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II. Wybrane dane finansowe 

Wszystkie dane zamieszczone w niniejszym punkcie przedstawione zostały w tysiącach złotych. 

Wyszczególnienie 

01.01.2017 – 
30.06.2017 

01.01.2016 – 
31.12.2016 

01.01.2016 – 
30.06.2016 

PLN EUR PLN EUR PLN EUR 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
  

    

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów 171 777 40 443 290 524 66 395 145 718 33 265 

Koszt własny sprzedaży 145 056 34 152 243 805 55 718 123 485 28 190 

Zysk (strata) brutto na sprzedaży 26 722 6 291 46 719 10 677 22 233 5 076 

Zysk (strata) brutto 10 375 2 443 16 776 3 834 8 146 1 860 

Zysk (strata) netto 8 563 2 016 13 437 3 071 6 503 1 485 

Średnioważona  liczba udziałów/akcji w sztukach 
7 159 

200 
7 159 

200 
7 159 

200 
7 159 

200 
7 159 

200 
7 159 

200 

Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) przypisany 
akcjonariuszom jednostki dominującej  1,20 0,28 1,88 0,43 0,91 0,21 

EBITDA 15 253 3 591 27 048 6 182 13 170 3 007    

    
BILANS 

  
    

Aktywa trwałe 124 989 29 573 111 849 25 282 76 344 17 251 

Aktywa przeznaczone do sprzedaży  234  55  234 53 234 53 
Aktywa obrotowe 113 266 26 799 105 550 23 859 122 378 27 653 
Kapitał własny 101 424 23 997 94 215 21 296 87 255 19 716 

Rezerwy 6 382 1 510 6 131 1 386 4 989 1 127 

Zobowiązania długoterminowe 57 545 13 615 54 474 12 313 46 001 10 395 

Zobowiązania krótkoterminowe 70 747 16 739 60 377 13 648 59 059 13 345 

Otrzymane dotacje 2 158 510 2 437 551 1 418 320 

Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 14,17 3,35 13,16 2,97 12,19 2,75 

       
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH       
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

17 844 4 201 8 749 2 000 (3 026) (691) 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

(10 451) (2 460) (27 868) (6 369) (6 019) (1 374) 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

(3 199) (753) (2 441) (558) 6 793 1 551 

       

       
Kurs EUR/PLN  06 2017  12 2016  06 2016 

- dla danych bilansowych  4,2265  4,4240  4,4255 

- dla danych rachunku zysków i strat  4,2474  4,3757  4,3805 
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III. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 r. 

 

Oświadczenie zarządu jednostki dominującej 

 

Zarząd oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe i dane porównywalne odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację 

majątkową i finansową Grupy Kapitałowej oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie zawiera również prawdziwy 

obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie                            

z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej („MSR”) 34 - Śródroczna Sprawozdawczość 

Finansowa oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości i przepisami mającymi zastosowanie do 

śródrocznej sprawozdawczości przyjętymi i opublikowanymi przez Unię Europejską, a także z wymogami 

„Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych” (Dz. U. nr. 33 poz. 259 z dnia 19 lutego 2009r. z p. zm.). 

Sprawozdanie to obejmuje okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku i okres porównywalny od 1 stycznia do 

30 czerwca 2016 roku. 

Zarząd oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu 

niniejszego półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z 

przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący tego przeglądu, spełniają warunki do 

wydania bezstronnej i niezależnej  opinii z przeglądu  półrocznego  skróconego skonsolidowanego  sprawozdania 

finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 
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1. Wprowadzenie do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej Korporacja KGL na dzień 30 czerwca 2017 roku oraz za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 
roku 

 

I. Dane jednostki dominującej:  
 
KORPORACJA KGL S.A.  
Mościska, ul. Postępu 20, 05-080 Izabelin 
 
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA 
Kraj rejestracji: POLSKA 
 
Podstawowy przedmiot działalności: 
 produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 
 prowadzenie handlu wyrobami chemicznymi 

 
Organ prowadzący rejestr: SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY. XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO - numer KRS: 0000092741 
 
Korporacja KGL S.A. jest spółką akcyjną prawa handlowego z siedzibą w Mościskach przy ul. Postępu 20, 05-080 
Izabelin zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym  dla m. ST. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000092741. Podstawowym przedmiotem 
działalności jest produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, handel wyrobami chemicznymi oraz wynajem i 
zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi zakwalifikowane według działów Polskiej Klasyfikacji 
Działalności pod numerem – odpowiednio 22.22.Z; 46.75.Z; oraz 68.20.Z. 
 
II. Czas trwania Grupy Kapitałowej: 
Spółka dominująca Korporacja KGL S.A. i jednostki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej zostały 
utworzone na czas nieoznaczony. 
 
III. Okresy prezentowane: 
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane na dzień 30 czerwca 2017 oraz za 
okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 roku. Dane porównawcze prezentowane są dla skonsolidowanego 
sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym według 
stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku i 30 czerwca 2016 roku, a dla skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych 
dochodów i skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 
2016 roku. 
 
IV. Skład organów jednostki dominującej według stanu na dzień 30.06.2017 r.: 
 
Zarząd: 
Na dzień 30 czerwca 2017 r. w skład Zarządu Emitenta wchodzą następujące osoby: 

 

Imię i nazwisko Funkcja 
Początek pełnienia funkcji w 

Zarządzie 
Początek obecnej 

kadencji 
Koniec obecnej 

kadencji 

Krzysztof 
Gromkowski  

Prezes Zarządu 14 listopada 2001 r. 9 czerwca 2016 r. 9 czerwca 2021 r. 

