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1. CHARAKTERYSTYKA  GRUPY KAPITAŁOWEJ 
1.1. KSZTAŁTOWANIE  SIĘ GRUPY 

1.1.1. SPÓŁKA  DOMINUJĄCA 

Spółka KOELNER SA (dalej: Spółka) została zarejestrowana w dniu 20 grudnia 1999 r. w dziale B 
rejestru handlowego pod numerem 9101. Aktualnie Spółka zarejestrowana jest pod numerem KRS 
33537. ZałoŜycielami Spółki byli: Krystyna, Przemysław i Radosław Koelner. Przedmiotem 
działalności Spółki jest projektowanie, wytwarzanie oraz sprzedaŜ głównie przez hurtowe kanały 
dystrybucji następujących grup asortymentowych: 
− mocowań budowlanych, 
− narzędzi ręcznych oraz elektronarzędzi, 
− normalii śrubowych. 

 

1.1.2.  SKŁAD  GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Podmioty tworzące Grupę Kapitałową KOELNER na dzień 30.06.2009 r. przedstawia poniŜszy 
diagram:  

 
 
* na 30.06.2009 r. spółki nie były objęte konsolidacją (zgodnie z MSR 1 pkt 31) 

KOELNER SA  

KOELNER CZ SRO 
100% 

KOELNER Centrum Sp. z o.o. 
51% 

SC KOELNER Romania SRL 
100% 

KOELNER Bulgaria EOOD 
100% 

UAB KOELNER Vilnius 
100% 

FPiN Wapienica Sp. z o.o. 
100% 

TOW KOELNER Kiev 
99% 

KOELNER Tworzywa Sztuczne 
Sp. z o.o. 

100% 

KOELNER Hungária Kft 
51% 

KOELNER Ltd 
84,33% 

KOELNER Deutschland GmbH 
100% 

RAWLPLUG Ltd 
100% 

KOELNER Kazakhstan Ltd* 

70% 

KOELNER – RAWLPLUG 
Middle-East * 

100% 

Rawl Scandinavia AB 
100% 

Koelner Finance Ltd* 
100% 

50% 

50% 

Śrubex SA 
97,03% 

Koelner Łańcucka Fabryka Śrub 
Sp. z o.o. 

100% 

TOW KOELNER Ukraina* 
51% 

RawlFrance SAr.l. 
100% 

Rawlplug Ireland Ltd 
100% 

Herco Fixings Ltd* 
51% 

Stahl GmbH 
100% 
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1.1.3. ROZBUDOWA  GRUPY  
W okresie styczeń – czerwiec 2009 r. KOELNER SA zwiększyła swój udział w kapitale 
zakładowym: 
− Śrubex SA z 96,72% do 97,03%, 
− Wapienica Sp. z o.o. z 99,97% do 100%.  

 
 

1.2.  AKCJONARIAT 

Stan akcjonariatu spółki na dzień przekazania poprzedniego raportu okresowego, tj. na 15.05.2009 
r. przedstawiał się następująco: 

Akcjonariusz Liczba akcji 
% w kapitale 
zakładowym  

Liczba głosów 
na WZA 

Udział % w liczbie 
głosów na WZA  

Amicus Sp. z o.o. Sp. k. 19.102.750 58,67 19.102.750 58,67 
BZ WBK AIB Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych SA 1.664.569 5,11 1.664.569 5,11 

Pozostali 11.792.681 36,22 11.792.681 36,22 

Razem 32.560.000 100,00 32.560.000 100,00 

 

Stan akcjonariatu spółki na dzień przekazania niniejszego raportu, tj. na 31.08.2009 r. przedstawiał 
się następująco: 

Akcjonariusz Liczba akcji 
% w kapitale 
zakładowym  

Liczba głosów 
na WZA 

Udział % w liczbie 
głosów na WZA  

Amicus Sp. z o.o. Sp. k. 19.102.750 58,67 19.102.750 58,67 
BZ WBK AIB Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych SA 1.664.569 5,11 1.664.569 5,11 

Pozostali 11.792.681 36,22 11.792.681 36,22 

Razem 32.560.000 100,00 32.560.000 100,00 

 

Brak jest ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu z akcji KOELNER SA. 

 

1.3.  WŁADZE  SPÓŁKI  DOMINUJĄCEJ 

1.3.1. ZARZĄD 

Skład zarządu Spółki na dzień 1.01.2009 r. przedstawiał się następująco: 

Radosław Koelner   – Prezes Zarządu 

Tomasz Mogilski   – Wiceprezes Zarządu 

Krzysztof Wołek   – Wiceprezes Zarządu 

Piotr Kopydłowski   – Członek Zarządu ds. Finansowych 
 
Do 30.06.2009 r. Zarząd funkcjonował w niezmienionym składzie. 

 

1.3.2. RADA  NADZORCZA 

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 1.01.2009 r. przedstawiał się następująco: 

Przemysław Koelner   - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Krystyna Koelner   - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 

Joanna Stabiszewska   - Sekretarz Rady Nadzorczej 

Zbigniew Pamuła   - Członek Rady Nadzorczej 

Zbigniew Szczypiński   - Członek Rady Nadzorczej 

Arkadiusz Jastrzębski  - Członek Rady Nadzorczej 

Wojciech Arkuszewski  - Członek Rady Nadzorczej. 
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29 maja 2009 r. wygasła kadencja Pana Arkadiusza Jastrzębskiego jako członka Rady 
Nadzorczej, jednocześnie nie został on powołany na kolejną kadencję.  

 

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 30.06.2009 r. przedstawiał się następująco: 

Przemysław Koelner   - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Krystyna Koelner   - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 

Joanna Stabiszewska   - Sekretarz Rady Nadzorczej 

Zbigniew Pamuła   - Członek Rady Nadzorczej 

Zbigniew Szczypiński   - Członek Rady Nadzorczej 

Wojciech Arkuszewski  - Członek Rady Nadzorczej. 

 

 
1.3.3. AKCJE  W POSIADANIU  CZŁONKÓW  WŁADZ  SPÓŁKI  DOMINUJĄCEJ 

Według informacji posiadanych przez Spółkę stan posiadania akcji KOELNER SA przez osoby 
pełniące funkcje we władzach Spółki na dzień przekazania raportu tj. 31.08.2009 r. przedstawiał 
się następująco: 

 

Zarząd stan na 
31.08.2009 

stan na 
15.05.2009 

zmiana  

Radosław Koelner       - Prezes Zarządu 524.750 524.750 - 

Tomasz Mogilski         - Wiceprezes Zarządu 100.000 100.000 - 

Krzysztof Wołek          - Wiceprezes Zarządu 24.738 24.738 - 

Piotr Kopydłowski        - Członek Zarządu  ds. Finansowych 29.344 29.344 - 

 

Rada Nadzorcza stan na 
31.08.2009 

stan na 
15.05.2009 

zmiana  

Przemysław Koelner   - Przewodniczący Rady Nadzorczej 26.625 26.625 - 

Krystyna Koelner        - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 191.165 191.165 - 

