Za !cznik"nr"4"do"Planu"Po !czenia"„Rawlplug”"S.A."i"Koelner"Tworzywa"Sztuczne"sp."z"o.o.
O#wiadczenie"zawieraj!ce"informacj$"o"stanie"ksi$gowym"Spó ki"Przejmowanej"Koelner – Tworzywa"Sztuczne"spó ka"z"ograniczon!"odpowiedzialno#ci!
W zwi!zku z planowanym po"!czeniem:
Koelner – Tworzywa" Sztuczne" spó ka" z" ograniczon!" odpowiedzialno#ci!" z siedzib! we
Wroc"awiu przy ul. Kwidzy#skiej 6C, 51-416 Wroc"aw, wpisanej do rejestru przedsi$biorców
Krajowego Rejestru S!dowego prowadzonego przez S!d Rejonowy dla Wroc"awia-Fabrycznej we
Wroc"awiu, VI Wydzia" Gospodarczy Krajowego Rejestru S!dowego pod nr KRS 0000208804,
NIP: 8951813617, REGON: 933000986, z kapita"em zak"adowym w wysoko%ci 5.700.000,00
z"otych oraz
„Rawlplug”"Spó ka"akcyjna"z siedzib! we Wroc"awiu przy ul. Kwidzy#skiej 6, 51-416 Wroc"aw,
wpisanej do rejestru przedsi$biorców Krajowego Rejestru S!dowego prowadzonego przez S!d
Rejonowy dla Wroc"awia-Fabrycznej we Wroc"awiu, VI Wydzia" Gospodarczy Krajowego Rejestru
S!dowego pod nr KRS 0000033537, NIP: 8951687880, REGON: 932098397, z kapita"em
zak"adowym w wysoko%ci 32.560.000,00 z"otych (wp"aconym w ca"o%ci),
w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spó"ek handlowych, tj. poprzez przeniesienie ca"ego maj!tku
Koelner – Tworzywa Sztuczne spó"ka z ograniczon! odpowiedzialno%ci! na „Rawlplug” Spó"ka
akcyjna
Zarz!d Koelner – Tworzywa Sztuczne spó"ka z ograniczon! odpowiedzialno%ci! o%wiadcza, &e stan
ksi$gowy Koelner – Tworzywa Sztuczne spó"ka z ograniczon! odpowiedzialno%ci! na dzie#, o
którym mowa w art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spó"ek handlowych, tj. na dzie# 31 maja 2018r. jest
przedstawiony w bilansie Koelner – Tworzywa Sztuczne spó"ka z ograniczon! odpowiedzialno%ci!
sporz!dzonym na dzie# 31 maja 2018r. stanowi!cym"za !cznik"do"niniejszego"o#wiadczenia.

***

Wroc aw,"dnia"29"czerwca"2018r.

KOELNER TWORZYWA SZTUCZNE SP. Z O.O.
AKTYWA

2018-05-31

AKTYWA TRWAŁE
I. Warto ci niematerialne i prawne
1.
2.
3.
4.

Koszty zako czonych prac rozwojowych
Warto firmy
Inne warto ci niematerialne i prawne
Zaliczki na warto ci niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe
1.

rodki trwałe
a. grunty (w tym prawo u ytkowania wiecz.gruntu)
b. budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wod.
c. urz dzenia techniczne i maszyny
d. rodki transportu
e. inne rodki trwałe
2. rodki trwałe w budowie
3. Zaliczki na rodki trwałe w budowie

12 500

III. Nale no ci długoterminowe
1. Od jednostek powi zanych
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaanga owanie w kapitale
3. Od pozostałych jednostek