Zbigniew Okulus  Wiceprezes 
Zarządu 

14 listopada 2001 r. 9 czerwca 2016 r. 9 czerwca 2021 r. 

Lech Skibiński  Wiceprezes 
Zarządu 

14 listopada 2001 r. 9 czerwca 2016 r. 9 czerwca 2021 r. 

Ireneusz Strzelczak Wiceprezes 
Zarządu 

14 listopada 2001 r. 9 czerwca 2016 r. 9 czerwca 2021 r. 

 
W prezentowanym okresie nie było zmian w składzie Zarządu jednostki dominującej. 
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Rada Nadzorcza: 
Na dzień 30 czerwca 2017 r. w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą następujące osoby: 

 

Imię i nazwisko Funkcja 
Początek pełnienia 

funkcji 
Początek obecnej 

kadencji 
Koniec kadencji 

Tomasz Michał Dziekan 
Przewodniczący Rady 
Nadzorczej 8 maja 2015 r.  9 czerwca 2016 r.  9 czerwca 2021 r.  

Artur Lebiedziński  
Wiceprzewodniczący Rady 
Nadzorczej  9 czerwca 2016 r.  9 czerwca 2016 r.  9 czerwca 2021 r.  

Hanna Skibińska Członek Rady Nadzorczej  14 listopad 2001 r. 9 czerwca 2016 r.  9 czerwca 2021 r.  

Lilianna Gromkowska Członek Rady Nadzorczej  14 listopad 2001 r. 9 czerwca 2016 r.  9 czerwca 2021 r.  

Bożena Kubiak Członek Rady Nadzorczej  14 listopad 2001 r. 9 czerwca 2016 r.  9 czerwca 2021 r.  

Maciej Gromkowski  Członek Rady Nadzorczej  9 czerwca 2016 r.  9 czerwca 2016 r.  9 czerwca 2021 r.  

 
W prezentowanym okresie nie było zmian w składzie Rady Nadzorczej.  
 
V. Prawnicy: 
Kancelarie Prawne obsługujące działalność operacyjną jednostki dominującej: 

 Rykowski & Gniewkowski 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka  komandytowa  
Al. Niepodległości 124 lok. 16, 02-577 Warszawa 

 
VI. Banki (współpracujące w okresie sprawozdawczym): 

 ING Bank Śląski S.A. 
 Bank Millennium S.A. 
 Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. 
 BANK Zachodni WBK S.A. 

 
VII. Biegli rewidenci: 

BDO Sp. z o. o. 

ul. Postępu 12 

02 -676 Warszawa 
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VIII. Grupa Kapitałowa 
Na dzień opublikowania niniejszego sprawozdania w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzi Emitent, jako 

Podmiot Dominujący oraz Podmioty Zależne od Emitenta. Przynależność do Grupy Kapitałowej określa 

bezpośredni udział Emitenta w kapitale zakładowym Podmiotów Zależnych. Podmiotami Zależnymi od Emitenta 

są: 

a) Marcato Sp. z o.o. z siedzibą w Rzakcie, Polska, 
b) C.E.P. Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Mościskach, Polska, 
c) Moulds Sp. z o.o. z siedzibą w Niepruszewie, Polska – posiadająca 98,82% udziałów w FFK Moulds Sp. z 

o.o. sp.k., 
d) UAB Korporacja KGL z siedzibą w Wilnie, Litwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dystrybucja granulatów tworzyw sztucznych, 
 Import surowców i półproduktów, 
 Sprzedaż i export tworzyw sztucznych, 
 Od 2010 również produkcja opakowań na rzecz Marcato, 
 Nadzór właścicielski nad podmiotami zależnymi. 

UAB Korporacja KGL  
 Forma prawna: UAB (Spółka z o.o.) 

 Siedziba: Wilno, Litwa 

 Udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki: 100% 
 

 
Podstawowy przedmiot działalności:  
 

 Dystrybucja granulatów tworzyw sztucznych i środków 
barwiących. 

 
Koncentruje się na sprzedaży na rynku litewskim, łotewskim 
i estońskim. 

 

 
 Forma prawna: Spółka z o.o. 

 Siedziba: Mościska, Polska 

 Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN 

 Udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki: 100% 
 
Podstawowy przedmiot działalności:  
 

 Outsourcing księgowości i kadr w ramach Grupy, 

 Dystrybucja granulatów tworzyw sztucznych i środków 
barwiących. 

 
W swojej działalności C.E.P. prowadzi współpracę 
gospodarczą z przedsiębiorstwami z wielu państw. 
Poszerzanie i zacieśnianie kontaktów międzynarodowych 
jest jednym z ważniejszych elementów działalności C.E.P. 

 

 

 Forma prawna: Spółka z o.o. 

 Siedziba: Rzakta, Polska 

 Kapitał zakładowy: 4 300 000,00 PLN 

 Udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki: 100% 
 

Podstawowy przedmiot działalności:  
 

 Produkcja folii metodą ekstruzji i opakowań metodą 
termoformowania, 

 Procesy etykietowania, wklejania wkładek 
absorpcyjnych, nadruku i regranulacji, 

 Sprzedaż wyrobów gotowych z tworzyw sztucznych. 
 