Joanna Stabiszewska - Sekretarz Rady Nadzorczej - - - 

Zbigniew Pamuła        - Członek Rady Nadzorczej - - - 

Zbigniew Szczypiński  - Członek Rady Nadzorczej 360 360 - 

Wojciech Arkuszewski - Członek Rady Nadzorczej - - - 
  
 
 

1.4. CHARAKTERYSTYKA  POLITYKI  W ZAKRESIE  KIERUNKÓW  ROZWOJU GRUPY 
KAPITAŁOWEJ 

Obecnie nie przewiduje się rozbudowy Grupy Kapitałowej KOELNER SA. Zarząd skupia się na 
optymalizacji wszystkich procesów zachodzących wewnątrz Grupy w celu maksymalnego 
wykorzystania posiadanych zasobów, ograniczenia kosztów i uzyskanie największych efektów synergii. 
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2. CZYNNIKI ISTOTNE DLA  ROZWOJU GRUPY, W TYM ZAGROśENIA I RYZYKA  

ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU GRUPY 

2.1. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 

2.1.1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA ORAZ KONIUNKTURA W BRAN śY BUDOWLANO -MONTAśOWEJ 

I półrocze 2009 roku moŜna podzielić na dwa okresy. Pierwszy - to okres zimowy, który jest 
najtrudniejszym w branŜy budowlano-montaŜowej. Tegoroczna wyjątkowo mroźna zima zbiegła się  
z okresem spowolnienia gospodarczego. Kombinacja tych czynników negatywnie odbiła się na 
wynikach sprzedaŜy za I kwartał 2009 roku. Drugi kwartał był okresem poprawy koniunktury  
i uspokojenia nastrojów. W chwili obecnej bardzo trudne jest oszacowanie skali poprawy – jej 
horyzontu czasowego jak równieŜ wielkości. 

Głównym odbiorcą towarów i produktów Grupy jest przemysł budowlano-montaŜowy, zatem 
koniunktura w tym sektorze ma znaczący wpływ na generowane przez nią wyniki. Sygnały poprawy 
sytuacji na rynku budowlanym w Polsce powinny znaleźć odzwierciedlenie we wzroście popytu na 
ofertę asortymentową Grupy KOELNER. 

Na rynku mocowań budowlanych następuje zmiana technologii wykonawstwa preferująca obecnie 
prostsze systemy montaŜu mechanicznego (polegającego na przykręcaniu do siebie elementów 
budowlanych). Systemy te uwzględniają większe zuŜycie elementów mocujących a mniejsze 
tradycyjnych technik łączenia takich jak: spawanie, łączenie za pomocą zapraw cementowych, klejenie 
czy lutowanie. MoŜna stwierdzić, iŜ jest to tendencja ogólnoświatowa, która moŜe zapewnić Grupie 
wzrost bazy klientów oraz poszczególnych rynków. 

Jednocześnie na rynku narzędzi i elektronarzędzi w Polsce moŜna zaobserwować wzrost wymagań 
klientów w odniesieniu do jakości produktów, przez co preferencje odbiorców krajowych upodabniają 
się do preferencji odbiorców na rynkach UE. Zmiana ta powinna wywrzeć pozytywny wpływ na 
przychody ze sprzedaŜy Grupy. 

2.1.2. KURSY WALUTOWE  

Grupa Koelner SA działa w skali międzynarodowej i jest naraŜona na wahania kursów kilkunastu walut. 
Intencją Zarządu jest maksymalne uniezaleŜnienie wyników finansowych Grupy od ryzyka kursowego 
poprzez hedging naturalny wycenianych pozycji bilansowych. 

Na dzień bilansowy Ŝadna ze spółek Grupy nie była stroną kontraktów walutowych (ostatni kontrakt 
opcyjny w Koelner Łańcuckiej Fabryce Śrub Sp. z o.o. wygasł w czerwcu br. przed dniem bilansowym). 

2.1.3. STOPY PROCENTOWE 

Na dzień bilansowy KOELNER SA posiadał kontrakt zamiany stopy procentowej Range Accrual Swap 
zawarty z Raiffeisen Bank Polska. Kontrakt zawarty został 21 stycznia 2008r. i wygasa  
29 stycznia 2010 r. Kontrakt polega na zamianie zmiennej stopy procentowej na stałą. Spółka płaci 
stałą stopę procentową gdy stopa referencyjna porusza się w przedziale 5,25% - 6,75%.  
W przeciwnym przypadku stała stopa jest powiększana o dodatkową stopę procentową. Wartość 
kontraktu wynosi 40 mln zł. Wycena kontraktu na 30.06.2009r. wynosiła -972 tys. zł. 

W przypadku utrzymywania się stóp procentowych poniŜej 5,25% lub powyŜej 6,75%, kontrakt na 
stopę procentową w KOELNER SA będzie miał wycenę ujemną. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe 
zadłuŜenie Spółki jest znacznie większe (ok. 244 mln zł), więc spadek stóp procentowych będzie miał 
korzystny wpływ na wyniki finansowe. 

2.1.4. CŁA ANTYDUMPINGOWE  

Dnia 26 stycznia 2009 r. rozporządzeniem Komisji Europejskiej (NR 91/2009) wprowadzone zostały 
cła antydumpingowe, sięgające 85%, na niektóre wyroby złączne produkowane w Chinach. 
Asortyment objęty cłami pokrywa się z produkcją Koelner Łańcuckiej Fabryki Śrub. W początkowej 
fazie obowiązywania ceł, ich efekt na wyniki Koelner Łańcuckiej Fabryki Śrub był negatywny 
(importerzy dokonywali znacznych zakupów, tak aby zdąŜyć przed wprowadzeniem ceł), co było 
zgodne z prognozami Zarządu. Jednak spodziewany w kolejnych miesiącach wzrost zamówień w 
Koelner Łańcuckiej Fabryce Śrub nie nastąpił. Stało się tak z powodu spowolnienia gospodarczego, 
który dotkliwie dotknął przemysł maszynowy oraz samochodowy. Redukcja zapasów magazynowych 
importerów znacząco się wydłuŜyła, a szacowany wzrost zamówień w Koelner Łańcuckiej Fabryce 
Śrub spodziewany jest na koniec bieŜącego roku.  
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Rozporządzenie weszło w Ŝycie 1 lutego 2009 roku. 

 
2.2. CZYNNIKI WEWNĘTRZNE 

2.2.1. ZAKOŃCZENIE  REORGANIZACJI DZIAŁU LOGISTYKI  

W poprzednich latach Grupa miała coraz większe problemy z logistyką. Działo się tak z powodu 
dynamicznego rozwoju, wzrostu liczby oferowanych produktów oraz wzrostu zamówień. W efekcie 
występowały problemy z terminowością oraz jakością wysyłek. Obecnie dział logistyki został 
całkowicie przebudowany. Większość procesów jest przemodelowanych tak, aby w jak najkrótszym 
czasie, z jak najmniejszą liczbą błędów, obsłuŜyć klienta. 

Usprawnienie działu logistyki wewnętrznej oraz zewnętrznej będzie miało zdecydowany wpływ na 
poprawę jakości obsługi klienta oraz poprawę wskaźników rotacji zapasów. 