IV. Inwestycje długoterminowe

PASYWA

2018-05-31

31 126 411 KAPITAŁ WŁASNY
28 523 574
5 700 000
I. Kapitał podstawowy
22 287 174
II. Kapitał zapasowy, w tym:
- nadwy ka warto ci sprzeda y (warto ci emisyjnej) nad warto ci nominaln udziałów (akcji)
III. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:
- z tytułu aktualizacji warto ci godziwej
12 186 253 IV. Pozostałe kapitały rezerwowe
12 186 253 V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
1 637 813 VI. Zysk (strata) netto
536 399
9 678 854 VII. Odpisy z zysku netto w ci gu roku obrot. (wlk.ujemna)
857 086 ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA
3 200 454
I. Rezerwy na zobowi zania
2 242 529
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodow.
2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne
a. długoterminowa
b. krótkoterminowa
3. Pozostałe rezerwy
a. długoterminowe
b. krótkoterminowe

2 025 749
21 708
21 708
195 072
195 072

18 909 000 II. Zobowi zania długoterminowe

1. Nieruchomo ci
1. Wobec jednostek powi zanych
2. Warto ci niematerialne i prawne
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaanga owanie w kapitale
3. Długoterminowe aktywa finansowe
18 909 000
3. Wobec pozostałych jednostek
a. w jednostkach powi zanych:
18 909 000
a. kredyty i po yczki
- udziały lub akcje
b. z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych
- inne papiery warto ciowe
c. inne zobowi zania finansowe
- udzielone po yczki
18 909 000
d. zobowi zania wekslowe
- inne długoterminowe aktywa finansowe
e. inne
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaanga owanie w kapitale:
III. Zobowi zanie krótkoterminowe
922 837
- udziały lub akcje
1. Wobec jednostek powi zanych
247 880
- inne papiery warto ciowe
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno ci:
52 126
- udzielone po yczki
- do 12 miesi cy
52 126
- inne długoterminowe aktywa finansowe
- powy ej 12 miesi cy
c. w pozostałych jednostkach:
b. inne
195 754
- udziały lub akcje
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaanga owanie w kapitale
- inne papiery warto ciowe
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno ci:
- udzielone po yczki
- do 12 miesi cy
- inne długoterminowe aktywa finansowe
- powy ej 12 miesi cy
4. Inne inwestycje długoterminowe
b. inne
3. Wobec pozostałych jednostek
533 153
V. Długoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe
31 158
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodow.
31 158
a. kredyty i po yczki
2 Inne rozliczenia mi dzyokresowe
b. z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych
c. inne zobowi zania finansowe
AKTYWA OBROTOWE
597 617
d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno ci:
50 095
I. Zapasy
1. Materiały
- do 12 miesi cy
50 095
2. Półprodukty i produkty w toku
- powy ej 12 miesi cy
3. Produkty gotowe
e. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
4. Towary
f. zobowi zania wekslowe
5. Zaliczki na dostawy
g. z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze i in. wiadcz.
402 716
h. z tytułu wynagrodze
58 109
II. Nale no ci krótkoterminowe
166 882
1. Nale no ci od jednostek powi zanych
115 012
i. inne
22 232
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
115 012
4. Fundusze specjalne
141 803
- do 12 miesi cy
115 012 IV. Rozliczenia mi dzyokresowe
35 088
- powy ej 12 miesi cy
1. Ujemna warto firmy
b. inne
2. Inne rozliczenia mi dzyokresowe
35 088
2. Nale no ci od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaanga owanie w kapitale
a. długoterminowe
9 592
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
b. krótkoterminowe
25 496
- do 12 miesi cy
- powy ej 12 miesi cy
b. inne
2. Nale no ci od pozostałych jednostek
51 870
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
11 370
- do 12 miesi cy
11 370
- powy ej 12 miesi cy
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezp.społecz.
40 500
c. inne
d. dochodzone na drodze s dowej

III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a. w jednostkach powi zanych:
- udziały lub akcje
- inne papiery warto ciowe
- udzielone po yczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b. w pozostałych jednostkach:
- udziały lub akcje
- inne papiery warto ciowe
- udzielone po yczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c. rodki pieni ne
- rodki pieni ne w kasie i na rachunkach
- inne rodki pieni ne
- inne aktywa pieni ne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe
I. Nale ne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
I. Udziały (akcje) własne
SUMA AKTYWÓW

107 319
107 319
49 656

49 656

57 663
57 663

323 416

31 724 028 SUMA PASYWÓW

31 724 028