Elastyczny i uniwersalny producent opakowań z tworzyw 
sztucznych. Rozwój oparty na nowoczesnych technologiach 
produkcji, własnej działalności badawczo-rozwojowej oraz 
autorskich pomysłach designerskich.  

 

 

  Forma prawna: Spółka z o.o. Spółka komandytowa 

 Siedziba: Niepruszewo, Polska 

 Kapitał zakładowy: 340 000,00 PLN 

 Udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki: 98,82% 

 
Podstawowy przedmiot działalności:  
 

 Projektowanie i budowa form na maszyny 
termoformujące, 

 Doradztwo techniczne w zakresie termoformowania 

 
FFK będzie wspierać pozostałe spółki z Grupy w zakresie 
produkcji form do termoformowania. 
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2. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek 
gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej Korporacja KGL, inwestycji 
długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. 

 

W dniu 13 stycznia 2017 roku Emitent zawarł ostateczna umowę nabycia 100 % udziałów w spółce MOULDS Sp. 

z o.o. z siedzibą w Niepruszewie koło Poznania (dalej „MOULDS”). Rozmowy w sprawie nabycia udziałów w tej 

spółce trwały od lipca 2016 r., a w dniu 23 września 2016 roku zawarta została warunkowa przedwstępna umowa 

nabycia.  

MOULDS jest komplementariuszem spółki FFK MOULDS Sp. z o.o. Sp.k (dalej FFK). Zakup udziałów w MOULDS 

daje spółce kontrolę nad FFK. 

FFK prowadzi działalność w obszarze komplementarnym dla Grupy KGL. FFK zajmuje się projektowaniem i 

budową form na maszyny termoformujące oraz doradztwem technicznym w zakresie termoformowania. 

 

Spółka działa na rynku od 1997 roku, początkowo, jako narzędziownia działająca w ramach znanego producenta 

opakowań, a od 2002 roku, jako samodzielna firma. Swoje produkty FFK oferuje na rynku polskim oraz różnych 

krajów UE (Czechy, Estonia, Niemcy, Litwa, Łotwa, Włochy), a także takich krajów jak: Szwajcaria, Norwegia, 

Rosja, Białoruś, Ukraina, czy RPA i Chile. W roku 2004 spółka rozszerzyła działalność o doradztwo techniczne w 

zakresie szeroko rozumianego termoformowania – zarówno odnośnie form jak i maszyn termoformujących. Wraz 

z zakupem spółki FFK Emitent nabywa know-how w zakresie projektowania i budowy form produkcyjnych, które 

zostanie wykorzystane w ramach prac CBR nad projektowaniem i produkcją form. Poza tym spółka FFK jest 

jednym z podwykonawców Emitenta w zakresie produkcji form, a wprowadzenie tej spółki do struktury Grupy 

KGL pozwoli zoptymalizować koszt produkcji tych narzędzi. Co więcej spółka FFK stanowi konkurencję dla grupy 

KGL w zakresie świadczenia usług związanych z projektowaniem i wytwarzaniem form do termoformowania. 

Przejęcie spółki FFK wzmocni, zatem pozycję konkurencyjną Emitenta. 

 

Zapłata ceny nabycia udziałów w wysokości 1.070 tys. PLN została dokonana w formie przelewów – dnia 26 

września 2016 roku wpłacono zaliczkę w wysokości 470 tys. PLN a w dniu 17 stycznia 2017 roku pozostałą kwotę 

600 tys. PLN. 

 

Dane finansowe spółek Moulds Sp. z o.o. oraz FFK Moulds Sp. z o.o. sp. k. zostały skonsolidowane na dzień zakupu 

metodą nabycia. Z uwagi na nieznaczny rozmiar działalności wynik stycznia uwzględniono w całości od początku 

miesiąca. 

 

Na dzień 30 czerwca 2017 roku proces wyceny aktywów netto według wartości godziwej został  wstępnie 

dokonany, a rozpoznany zysk na okazyjnym nabyciu może ulec zmianie po uzyskaniu dodatkowych informacji 

mających wpływ na wycenę. 
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Poniżej zaprezentowano tymczasową wycenę przejętych aktywów netto obu spółek.   

 

tymczasowe wyliczenie wartości godziwej 
aktywów netto  

Moulds 
wartość 

księgowa 

Moulds 
wartość 
godziwa 

FFK wartość 
księgowa 

FFK 
wartość 
godziwa  

suma w 
wartości 
godziwej  

przejęte aktywa       
wartości niematerialne i prawne      21 21 21 

grunty     633 633 633 

budynki      2 080 2 080 2 080 

maszyny i urządzenia      1 247 1 499 1 499 

śr. transportu      81 81 81 

inne środki trwałe      6 6 6 

zapasy   86 0 0 

należności handlowe     409 409 409 

środki pieniężne  15 15 545 545 559 

pozostałe aktywa      31 17 17 

razem aktywa  15 15 5 140 5 290 5 305 

 
     

przejęte zobowiązania       

rezerwy      65 65 65 

kredyty i pożyczki  330 330 2 615 2 615 2 945 

zobowiązania z tytułu leasingu      215 215 215 

zobowiązania handlowe i zaliczki na dostawy    269 269 269 

zobowiązania z tytułu wynagrodzeń      103 103 103 

pozostałe zobowiązania  
28 26 498 498 524 

razem zobowiązania  358 356 3 765 3 765 4 121 

tymczasowa wartość netto przejętych aktywów  -344 -341 1 375 1 526 1 184 

 

W wyniku zakupu Grupa uzyskała kontrolę nad spółką Moulds oraz kontrolę nad spółką FFK.  Wkład 

komplementariuszy wynosi 4 tys. PLN co stanowi 1,18% aktywów netto. Po dokonanej tymczasowej wycenie 

wartość godziwa tych wkładów wynosi 18 tys. PLN. 