2.2.2. WDROśENIE SYSTEMU DO KONSOLIDACJI SPRAWOZDA Ń FINANSOWYCH 

W I półroczu br. zakończono wdroŜenie systemu informatycznego Hyperion. System dedykowany jest 
grupom kapitałowym w celu sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Dzięki 
wdroŜeniu moŜliwe jest stosunkowo szybkie i sprawne przeprowadzenie wielostopniowej  
i wielowalutowej konsolidacji kilkunastu sprawozdań finansowych spółek naleŜących do Grupy. 
Konsolidacja odbywa się w cyklach miesięcznych, co jest niezwykle waŜne z punktu widzenia 
uzyskiwania informacji zarządczej. 

 
2.3. PERSPEKTYWY ROZWOJU 

−−−− ZauwaŜalne trudności konkurencyjnych przedsiębiorstw w branŜy w realizacji zamówień  to 
szansa dla Grupy, która zakończyła reorganizację działu logistyki, 

−−−− Oczekiwana poprawa sytuacji makroekonomicznej i oŜywienie w branŜy budowlanej  
i montaŜowej po 3 kwartale 2009, 

−−−− Unormowanie cen surowców podstawowych - stali i tworzyw sztucznych. 

 
2.4. STRATEGIA  GRUPY 

−−−− Osiągnięcie pozycji lidera na rynku zamocowań w Polsce (z ok. 25-30% udziałem w rynku)  
i znaczącego gracza na rynku narzędzi i elektronarzędzi (z ok. 5-10% udziałem w rynku), 

−−−− Osiągnięcie ok. 20-30% udziału w rynku mocowań budowlanych oraz ok. 5% udziału w rynku 
narzędzi i elektronarzędzi w Europie Środkowo-Wschodniej, 

−−−− W odniesieniu do rynków europejskich - intensyfikację sprzedaŜy oraz poszerzenie dystrybucji  
o nowe rynki.  

Strategia ta b ędzie realizowana poprzez: 

−−−− Wprowadzanie nowych, bardziej innowacyjnych i lepszych jakościowo towarów, 

−−−− Dopasowanie zakresu oferty asortymentowej do oczekiwań klientów, 

−−−− Utrzymanie obecnej wysokiej jakości oferowanych towarów, 

−−−− Utrzymanie konkurencyjnych cen w odniesieniu do zagranicznych konkurentów, 

−−−− Poprawę szybkości obsługi klientów, 

−−−− Wprowadzenie systemów informatycznych wspomagających proces zarządzania, obsługi 
zamówień oraz centralizację gospodarki magazynowej, 

−−−− Stałe podnoszenie profesjonalizmu personelu, 

−−−− Zwiększanie sprawności organizacyjnej i dopasowanie jej do wymogów dynamicznie rozwijającej 
się organizacji. 
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W celu systematycznej rozbudowy i modyfikacji asortymentu produktów i towarów zgodnie  
z oczekiwaniami klientów podejmowane są na wszystkich rynkach następujące działania: 

−−−− zwiększanie budŜetu na badania i rozwój nowych produktów, 

−−−− opracowywanie nowego wzornictwa dla wprowadzanego asortymentu, 

−−−− zwiększanie nakładów na ekspozycję w punktach sprzedaŜy. 

Działania te pozwalają na zróŜnicowanie marek naleŜących do Grupy, a przez to na większe 
wyróŜnienie oferty Grupy na tle oferty konkurencji. Powinno się to przyczynić się do większej kontroli 
nad uzyskiwanymi marŜami oraz zwiększyć wartość sprzedaŜy i globalny udział w rynku.  

Dodatkowo w celu umocnienia swojej pozycji rynkowej Grupa KOELNER planuje zwiększenie mocy 
produkcyjnych oraz rozbudowę centrum logistycznego, a przez to uzyskanie moŜliwości oferowania 
większych ilości wyrobów na rynku krajowym oraz moŜliwość zwiększenia eksportu, przy 
jednoczesnym poszerzeniu oferty. Dzięki zakupowi nowych maszyn i urządzeń peryferyjnych powinna 
stać się moŜliwa likwidacja „wąskiego gardła” produkcji głównie w odniesieniu do mocowań suchej 
zabudowy wnętrz oraz izolacji fasadowych. Ponadto Grupa planuje rozbudowę bazy logistycznej na 
terenie Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. W szczególności strategia dystrybucyjna Grupy 
zakłada rozbudowę i modernizację centrum logistycznego we Wrocławiu przy stopniowym 
ograniczaniu liczby magazynów regionalnych, których działalność ze względu na małą skalę nie daje 
moŜliwości generowania odpowiednio wysokich marŜ. 

W odniesieniu do rynków zagranicznych strategia Grupy zakłada rozwój sprzedaŜy poprzez 
zlokalizowane za granicą dystrybucyjne spółki zaleŜne oraz rozwój sieci dystrybucji (m.in.  
w Niemczech i Węgrzech). Rynki zachodnioeuropejskie są rynkami dojrzałymi, a Grupa KOELNER - 
oferując towary i produkty charakteryzujące się niŜszymi cenami przy porównywalnej jakości – jest  
w stanie dynamicznie zwiększać swoją sprzedaŜ i uzyskiwać odpowiedni poziom marŜ nawet przy 
realizacji stosunkowo niewielkich zamówień, w tym poprzez sprzedaŜ do sieci supermarketów.  

PowyŜsze działania umoŜliwią wykorzystanie skali produkcji i dystrybucji Grupy KOELNER, poprawę 
terminowości dostaw oraz bardziej elastyczne dopasowanie oferty produktowej do aktualnych potrzeb 
rynku i w konsekwencji powinny wywrzeć pozytywny wpływ na wysokość obrotów i marŜ. 

 

3.  SEZONOWOŚĆ SPRZEDAśY 

W związku z tym, Ŝe głównym odbiorcą produktów i towarów Grupy KOELNER jest przemysł 
budowlano-montaŜowy, występuje zjawisko sezonowości sprzedaŜy. Jest ono charakterystyczne 
zarówno dla krajowych, jak i zagranicznych rynków zbytu Grupy. Największe przychody ze sprzedaŜy 
Grupa realizuje w trzecim kwartale, zaś najmniejsze w pierwszym.  

 

4. INWESTYCJE ORAZ BADANIA  I ROZWÓJ 

4.1. INWESTYCJE GRUPY 

W I połowie 2009 roku kontynuowany był program inwestycyjny zapoczątkowany w latach poprzednich. 
Jednak z uwagi na fakt, Ŝe główny plan inwestycyjny został zrealizowany w latach poprzednich obecna 
skala inwestycji nie jest juŜ wysoka.  

Do najwaŜniejszych inwestycji dokonanych w pierwszym półroczu br. zaliczyć naleŜy zakup maszyn  
i urządzeń produkcyjnych w KOELNER SA oraz spółkach zaleŜnych, zwłaszcza w Koelner Łańcuckiej 
Fabryce Śrub. Pozwoliło to na zdecydowane zwiększenie mocy produkcyjnych, a tym samym 
rozszerzenie oferty oraz skali sprzedaŜy.  

