GBP. Spłata poŜyczki jest 
podporządkowana kredytowi z Raiffeisen Bank Polska S.A., opisanemu w punkcie 12.3. 
PoŜyczka będzie spłacana przez okres 5 lat, a jej oprocentowanie jest oparte o stopę LIBOR dla 
GBP. 

 
12.3. Po dniu bilansowym Spółka udzieliła swojej spółce zaleŜnej Rawlplug Ltd z siedzibą w Londynie 

gwarancji kredytu zaciągniętego w wysokości 16.500 tys. EUR w Raiffeisen Bank Polska SA. 
Gwarancja obejmuje kwotę zobowiązań wraz z odsetkami i innymi kosztami, jednakŜe nie 
większą niŜ 24.750 tys. EUR i została udzielona na okres 8 lat.  

 
 
 
 
 
Podpisy: 
 
 
Prezes Zarządu  – Radosław Koelner 
Wiceprezes Zarządu – Tomasz Mogilski 
 
 