 

udział procentowy w kapitale FFK Wartość w tys.PLN Wartosć %  

Moulds Sp. z o.o.  336 98,82% 

Udziały komplementariuszy  4 1,18% 

wartość kapitałów FFK na moment nabycia  340 100,00% 

 

 

wyliczenie wartośći firmy/zysku na okazyjnym nabyciu w tys. PLN   

wartość godziwa kosztu nabycia  1 070 

wartość godziwa udziałów niekontrolujących  18 

wartość aktywów netto 1 184 

zysk na okazyjnym nabyciu  (96) 

 

Rozpoznany tymczasowo zysk na okazyjnym nabyciu w wysokości 96 tys. uwzględniono w pozostałych 

przychodach operacyjnych Grupy na dzień 30.06.2017 roku. 

 

Inwestycje kapitałowe Grupy 

Emitent w roku 2017 r. nie dokonywał żadnych inwestycji kapitałowych (w papiery wartościowe ani 

instrumenty finansowe). 
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3. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej  

Aktywa  
stan na 

30.06.2017 
stan na 

31.12.2016 
stan na 

30.06.2016 

I. Aktywa trwałe 124 989 111 849 76 344 

1. Wartości niematerialne i prawne 347 187 201 

2. Rzeczowe aktywa trwałe 124 242 111 310 75 857 

3. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 50 46 73 

4. Należności długoterminowe 350 307 214 

II. Aktywa przeznaczone do sprzedaży  234 234 234 

III. Aktywa obrotowe krótkoterminowe 113 032 105 550 122 144 

1. Zapasy 44 939 46 994 41 788 

2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności 

53 416 47 873 50 810 

3. Należności z tytułu podatku dochodowego 432 633 189 

4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14 245 10 051 29 357 

AKTYWA  RAZEM 238 255 217 633 198 722 

 

Pasywa   
stan na 

30.06.2017 
stan na 

31.12.2016 
stan na 

30.06.2016 

I. Kapitał własny ogółem 101 424 94 215 87 255 

1. Kapitał akcyjny 7 159 7 159 7 159 

2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji  30 071 30 071 30 071 

3. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (60) (47) (15) 

4. Zyski zatrzymane 64 198 56 995 50 061 

- w tym zysk należący  do udziałowców niekontrolujących  3 0   

5. Zmiany założeń aktuarialnych w tym podatek  odroczony  37 37 (21) 

6. Kapitał udziałowców niekontrolujących  18 0   

II. Rezerwy na zobowiązania 6 382 6 131 4 989 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 217 5 966 4 812 

2. Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 165 165 176 

III. Zobowiązanie długoterminowe 57 545 54 474 46 001 

1. Kredyty i pożyczki 39 057 34 518 34 098 

2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu 
finansowego 

18 489 19 956 11 904 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 70 747 60 377 59 059 

1. Kredyty i pożyczki 2 271 1 972 1 182 

2. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu 
finansowego 

8 034 7 729 5 521 

3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania  

57 488 48 250 50 126 

4. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego  61 0 68 

5. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 2 892 2 426 2 161 

IV. Otrzymane dotacje 2 158 2 437 1 418 

PASYWA  RAZEM 238 255 217 633 198 722 
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4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 

Rachunek zysków i strat  
za okres 

01.01.2017 – 
30.06.2017 

za okres 
01.01.2016 – 
30.06.2016 

I. Przychody ze sprzedaży produktów 71 478 66 503 

II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 100 300 79 215 

III. Przychody ze sprzedaży 171 777 145 718 

IV. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 54 528 53 075 

V. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 90 528 70 410 

VI.  Zysk  (strata) brutto na sprzedaży 26 722 22 233 

VII. Pozostałe przychody operacyjne 517 626 

VIII. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 17 024 12 547 

IX. Pozostałe koszty operacyjne 120 766 

X .Zysk operacyjny  10 095 9 547 

XI. Przychody finansowe 1 821 234 

XII. Koszty finansowe 1 542 1 635 

XIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 10 375 8 146 

XIV. Podatek dochodowy 1 812 1 642 

XV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 8 563 6 503 

XVI. Zysk (strata) z działalności zaniechanej 0 0 

XVII. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej i zaniechanej  8 563 6 503 

Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadająca na 
udziały niekontrolujące 3 0 

Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadająca 
akcjonariuszom jednostki dominującej 8 560 6 503 

   

     

Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej przypadający 
akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł) 1,20 0,91 

Podstawowy za okres obrotowy 1,20 0,91 

Rozwodniony za okres obrotowy 1,20 0,91 

Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności zaniechanej (w zł) przypadający 
akcjonariuszom jednostki dominującej 0 0 

 

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów  
za okres 

01.01.2017 – 
30.06.2017 

za okres 
01.01.2016 – 
30.06.2016 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej za okres: 8 563 6 503 

w tym przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej 8 560 6 503 

w tym przypadająca na udziały niekontrolujące 3   

Inne całkowite dochody, w tym: (12) 43 

Zmiany w nadwyżce z przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych, w tym:   0 