Inwestycje kapitałowe Spółki dominującej dotyczyły głównie nabycia akcji Śrubex SA. 
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w tys. zł 

 I półrocze 2009 

Niefinansowe aktywa trwałe, w tym: 5 396 

Maszyny i urządzenia 2 392 

Budynki i budowle 1 304 

Patenty, aprobaty, licencje i oprogramowanie 1 128 

Środki transportu 396 

Nieruchomość inwestycyjna 120 

Pozostałe środki trwałe 56 

Finansowe aktywa trwałe, w tym: 292 

Nabycie akcji/udziałów 293 

RAZEM 5 689 

 

 
4.2. BADANIA  I ROZWÓJ 

Do najwaŜniejszych osiągnięć Grupy KOELNER SA w zakresie badań i rozwoju w I półroczu 2009 r. 
naleŜy zaliczyć: 

− prace rozwojowe nad grupą asortymentową – izolacje fasadowe, 
− prace rozwojowe nad grupą asortymentową – kotwy opaskowe, 
− prace rozwojowe nad systemem kotew chemicznych, 
− poszerzenia oferty handlowej o wyroby dla przemysłu motoryzacyjnego, 
− poszerzenia oferty handlowej o wyroby dla budownictwa, 
− optymalizacji procesu produkcyjnego. 

 
4.3. PLANY  NA II PÓŁROCZE 2009 ROKU 

W roku 2009 dla Grupy KOELNER planowane są nakłady inwestycyjne w wysokości ok. 14 mln zł. 
Dotyczyć będą przede wszystkim intensyfikacji i rozszerzenia profilu dotychczasowej produkcji, w tym 
zwiększenia mocy produkcyjnych w Koelner Łańcuckiej Fabryce Śrub po przeniesieniu produkcji  
z Rawlplug Ltd, poprawy jakości dostaw i logistyki produkcyjnej jak równieŜ badań i rozwoju. 
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5. KADRY 

Zgodnie ze stanem na dzień 30.06.2009 r. w Grupie KOELNER zatrudnionych było 1 860 osób.  
 
Zatrudnienie w Grupie KOELNER 

Nazwa spółki Zatrudnienie na 30.06.2009 

Koelner SA 638 
Koelner Łańcucka Fabryka Śrub sp. z o.o. 569 

Wapienica Sp. z o.o. 206 
Rawlplug Ltd 62 
Koelner Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. 63 
Koelner Ltd. 57 

Koelner Hungária Kft 45 
SC Koelner Romania SRL 28 
Rawl France Sarl 27 
Rawlplug Ireland Ltd 24 
Koelner Centrum Sp. z o.o. 24 
Koelner Vilnius UAB 18 
Koelner Deutschland GmbH 18 
Koelner CZ SRO 16 
Koelner Bulgaria EOOD 16 
Herco Fixings Ltd 14 

Koelner Kazakhstan Ltd 11 

Rawlplug-Koelner Middle East FZE 10 

Stahl GmbH 8 

TOW Koelner Kiev 2 
Rawl Scandinavia AB 2 

TOW KOELNER Ukraina 1 
Koelner Finance Ltd 
 

1 

RAZEM  1 860 

 

6. ZAWARCIE  PRZEZ PODMIOTY Z GRUPY TRANSAKCJI  Z PODMIOTAMI 
POWIĄZANYMI 

W 2008 r. Koelner SA udzieliła spółce Rawlplug Ltd poŜyczki w kwocie 51.942 tys. zł. Na dzień 31.12.2008 
do spłaty pozostawało 1.430 tys. zł, w tym 646 tys. zł z tytułu naliczonych, a nie zapłaconych do dnia 
bilansowego odsetek. W pierwszym półroczu 2009 r. dokonano spłaty poŜyczki w kwocie  
226 tys. zł, w tym 5 tys. zł z tytułu odsetek. Na dzień 30.06.2009 r. do spłaty pozostało 1.221 tys. zł. w tym 
659 tys. zł z tytułu naliczonych, a nie zapłaconych do dnia bilansowego odsetek. Oprocentowanie poŜyczki 
oparte jest o stopę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN powiększoną o marŜę. 

W 2008 r. Koelner SA udzieliła spółce Koelner Krasnodar Ltd (Rosja) poŜyczki w kwocie 100 tys. USD.  
W pierwszym półroczu 2009 r. dokonano spłaty całej kwoty udzielonej poŜyczki. 

Rawlplug Ireland Ltd udzieliła spółce Herco Fixings Ltd poŜyczki w kwocie 1.155 tys. EUR. Na dzień 
30.06.2009 r. do spłaty pozostało 1.155 tys. EUR. 

Rawlplug Ireland Ltd udzieliła spółce Rawlplug Ltd poŜyczki w kwocie 1.150 tys. EUR. Na dzień 30.06.2009 
r. do spłaty pozostało 1.150 tys. EUR. 

W pierwszym półroczu 2009 Stahl GmbH udzieliła spółce Koelner Deutschland GmbH poŜyczki w kwocie 
1.000 tys. EUR. Na dzień 30.06.2009 r. do spłaty pozostało 1.000 tys. EUR. Oprocentowanie poŜyczki 
wynosi 3,5 % w skali roku. 

Pozostałe transakcje w Grupie KOELNER SA zawierane były na warunkach rynkowych, a ich charakter i 
warunki wynikają z bieŜącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Spółkę dominującą lub jednostkę 
od niego zaleŜną. 
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7.  UDZIELONE PORĘCZENIA KREDYTU LUB  POśYCZKI ORAZ UDZIELONE 

GWARANCJE 

W I półroczu 2009 r. spółki Grupy Koelner udzieliły następujących poręczeń i gwarancji, których wartość 
przekraczałaby 10% kapitałów własnych Koelner SA: 

− poręczenie Koelner SA spłaty zobowiązań z tyt. umowy kredytowej dla Koelner Łańcucka Fabryka 
Śrub sp. z o.o. do kwoty 33.000 tys. zł do dnia 6.12.2016 r. Na 30.06.2009 r. zobowiązanie wynosiło 
20.791 tys. zł. 

Ponadto Koelner SA w I półroczu 2009 r. udzieliła: 

− poręczenia spłaty zobowiązań z tytułu bieŜącej współpracy handlowej dla Koelner Łańcucka Fabryka 
Śrub sp. z o.o i Śrubex SA w wysokości 6.559 tys. zł do dnia spłaty zobowiązań (spłata odbywa się 
na podstawie harmonogramów z czego ostatni termin przypada na 31.12.2010 r.). 

 
8. POSTĘPOWANIA  TOCZĄCE SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA  

POSTĘPOWANIA  ARBITRAśOWEGO LUB  ORGANEM ADMINISTRACJI  

PUBLICZNEJ 

Przed sądem lub innym organem nie toczą się postępowania, których przedmiotem są wierzytelności lub 
zobowiązania przekraczające 10% kapitałów własnych Grupy Koelner SA. 
 

9. ZNACZĄCE UMOWY 

PoniŜej przedstawiono zestawienie znaczących umów, których stroną jest Grupa KOELNER. Jako 
kryterium znaczności przyjęto wartość przedmiotu umowy i tym samym za znaczące uznano te umowy, 
których wartość wynosi co najmniej 10% łącznej wartości kapitałów własnych Grupy. 