 - odniesione na  kapitał z aktualizacji wyceny     

w tym przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej     

w tym przypadające mniejszości     

 - odniesione na kapitał zapasowy      

w tym przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej     
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w tym przypadające mniejszości     

Różnice z przeliczenia jednostek zagranicznych (12) 43 

w tym przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej (12) 43 

w tym przypadające na udziały niekontrolujące 0   

Zyski (straty)  z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaży 

    

Efektywna część  zysków i strat związanych z instrumentami zabezpieczającymi przepływy 
środków pieniężnych 

    

Zyski (straty) aktuarialne z programów określonych świadczeń 0 0 

Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych całkowitych dochodów 0   

w tym przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej     

    6 546 

Suma dochodów całkowitych za okres: 8 551 6 546 

w tym przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej 8 548 13 506 

 

Pogrupowanie całkowitych dochodów 
za okres 01.01.2017 – 

30.06.2017 
za okres 01.01.2016 – 

30.06.2016 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej za okres: 8 563 6 503 

Dochody całkowite, które w późniejszych okresach, po spełnieniu 
określonych warunków, zostaną przeniesione do wyniku okresu 

(12) 43 

Dochody całkowite, które w późniejszych okresach nie zostaną 
przeniesione do wyniku okresu 

0 0 

Podatek dochodowy od dochodów całkowitych, które w późniejszych 
okresach zostaną przeniesione do wyniku okresu 

    

Podatek dochodowy od dochodów całkowitych, które w późniejszych 
okresach nie zostaną przeniesione do wyniku okresu 

    

Suma dochodów całkowitych  8 551 6 546 



5. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym  
Kapitał 
akcyjny 

Różnice kursowe z 
przeliczenia jednostek 

zagranicznych 

Zyski 
zatrzymane 

Wielkości ujęte w 
kapitale w związku ze 

zmianą założeń 
aktuarialnych  

Kapitał własny 
akcjonariuszy 

jednostki 
dominującej 

Kapitał udziałowców 
niekontrolujących  

Razem 
kapitały 
własne 

Sześć miesięcy zakończonych  30.06.2017 r 

Kapitał własny na dzień 01.01.2017 r. 7 159 (47) 87 066 37 94 215 0 94 215 

Zysk (strata) netto      8 560   8 560 3 8 563 

podwyższenie kapitału          0   0 

Wartość udziałów niekontrolujących -efekt 
nabycia udziałów w Moulds Sp. z o.o.  

        0 18 18 

nadwyżka ze sprzedaży akcji          0   0 

Inne dochody całkowite   (12)     (12)   (12) 

korekty błędów         0   0 

Całkowite dochody ogółem 0 (12) 8 560 0 8 548 21 8 569 

Dywidenda zatwierdzona do wypłaty      (1 360)   (1 360)   (1 360) 

Kapitał własny na 30.06.2017 r. 7 159 (60) 94 266 37 101 403 21 101 424 

Dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2016 r 

Kapitał własny na dzień 01.01.2016 r. 7 159 (58) 73 629 (21) 80 709   80 709 

Zysk (strata) netto      13 437   13 437   13 437 

podwyższenie kapitału          0   0 

nadwyżka ze sprzedaży akcji          0   0 

Inne dochody całkowite   11   59 69   69 

korekty błędów         0   0 

Całkowite dochody ogółem 0 11 13 437 59 13 506   13 506 

Kapitał własny na 31.12.2016 r. 7 159 (47) 87 066 37 94 215   94 215 

Sześć miesięcy zakończonych  30.06.2016 r 

Kapitał własny na dzień 01.01.2016 r. 7 159 (58) 73 629 (21) 80 709 0 80 709 

Zysk (strata) netto  0 0 6 503 0 6 503 0 6 503 

podwyższenie kapitału  0 0 0 0 0 0 0 

nadwyżka ze sprzedaży akcji  0 0 0 0 0 0 0 

Inne dochody całkowite 0 43 0 0 43 0 43 

korekty błędów 0 0 0 0 0 0 0 

Całkowite dochody ogółem 0 43 6 503 0 6 546 0 6 546 

Kapitał własny na 30.06.2016 r. 7 159 (15) 80 132 (21) 87 255 0 87 255 
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6. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

 

Sprawozdanie z przepływów pienieżnych  
w tys. zł w tys. zł 

30.06.2017 30.06.2016 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej   

I. Zysk / (strata) brutto za rok obrotowy 10 375 8 146 

II. Korekty razem: 7 470 (11 172) 

1.Zyski (straty) przypadające na udziały niekontrolujące 0 0 

2. Zysk na okazyjnym nabyciu udziałów w jedn. zależnych  (96) 0 

3.Amortyzacja 5 158 3 624 

4.(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych (1 032) 498 

5.Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 950 504 

6.(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej (54) (156) 

7.Zmiana stanu rezerw 0 0 

8.Zmiana stanu zapasów 2 054 (2 476) 

9.Zmiana stanu należności (4 250) (22 051) 

10.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 
kredytów 

6 509 9 983 

11.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (279) (159) 

12.Zapłacony podatek dochodowy (1 325) (1 415) 

13.Inne korekty (164) 476 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 17 844 (3 026) 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej    

I. Wpływy 623 163 

1.Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 64 163 

2.Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne     

3.Inne wpływy inwestycyjne (środki pieniężne uzyskane  w ramach nabycia 
Moulds/FFK 559   

4.Inne wpływy inwestycyjne     

II. Wydatki 11 074 6 182 

1.Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 10 474 6 182 

2.Nabycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości  niematerialne i prawne     

3.Wydatki na aktywa finansowe, w tym:     

a) w jednostkach powiązanych     

   - nabycie aktywów finansowych (Moulds) 600   

   - udzielone pożyczki krótkoterminowe     

b) w pozostałych jednostkach     

   - nabycie aktywów finansowych     

   - udzielone pożyczki krótkoterminowe     

4.Inne wydatki inwestycyjne     

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(I-II) (10 451) (6 019) 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej    
I. Wpływy 10 617 11 487 

1.Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału     

2.Kredyty i pożyczki 10 579 11 255 

3.Emisja dłużnych papierów wartościowych     

4.Inne wpływy finansowe 38 232 

II. Wydatki 13 815 4 693 

1.Nabycie  akcji (udziałów) własnych     

2.Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli     

3.Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku      
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4.Spłaty kredytów i pożyczek 8 356 938 

5.Wykup dłużnych papierów wartościowych   0 

6.Z tytułu innych zobowiązań finansowych   0 

7.Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 4 471 3 020 

8.Odsetki  946 735 

9.Inne wydatki finansowe 42   

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) (3 199) 6 793 

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 4 194 (2 252) 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 4 194 (2 254) 

   - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (6) (2) 

F. Środki pieniężne na początek okresu 10 051 31 610 

G. Środki pieniężne na koniec okresu 14 245 29 357 
   

Pozycja inne korekty obejmuje: 30-06-2017 30-06-2016 

Utworzenie odpisu aktualizującego na  należnościach z tytułu podatku 
dochodowego  

  359 

spisanie należności podatkowej    68 

różnice z przeliczenia jednostek  (12) 43 

inne korekty  (152) 6 

Razem : (164) 476 
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7. Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  

 

7.1. Efekt zastosowania nowych standardów i zmian polityki rachunkowości 

Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego skróconego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze  2017 roku są spójne z tymi, które zastosowano przy 

sporządzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok, z wyjątkiem zmian opisanych 

poniżej. 

Zastosowano takie same zasady dla okresu bieżącego i porównywalnego. Szczegółowy opis zasad rachunkowości 

przyjętych przez Grupę Kapitałową Korporacja KGL  został przedstawiony w rocznym skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym za 2016 rok, opublikowanym w dniu 31 marca  2017 roku. 

 Zmiany wynikające ze zmian MSSF 

Od 1 stycznia 2017 roku nie obowiązują żadne nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje wydane przez 

Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej 

Sprawozdawczości Finansowej. Poniżej wskazano na dwa przypadki,  w których zmiany w standardach 

opublikowane przez RMSR i mające obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku, nie zostały jeszcze zatwierdzone przez 

Komisję Europejską.  

 Zmiany wprowadzone samodzielnie przez Grupę 

Grupa nie dokonała korekty prezentacyjnej danych porównywalnych za pierwsze półrocze  2016 roku i/lub na 

dzień 31 grudnia  2016 roku. 

 Standardy nieobowiązujące (Nowe standardy i interpretacje) 

W niniejszym sprawozdaniu finansowym Grupa nie zdecydowała o wcześniejszym zastosowaniu opublikowanych 

standardów lub interpretacji przed ich datą wejścia w życie. 

Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły 

jeszcze w życie na dzień bilansowy: 

 MSSF 9 Instrumenty finansowe  

Nowy standard został opublikowany w dniu 24 lipca 2014 roku  i ma zastosowanie do okresów rocznych 

rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później. Celem standardu jest uporządkowanie klasyfikacji 

aktywów finansowych oraz wprowadzenie jednolitych zasad podejścia do oceny utraty wartości dotyczących 

wszystkich instrumentów finansowych. Standard wprowadza również nowy model rachunkowości zabezpieczeń 

w celu ujednolicenia zasad ujmowania w sprawozdaniach finansowych informacji o zarządzaniu ryzykiem. 

Grupa zastosuje nowy standard od 1 stycznia 2018 roku. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu 

zastosowania nowego standardu. Grupa rozpoczęła analizę skutków wdrożenia nowego standardu. 

 MSSF 14 Regulatory Deferral Accounts 

Nowy standard został opublikowany w dniu 30 stycznia 2014 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później. Nowy standard ma charakter przejściowy w związku z 

toczącymi się pracami RMSR nad uregulowaniem sposobu rozliczania operacji w warunkach regulacji cen. 

Standard wprowadza zasady ujmowania aktywów i zobowiązań powstałych w związku z transakcjami o cenach 

regulowanych w przypadku gdy jednostka podejmie decyzję o przejściu na MSSF.  
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Grupa zastosuje nowy standard nie wcześniej niż z dniem ustalonym przez Unię Europejską jako data wejścia       

w życie tego standardu. Ze względu na przejściowy charakter standardu Komisja Europejska postanowiła nie 

rozpoczynać formalnej procedury zatwierdzenia standardu i poczekać na docelowy standard. 

Zastosowanie nowego standardu nie będzie miało wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy. 