 
9.1. UMOWY UBEZPIECZENIA 

ubezpieczenia Ubezpieczyciel Suma 
ubezpieczenia  

Przedmiot ubezpieczenia 

ubezpieczenie mienia od 
wszystkich ryzyk powodujących 
zniszczenie, uszkodzenia lub 

utratę  

(KOELNER SA) 

Towarzystwo 
Ubezpieczeń Allianz 

Polska SA  
(koasekurator wiodący) 

PZU SA (koasekurator) 

220 565 tys. zł 

Budynki i budowle wraz 
z infrastrukturą, pozostałe środki 
trwałe, środki obrotowe, 
inwestycje nie zakończone, środki 
pienięŜne 

ubezpieczenie mienia  
w transporcie 

(KOELNER SA) 

Towarzystwo 
Ubezpieczeń Allianz 

Polska SA 
205 590 tys. zł 

mienie w transporcie – wkręty, 
kołki, śruby, gwoździe, narzędzia, 
elektronarzędzia oraz chemia 
budowlana; rodzaj transportu: 
samochodowy, lotniczy; morski 
typ transportu: własny, obcy 

ubezpieczenie mienia od 
wszystkich ryzyk powodujących 
zniszczenie, uszkodzenia lub 
utratę oraz ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej  
w związku z prowadzoną 

działalnością oraz od 
odpowiedzialności cywilnej za 

produkt 

(Rawlplug Ltd) 

Allianz UK 106 051 tys. zł 

Budynki i budowle wraz 
z infrastrukturą, pozostałe środki 
trwałe, środki obrotowe;  

ubezpieczenie ryzyka od 
odpowiedzialności cywilnej 
w związku z prowadzoną 
działalnością oraz od 
odpowiedzialności cywilnej za 
produkt 

ubezpieczenie mienia od 
wszystkich ryzyk powodujących 
zniszczenie, uszkodzenia lub 

utratę  

(KTS Sp. z o.o.) 

Towarzystwo 
Ubezpieczeń Allianz 

Polska SA  
(koasekurator wiodący) 

PZU SA (koasekurator) 

58 204 tys.zł 

Budynki i budowle wraz 
z infrastrukturą, pozostałe środki 
trwałe, środki obrotowe, 
inwestycje nie zakończone. 
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9.2. UMOWY KREDYTOWE 

Kwota kredytu wg umowy  
Kredytobiorca Bank 

zł waluta 
Rodzaj kredytu 

Koelner SA Bank Zachodni WBK 
SA 54 016 tys. zł - Kredyt inwestycyjny 

Koelner SA Raiffeisen Bank 
Polska SA 58 988  tys. zł 16 500 tys. EUR Kredyt inwestycyjny 

Koelner SA Raiffeisen Bank 
Polska SA 70 000 tys. zł - Limit wierzytelności 

Koelner Łańcucka Fabryka 
Śrub sp. z o.o. Fortis Bank limit w PLN do max 

wys. 33 000 tys. zł - Wielocelowa linia 
kredytowa 

 

9.3. UMOWY PORĘCZENIA 

Kwota por ęczenia  
Kredytobiorca Poręczyciel Bank 

wg umowy na 30.06.2009 

Koelner Łańcucka Fabryka 
Śrub sp. z o.o. Koelner SA Fortis Bank Polska SA 33 000 tys. zł 20 791 tys. zł 

 

 

10. WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaŜy w I półroczu 2009 roku wyniosły 266 mln zł i były o 16% niŜsze 
niŜ w I półroczu roku poprzedniego. Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 0,8 mln zł.  

 

Grupa Kapitałowa Koelner

tys zł 30.06.2009 30.06.2008

Przychody ze sprzedaży 265 977 318 426

Koszt własny -174 289 -211 660
Zysk brutto na sprzedaży 91 688 106 766

Koszty sprzedaży -55 484 -56 856
Koszty ogólnego zarządu -25 733 -32 069
Zysk ze sprzedaży 10 471 17 841

Pozostałe przychody operacyjne 2 919 4 617
Pozostałe koszty operacyjne -4 395 -4 998
Zysk z działalności operacyjnej 8 995 17 460
Przychody finansowe 4 440 3 785
Koszty finansowe -10 693 -21 308
Zysk brutto 2 743 -63

Podatek dochodowy -1 912 -3 455
Wynik finansowy netto 831 -3 518

Amortyzacja 12 681 11 774
EBITDA 21 676 29 234  
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10.1. CHARAKTERYSTYKA  STRUKTURY AKTYWÓW  I PASYWÓW SKONSOLIDOWANEGO  
BILANSU 

 

Grupa Kapitałowa Koelner

Wybrane pozycje bilansowe (tys. zł) 30.06.2009 30.06.2008

Suma bilansowa 732 468 744 006
Aktywa trwałe 367 923 346 560
Aktywa obrotowe 364 544 397 446
   Zapasy 209 253 234 986
Należności krt i rozliczenia międzyokres. 141 943 139 898
   Środki pieniężne 12 532 18 954
Kapitał własny 332 168 305 218
Zobowiązania 400 299 438 788
Zobowiązania długotrminowe 188 632 153 430
   Kredyty i pożyczki 154 323 120 182
Zobowiązania krótkoterminowe 211 667 285 357
   Kredyty i pożyczki 90 327 145 255
   Zobowiązania handlowe i poz. zobowiązania 106 485 124 789
Udział aktywów trwałych 50,2% 46,6%
Udział aktywów obrotowych 49,8% 53,4%
Udział zapasów w aktywach obrotowych 57,4% 59,1%
Udział należności w aktywach obrotowych 38,9% 35,2%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,55 0,59
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 1,21 1,44
Wskaźnik pokrycia akt. trwałych kapit. wł. 0,90 0,88
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,26 0,21  
 

Suma bilansowa w ciągu roku spadła o 11,5  mln zł. Po stronie aktywów najmocniej spadły zapasy  
(-25,7 mln zł) oraz środki pienięŜne (-6 mln zł).  Wzrósł natomiast poziom aktywów trwałych o 21 mln zł. 

Po stronie pasywów wzrósł poziom kapitału własnego (27 mln zł), a istotnie spadło zadłuŜenie  
(-38 mln zł). Łączny poziom kredytów spadł o 20,8 mln zł, a zobowiązań handlowych o 18,3 mln zł. 

Zmianie uległa struktura bilansu. ZadłuŜenie ogólne spadło z 59% do 55%. Struktura zadłuŜenia 
przesunęła się w kierunku zadłuŜenia długoterminowego, które wzrosło z 21% do 26% sumy bilansowej 
oraz z 35% do 47% całości zadłuŜenia. 

 

10.2. PRZYCHODY ZE SPRZEDAśY 

Sprzeda Ŝ Grupy KOELNER 

warto ść w tys. zł zmiana 
Asortyment 

I półrocze 2009 I półrocze 2008 wart. % 

148 181 180 715 -32 534 -18,00% 

Towary handlowe 112 582 116 839 -4 257 -3,64% 

Materiały 3 818 19 340 -15 522 -80,26% 

Usługi 1 397 1 532 -135 -8,80% 

Suma 265 978 318 426 -52 448 -16,47% 
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Skonsolidowane przychody ze sprzedaŜy w I półroczu 2009 roku wyniosły 266 mln zł i były o 16% niŜsze 
niŜ w roku poprzednim. 