 MSSF 15 Przychody z umów z klientami 

Nowy ujednolicony standard został opublikowany w dniu 28 maja 2014 roku i ma zastosowanie do okresów 

rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku (pierwotnie 2017 roku) lub później i dozwolone jest jego 

wcześniejsze zastosowanie. Standard ustanawia jednolite ramy ujmowania przychodów i zawiera zasady, które 

zastąpią większość szczegółowych wytycznych w zakresie ujmowania przychodów istniejących obecnie w MSSF, 

w szczególności, w MSR 18 Przychody, MSR 11 Umowy o usługę budowlaną oraz związanych z nimi 

interpretacjach. W dniu 11 września 2015 roku Rada Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 

opublikowała projekt zmian w przyjętym standardzie odraczający o rok datę wejścia w życie tego standardu. 

Grupa jest w trakcie przeglądu umów z kontrahentami w celu weryfikacji pod względem zgodności z nowymi 

założeniami, w szczególności rozpoznania właściwego momentu ujęcia przychodów  i na moment niniejszego 

sprawozdania nie  przewiduje istotnych zmiana w zakresie prezentacji przychodów, niemniej jednak 

wprowadzane zmiany organizacyjne (powiększenie Grupy o kolejną firmę) mogą w przyszłości spowodować 

dokonanie zmian. Grupa na bieżąco analizuje sytuację i zastosuje przepisy standardu od 1 stycznia 2018 roku.  

 MSSF 16 Leasing 

Nowy standard został opublikowany w dniu 13 stycznia 2016 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później i dozwolone jest jego wcześniejsze zastosowanie (ale pod 

warunkiem równoczesnego zastosowania MSSF 15). Standard zastępuje dotychczasowe regulacje dotyczące 

leasingu (m.in. MSR 17) i diametralnie zmienia podejście do umów leasingowych o różnym charakterze, 

nakazując leasingobiorcą wykazywanie w bilansach aktywów i zobowiązań z tytułu zawartych umów 

leasingowych, niezależnie od ich rodzaju. 

Grupa rozpoczęła analizę skutków wdrożenia nowego standardu i szacuje, że nie będzie on miał znaczącego 

wpływu na sprawozdanie Grupy z uwagi na obecnie stosowane zasady ujmowania przedmiotów leasingu jako 

aktywa i zobowiązania Grupy.  

 MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe 

Nowy standard został opublikowany w dniu 18 maja 2017 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub później. Dozwolone jest jego wcześniejsze zastosowanie (pod 

warunkiem równoczesnego zastosowania MSSF 15 i MSSF 9). Standard zastępuje dotychczasowe regulacje 

dotyczące umów ubezpieczeniowych (MSSF 4). 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu 

zastosowania nowego standardu. 

 Zmiany w MSSF 10 i MSR 28: Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką 
stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem 

Zmiany w MSSF 10 i MSR 28 zostały opublikowane w dniu 11 września 2014 roku i mają zastosowanie do okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później (termin wejścia w życie obecnie został odroczony 
bez wskazania daty początkowej). Zmiany doprecyzowują rachunkowość transakcji, w których jednostka 
dominująca traci kontrolę nad jednostką zależną, która nie stanowi „biznesu” zgodnie z definicją określoną             
w MSSF 3 „Połączenia jednostek”, w drodze sprzedaży wszystkich lub części udziałów w tej jednostce zależnej do 
jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia ujmowanego metodą praw własności. 

Grupa zastosuje zmiany w standardach nie wcześniej niż z dniem ustalonym przez Unię Europejską jako data 

wejścia w życie tego standardu. Aktualnie Komisja Europejska postanowiła odroczyć formalną procedurę 

zatwierdzenia zmienionych standardów. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu 

zastosowania zmienionych standardów.  
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 Zmiany w MSR 12 Ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu 
niezrealizowanych strat. 

Zmiany w MSR 12 zostały opublikowane w dniu 19 stycznia 2016 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub później. Ich celem jest doprecyzowanie wymogów w zakresie 

ujmowania aktywów z tytułu podatku odroczonego dotyczących dłużnych instrumentów finansowych 

wycenianych w wartości godziwej. 

Grupa zastosuje zmiany w standardzie nie wcześniej niż z dniem ustalonym przez Unię Europejską jako data 

wejścia w życie tego zmienionego standardu. Aktualnie Komisja Europejska jest w trakcie formalnej procedury 

zatwierdzenia zmiany standardu. 

Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie 

finansowe Grupy. 

 Zmiany w MSR 7 Inicjatywa w sprawie ujawnień  

Zmiany w MSR 7 zostały opublikowane w dniu 29 stycznia 2016 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub później. Celem zmian było zwiększenie zakresu informacji 

przekazywanej odbiorcom sprawozdania finansowego w zakresie działalności finansowej jednostki poprzez 

dodatkowe ujawniania zmian wartości bilansowej zobowiązań związanych z finansowaniem działalności 

jednostki. 

Grupa zastosuje zmiany w standardzie nie wcześniej niż z dniem ustalonym przez Unię Europejską jako data 

wejścia w życie tego zmienionego standardu. Aktualnie Komisja Europejska jest w trakcie formalnej procedury 

zatwierdzenia zmiany standardu. 

Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie 

finansowe Grupy, poza zmianą zakresu ujawnień prezentowanych w sprawozdaniu finansowym. 

 Doprecyzowanie zapisów MSSF 15 Przychody z umów z klientami  
Doprecyzowanie zapisów MSSF 15 zostało opublikowane w dniu 12 kwietnia 2016 roku i ma ono zastosowanie 

do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później (zgodnie z datą rozpoczęcia 

obowiązywania całego standardu). Celem zmian w standardzie było wyjaśnienie wątpliwości pojawiających się w 

trakcie analiz przedwdrożeniowych odnośnie: identyfikacji zobowiązania do spełnienia świadczenia 

(performance obligation), wytycznych stosowania standardu w kwestii identyfikacji zleceniodawcy/agenta oraz 

przychodów z licencji dotyczących własności intelektualnej, czy wreszcie okresy przejściowego przy pierwszym 

zastosowaniu nowego standardu.   