Spadek sprzedaŜy Grupy w pierwszym półroczu roku 2009 był silnie uwarunkowany niekorzystnymi 
czynnikami zewnętrznymi: wyjątkowa mroźna zima, spadek koniunktury w branŜy budowlano-montaŜowej 
oraz spowolnienie gospodarcze, które dotkliwie dotknęło przemysł maszynowy oraz samochodowy przy 
jednoczesnym krótkoterminowym negatywnym wpływie wprowadzenia ceł antydumpingowych  
1.02.2009 r. (redukcja zapasów zgromadzonych przez importerów przed wprowadzeniem ceł uległa 
znacznemu spowolnieniu).  

Ostatnie miesiące drugiego kwartału sugerują poprawę koniunktury i uspokojenia nastrojów klientów. 
Jednak w chwili obecnej bardzo trudne jest oszacowanie skali poprawy – jej horyzontu czasowego jak 
równieŜ wielkości    

Sprzeda Ŝ Grupy KOELNER 

warto ść w tys. zł zmiana 
Kierunek sprzeda Ŝy 

I półrocze 2009 I półrocze 2008 wart. % 

Kraj 122 114 145 543 -23 429 -16,10% 

Eksport 143 864 172 884 -29 020 -16,79% 

Suma 265 978 318 426 -52 448 -16,47% 
 

10.2.1. SPRZEDAś KRAJOWA 

SprzedaŜ krajowa stanowiła w I półroczu 2009 r. 46% sprzedaŜy Grupy. Dystrybucja towarów  
i produktów oferowanych przez Grupę odbywa się w kraju poprzez sieć ośmiu oddziałów (pięć z nich 
posiada magazyny dystrybucyjne) oraz trzech spółek zaleŜnych. Oddziały Spółki zlokalizowane są we 
Wrocławiu, Krakowie, Lublinie, Warszawie, Poznaniu, Szczecinie, Piekarach Śląskich i Gdyni. Spółki 
zaleŜne znajdują się w Łodzi, Bielsku-Białej i Łańcucie.  

Ponadto obsługą klientów kluczowych (tj. sieci supermarketów, duŜych firm budowlanych, których terenem 
działania jest cała Polska oraz firm oferujących systemy materiałów budowlanych, systemy do 
wykończenia wnętrz) zajmuje się centrala we Wrocławiu. W Polsce sprzedawana jest pełna oferta 
asortymentowa Grupy KOELNER. 
 

10.2.2. SPRZEDAś ZAGRANICZNA 

Głównym obszarem, na którym są sprzedawane towary i produkty Grupy KOELNER jest Europa 
Środkowo-Wschodnia, ale dynamiczny rozwój eksportu Spółki na rynki krajów Europy Zachodniej 
wskazuje na olbrzymi potencjał i moŜliwości wzrostu sprzedaŜy na tych rynkach. SprzedaŜ na rynkach 
eksportowych prowadzona jest poprzez spółki zaleŜne oraz sieci dystrybucyjne (niezaleŜne podmioty 
posiadające nieformalne prawo na wyłączność do sprzedaŜy produktów i towarów KOELNER). Spółki 
zaleŜne działają w Czechach, Rumunii, Bułgarii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Niemczech, na 
Litwie, Węgrzech, Ukrainie, Szwecji, Kazachstanie oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Natomiast 
zagraniczne punkty dystrybucyjne zajmujące się sprzedaŜą produktów i towarów KOELNER są 
zlokalizowane w Rosji, Chorwacji, na Łotwie, Białorusi i Słowacji. 

Struktura asortymentowa eksportu nie róŜni się od struktury sprzedaŜy na rynku krajowym. 
 

Sprzeda Ŝ eksportowa Grupy KOELNER 

Kierunek sprzeda Ŝy warto ść w tys. PLN  

Unia Europejska 136 752 

Pozostałe kraje 7 112 

RAZEM 143 864 
 

Udział sprzedaŜy eksportowej wyniósł w I półroczu 2009 r. 54% przychodów ze sprzedaŜy Grupy 
KOELNER, a strategia Grupy zakłada systematyczny wzrost jej wartości. Oznacza to, Ŝe w przypadku 
eksportu sieć dystrybucyjna jest ciągle w trakcie budowy, a dalszy rozwój sprzedaŜy eksportowej oraz 
dywersyfikacja kierunków eksportu (z uwzględnieniem większego zaangaŜowania na rynkach Europy 
Zachodniej) znajduje się wśród priorytetowych celów Grupy. 
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30.06.2009 30.06.2008 % r/r

Przychody ze sprzedaży 265 977 318 426 -16%

Koszt własny -174 289 -211 660 -18%
Zysk brutto na sprzedaży 91 688 106 766 -14%

Marża I 34,5% 33,5% 3%

IIQ09 IQ09 IVQ08 IIIQ08 IIQ08 IQ08

Przychody ze sprzedaży 140 278 125 699 139 550 173 059 163 097 155 329

Koszt własny -93 943 -80 346 -92 604 -117 858 -114 340 -97 320
Zysk brutto na sprzedaży 46 335 45 353 46 946 55 200 48 757 58 009

Marża I 33,0% 36,1% 33,6% 31,9% 29,9% 37,3%  

 

I kwartał br. był pod względem wielkości sprzedaŜy najsłabszym kwartałem w ciągu ostatnich  
12 miesięcy. Jednak w II kwartale nastąpiło odbicie i sprzedaŜ w Grupie była o ponad 11% wyŜsza niŜ  
w kwartale I. 

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

 

10.3. KOSZTY OPERACYJNE 

W I półroczu 2009 widać wyraźny spadek kosztów operacyjnych. Ich poziom w stosunku do I półrocza roku 
poprzedniego spadł o 9%, co oznacza oszczędności na poziomie ok. 8 mln zł. Jest to efekt zakończonych 
działań restrukturyzacyjnych zapoczątkowanych w 2008 roku. Działania te dotyczyły zarówno obszarów 
kadrowych (stan zatrudnienia w Grupie na 30.06.2008 roku wynosił 2.347 osób, na 31.03.2009 roku: 
1.931, na 30.06.2009 roku 1.860 osób), jak równieŜ zmian organizacyjnych. NajwaŜniejszymi z nich były: 

− przenosiny produkcji kotew z Rawlplug Ltd (Wlk. Brytania) do Koelner Łańcuckiej Fabryki Śrub  
Sp. z o.o., proces zakończony, 

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

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

 

30.06.2009 30.06.2008 % r/r

Koszty sprzedaży 55 484 56 856 -2%
Koszty ogólnego zarządu 25 733 32 069 -20%
Koszty operacyjne 81 217 88 925 -9%

IIQ09 IQ09 IVQ08 IIIQ08 IIQ08 IQ08

Koszty sprzedaży 29 449 26 035 31 195 30 341 29 587 27 269
Koszty ogólnego zarządu 12 631 13 102 14 469 11 763 14 922 17 147
Koszty operacyjne 42 080 39 137 45 664 42 105 44 509 44 416

Udział kosztów w sprzedaży 30% 31% 33% 24% 27% 29%  

 

ObniŜenie kosztów działalności dotyczyło przede wszystkim obszaru kosztów ogólnego zarządu. Tu 
redukcja wyniosła 20%. Znaczące obniŜenie kosztów sprzedaŜy w I półroczu br. było bardzo utrudnione  
z uwagi na spowolnienie gospodarcze i intensyfikację działań prosprzedaŜowych, jednak w II półroczu br. 
powinna być juŜ widoczna ich redukcja. 
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10.4. DZIAŁALNO ŚĆ FINANSOWA 

Grupa w I półroczu 2009 roku uzyskała 4,4 mln zł przychodów finansowych oraz poniosła 10,6 mln zł 
kosztów finansowych.  

30.06.2009 30.06.2008 % r/r

Przychody finansowe 4 440 3 785 17%
Koszty finansowe -10 693 -21 308 -50%
Wynik z działalności finansowej -6 253 -17 523

IIQ09 IQ09 IVQ08 IIIQ08 IIQ08 IQ08

Przychody finansowe 364 4 077 -1 692 -230 178 3 607
Koszty finansowe -3 877 -6 816 -12 402 -4 529 -9 674 -11 634
Wynik z działalności finansowej -3 514 -2 739 -14 094 -4 758 -9 496 -8 028  

*Ujemne wartości w pozycji przychody finansowe wynikają z odwrócenia dodatnich róŜnic kursowych. 

Na przychody finansowe składały się: 

a) dodatnie róŜnice kursowe: 3,2 mln zł, 

b) wycena instrumentów finansowych: 1 mln zł (Koelner SA)  

c) odsetki uzyskane: 0,2 mln zł. 

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

Na koszty finansowe składały się: 

a) odsetki od kredytów: 7,9 mln zł 

Pomimo ogólnej tendencji spadku rynkowych stóp procentowych występuje presja ze strony banków na 
wzrost marŜy. W związku z tym nie przewiduje się spadku wysokości odsetek w stosunku do zadłuŜenia 
kredytowego. 

b) rozliczenie instrumentów finansowych: 1,8 mln zł (Koelner SA 0,9 mln zł, Koelner Łańcucka Fabryka 
Śrub Sp. z o.o.0,9 mln zł) 

Na dzień bilansowy Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. nie posiadała Ŝadnych struktur opcyjnych 
zero kosztowych.  

Na dzień bilansowy Koelner SA posiadała kontrakt zamiany stopy procentowej Range Accrual Swap 
zawarty z Raiffeisen Bank Polska. Kontrakt zawarty został 21 stycznia 2008 r. i wygasa 29 stycznia  
2010 r. Kontrakt polega na zamianie zmiennej stopy procentowej na stałą. Spółka płaci stałą stopę 
procentową, gdy stopa referencyjna porusza się w przedziale 5,25% - 6,75%. W przeciwnym przypadku 
stała stopa jest powiększana o dodatkową stopę procentową. Wartość kontraktu wynosi 40 mln zł. 
Wycena kontraktu na 31.12.2008 r. wynosiła -1,9 mln zł. Wycena na 30.06.2009 r. wynosiła -0,9 mln zł. 

c) pozostałe pozycje: 0,9 mln zł. 

 

Priorytetem Zarządu będzie w dalszym ciągu ograniczanie kosztów, zarówno działalności operacyjnej jak  
i finansowej. Będzie się to odbywało dzięki usprawnieniu procesów wewnątrz Grupy, redukcji nie 
efektywnych stanowisk pracy oraz ograniczaniu zadłuŜenia.  
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10.5. WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI 

 

Wskaźniki rentowności Grupy 30.06.2009 30.06.2008

Rentowność sprzedaży brutto 34,5% 33,5%
Rentowność działalności operacyjnej 3,4% 5,5%
Rentowność netto 0,3% -1,1%
Rentowność aktywów ogółem 0,1% -0,5%
Rentowność kapitału własnego 0,3% -1,2%  

Metoda wyliczenia wskaźników: 
• rentowność sprzedaŜy brutto = zysk brutto ze sprzedaŜy okresu / przychody ze sprzedaŜy okresu; 
• rentowność działalności operacyjnej = zysk operacyjny okresu / przychody ze sprzedaŜy okresu; 
• rentowność netto = zysk netto okresu / przychody ze sprzedaŜy okresu; 
• rentowność aktywów ogółem = zysk netto okresu / aktywa ogółem na koniec okresu; 
• rentowność kapitału własnego = zysk netto okresu / kapitały własne na koniec okresu. 

 

W I półroczu br. poprawiła się rentowność sprzedaŜy brutto (marŜa I), wzrost z 33,5% do 34,5% oraz 
rentowność sprzedaŜy netto. Spadła rentowność działalności operacyjnej (z 5,5% do 3,4%). Przyczyną 
spadku tej marŜy był mocniejszy spadek przychodów ze sprzedaŜy niŜ redukcje kosztów operacyjnych. 

 

10.6. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI 

 

Wskaźniki płynności Grupy 30.06.2009 30.06.2008

Wskaźnik płynności bieżącej 1,72 1,39
Wskaźnik płynności szybkiej 0,73 0,57  

 
Metoda wyliczenia wskaźników: 
• wskaźnik płynności bieŜącej = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 
• wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe 

 

Wskaźniki płynności uległy poprawie i znajdowały się na poziomach bezpiecznych dla działalności Grupy. 

 

10.7. WSKAŹNIKI ZADŁUśENIA 

 

Wskaźniki zadłużenia Grupy 30.06.2009 30.06.2008

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,55 0,59
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 1,21 1,44
Wskaźnik pokrycia akt. trwałych kapit. wł. 0,90 0,88
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,26 0,21  

 
Metoda wyliczenia wskaźników: 
• wskaźnik ogólnego zadłuŜenia = zobowiązania długo- i krótkoterminowe / aktywa ogółem 
• wskaźnik zadłuŜenia kapitału własnego = zobowiązania długo- i krótkoterminowe / kapitały własne 
• wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami własnymi = kapitały własne / aktywa trwałe 
• wskaźnik zadłuŜenia długoterminowego = zobowiązania długoterminowe / aktywa ogółem. 

 

Wskaźniki zadłuŜenia uległy poprawie. Wynikało to z ograniczania zaangaŜowania kredytowego w celu 
obniŜenia kosztów finansowych, jak równieŜ z konwersji części kredytu krótkoterminowego na kredyt 
długoterminowy. 
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10.8. MOśLIWOŚĆ REALIZACJI  WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH  PROGNOZ WYNIKÓW 
FINANSOWYCH 

Zarząd nie publikował prognoz wyników finansowych na rok 2009. 

 

10.9. CZYNNIKI I NIETYPOWE ZDARZENIA  MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE  

Nie wystąpiły. 

 

10.10. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI  FINANSOWYMI  

Sytuacja makroekonomiczna spowodowała utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego. Grupa nie 
ma potrzeb zdobycia nowego finansowania, gdyŜ zakończyła juŜ załoŜony kilkuletni program inwestycyjny. 
Występuje jednak okazja dla finansujących banków do podniesienia marŜ oraz zwiększenia posiadanych 
zabezpieczeń. Skutkiem finansowym moŜe być utrzymanie obecnego poziomu kosztów finansowych 
pomimo spadku stóp procentowych.  

Po dniu bilansowym w litewskiej spółce zaleŜnej Koelner Vilnius zawarte zostały walutowe kontrakty 
terminowe. Były to cztery kontrakty typu forward EUR/LTL na zakup EUR po 100 tys. EUR kaŜdy,  
o terminach zapadalności 31.07, 31.08, 30.09 i 31.10 br. Kontrakt będzie przedłuŜany krocząco  
z miesiąca na miesiąc do czasu unormowania się sytuacji gospodarczej na Litwie. 

 

11. ZDARZENIA  PO DACIE BILANSU 

W dniu 25.08.2009 r. podpisana została przedwstępna umowa sprzedaŜy („Umowa”) pomiędzy Emitentem 
oraz: (i) Fabryką Śrub w Łańcucie „ŚRUBEX” S.A. z siedzibą  w Łańcucie („Śrubex”), (ii)  Koelner 
Łańcucką Fabryka Śrub Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie („KŁFŚ”), (iii) spółką prawa cypryjskiego Doradus 
Holdings Limited z siedzibą w Limassol („Nabywca”), i (iv) Domem Maklerskim BZ WBK S.A.  
z siedzibą w Poznaniu („DM BZ WBK”), pełniącym rolę pośrednika w Transakcji.   
Przedmiotem Umowy jest określenie warunków dokonania, maksymalnie w terminie do dnia  
15 grudnia 2009 r., szeregu czynności prawnych w ramach zamierzonego przeprowadzenia wieloetapowej 
transakcji z udziałem spółki zaleŜnej od Nabywcy, prowadzącej projekty w branŜy nieruchomości („Spółka 
ZaleŜna od Nabywcy”) i przy wykorzystaniu spółek celowych w charakterze wehikułów inwestycyjnych 
(„Spółki Celowe”), które to czynności mają na celu pośrednie zbycie przez Spółkę wszystkich posiadanych 
przez nią akcji Śrubex na rzecz Nabywcy, z jednoczesnym zachowaniem przez Spółkę 100% kontroli nad 
KŁFŚ oraz z jednoczesnym pośrednim przejęciem przez Śrubex kontroli nad grupą kapitałową Spółki 
ZaleŜnej od Nabywcy („Transakcja”). W związku z tym, Umowa  ustanawia wzajemne zobowiązania 
poszczególnych stron Umowy do zawarcia stosownych, przyrzeczonych umów sprzedaŜy, w 
szczególności  dotyczących przeniesienia udziałów Spółek Celowych oraz 100% akcji Spółki ZaleŜnej od 
Nabywcy.    
Zobowiązania stron Umowy w zakresie realizacji Transakcji uzaleŜnione jest od ziszczenia się określonych 
w Umowie warunków zawieszających, w tym:  
1) od wydania przez Prezesa UOKiK decyzji wyraŜającej zgodę na koncentrację przedsiębiorców 

polegającą na pośrednim przejęciu przez Nabywcę kontroli nad Śrubex, albo bezskutecznego 
upływu terminu do wydania powyŜszej decyzji;  

2) utworzenia określonej w Umowie struktury korporacyjnej, w tym załoŜenia lub nabycia właściwych 
Spółek Celowych;    

3) satysfakcjonujących Nabywcę wyników raportu z przeprowadzonego badania stanu Śrubex (due 
diligence).    

W rezultacie Transakcji dojdzie do reorganizacji (zmiany struktury) grupy kapitałowej Emitenta, przez co 
zapewnione zostanie:  
1) osiągnięcie przez Nabywcę pośredniej - poprzez Spółkę Celową w 100% od niego zaleŜną - 

dominacji nad Śrubex, wskutek pośredniego nabycia posiadanych dotychczas przez Emitenta akcji 
Śrubex, uprawniających do 97,027% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Śrubex 
(przewidziana w Umowie cena sprzedaŜy udziałów Spółki Celowej, która będzie posiadać powyŜsze 
akcje Śrubex wyniesie 86.715.000,00 PLN);   
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2) pozostanie KŁFŚ w grupie kapitałowej Emitenta, z jednoczesnym ustaniem zaangaŜowania 
kapitałowego Śrubex w KŁFŚ (przewidziana w Umowie cena sprzedaŜy udziałów Spółki Celowej, 
która będzie posiadać 100% udziałów w KŁFŚ wyniesie 84.035.000,00 PLN);   

3) powstanie grupy kapitałowej Nabywcy, w której będzie on podmiotem pośrednio – poprzez Spółkę 
Celową w 100% od niego zaleŜną - dominującym nad Śrubex, który z kolei osiągnie pośrednią 
dominację nad Spółką ZaleŜną od Nabywcy, która będzie prowadziła projekty w branŜy 
nieruchomości. Ich dokładny przedmiot i zakres będzie przedmiotem dalszych ustaleń Nabywcy oraz 
Śrubex przy czym przewiduje się Ŝe wartość ww. Spółki ZaleŜnej od Nabywcy będzie wynosić co 
najmniej 84.035.000,00 PLN.    

W efekcie planowanych transakcji Koelner SA utrzyma kontrolę nad KŁFŚ, która pozostanie spółką 
pośrednio zaleŜną od Emitenta, natomiast  Śrubex stanie się spółką pośrednio zaleŜną od Nabywcy, 
kontrolującą grupę Spółki ZaleŜnej od Nabywcy.   
Obecnie Śrubex, jako spółka zaleŜna Emitenta, nie prowadzi działalności operacyjnej lecz jest jedynie 
spółką holdingową posiadającą 100% udziałów w KŁFŚ.  KŁFŚ prowadzi działalność w zakresie produkcji 
oraz sprzedaŜy śrub i elementów złącznych, na podstawie majątku stanowiącego poprzednio 
przedsiębiorstwo Śrubex. Nabywca jest spółką holdingową w grupie kapitałowej Spółki ZaleŜnej od 
Nabywcy, prowadzącej działalność w sektorze nieruchomości.    
Umowa nie przewiduje zapisów dotyczących kar umownych. Zabezpieczeniem roszczeń o zawarcie ww. 
przyrzeczonych umów sprzedaŜy stanowi wpłata przez Nabywcę na rzecz Emitenta regulowanego Umową 
zadatku w kwocie 500.000,00 PLN („Zadatek”) połączona z zobowiązaniem Emitenta do zwrotu sumy 
pienięŜnej w wysokości dwukrotności kwoty Zadatku w przypadku nie dojścia Transakcji do skutku  
z przyczyn leŜących po stronie Emitenta, Śrubex lub KŁFŚ.    
Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, Ŝe maksymalną wartość przedmiotu umowy 
przyrzeczonej, rozumiana jako  wartość wierzytelności w kwocie 86.715.000,00 PLN, przekracza 10% 
kapitałów własnych Emitenta. 
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