Grupa zastosuje się do opisanych zasad od 01 stycznia 2018 roku. 

 Zmiany w MSSF 2  Klasyfikacja i wycena transakcji płatności na bazie akcji  

Zmiany w MSSF 2 zostały opublikowane w dniu 20 czerwca 2016 roku i mają one zastosowanie do okresów 

rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później.  

Celem zmian w standardzie było doprecyzowanie sposobu ujmowania niektórych rodzajów transakcji płatności 

na bazie akcji.  

Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie 

finansowe Grupy. 

 Zmiany w MSSF 4  Zastosowanie MSSF 9 “Instrumenty finansowe” w MSSF 4 “Umowy ubezpieczeniowe” 
opublikowane w dniu 12 września 2016 roku 

Mają one zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później. 

Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało wpływu na sprawozdanie finansowe 

Grupy. 
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 Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej (Annual Improvements 2014-2016) 

W dniu 8 grudnia 2016 roku w wyniku dokonanego przeglądu MSSF wprowadzono drobne poprawki do 

następujących 3 standardów: 

- MSSF 1 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, w zakresie usunięcia kilku zwolnień przewidzianych w tym 

standardzie, które nie mają już zastosowania, 

- MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach, w zakresie doprecyzowania wymogów 

odnośnie ujawnień informacji na temat udziałów niezależnie od tego czy są one traktowane jako przeznaczone 

do sprzedaży, przekazania w formie dywidendy i działalność zaniechana, czy też nie, 

- MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach, w zakresie momentu, w 

którym jednostki o charakterze inwestycyjnym (np. venture capital) mogą zdecydować o wyborze sposobu 

wyceny udziałów w jednostkach stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięciach w wartości godziwej, a nie 

metodą praw własności.    

Mają one zastosowanie przeważnie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 r. (niektóre już 

dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 r.) lub później.  

Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionych standardów nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie 

finansowe Grupy.  

 KIMSF 22 Transakcje w walucie obcej a wynagrodzenie zaliczkowe 

Nowa interpretacja została opublikowana w dniu 8 grudnia 2016 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych 

rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później. Celem interpretacji jest wskazanie w jaki sposób 

określić datę transakcji dla celów ustalenia właściwego kursu (do przeliczeń) transakcji zawartej w walucie obcej 

w sytuacji, gdy jednostka płaci lub otrzymuje zaliczkę w walucie obcej. 

Grupa zastosuje nową interpretację od 1 stycznia 2018 roku. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu 

zastosowania nowej interpretacji. Grupa rozpoczęła analizę skutków wdrożenia nowej interpretacji. 

 

 Zmiana w MSR 40 Przeniesienie nieruchomości inwestycyjnych 

Zmiana w MSR 40 została opublikowana w dniu 8 grudnia 2016 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później. Jej celem jest doprecyzowanie, że przeniesienie 

nieruchomości z lub do nieruchomości inwestycyjnych może nastąpić wtedy, i tylko wtedy, gdy nastąpiła zamiana 

sposobu użytkowania nieruchomości. 

Grupa zastosuje zmieniony standard od 1 stycznia 2018 roku. 

Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie 

finansowe Grupy.  

 KIMSF 23 Niepewność w zakresie sposobów ujmowania podatku dochodowego 

Nowa interpretacja została opublikowana w dniu 7 czerwca 2017 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Celem interpretacji jest wskazanie w jaki sposób ująć w 

sprawozdaniach finansowych podatek dochodowy w przypadkach, gdy istniejące przepisy podatkowe mogą 

pozostawiać pole do interpretacji i różnicy zdań pomiędzy jednostką i organami podatkowymi. 

Grupa zastosuje nową interpretację od 1 stycznia 2019 roku. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu 

zastosowania nowej interpretacji. Grupa rozpoczęła analizę skutków wdrożenia nowej interpretacji. 
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MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez 

Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów, interpretacji 

oraz zmian do nich, które na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji nie zostały 

jeszcze przyjęte do stosowania przez UE:  

 MSSF 14 Regulatory Deferral Accounts opublikowany w dniu 30 stycznia 2014 roku, 

 MSSF 16 Leasing opublikowany w dniu 13 stycznia 2016 roku, 

 Zmiany w MSSF 10 i MSR 28 Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką 
stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem opublikowane w dniu 11 września 2014 roku, 

 Zmiany w MSR 12 Ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu 
niezrealizowanych strat opublikowane w dniu 19 stycznia 2016 roku, 

 Zmiany w MSR 7 Inicjatywa w sprawie ujawnień opublikowane w dniu 29 stycznia 2016 roku, 

 Doprecyzowanie zapisów MSSF 15: Przychody z umów z klientami opublikowane w dniu 12 kwietnia 
2016 roku, 

 Zmiany w MSSF 2 Klasyfikacja i wycena transakcji płatności na bazie akcji opublikowane w dniu 20 
czerwca 2016 roku, 

 Zmiany w MSSF 4 Zastosowanie MSSF 9 “Instrumenty finansowe” w MSSF 4 “Umowy ubezpieczeniowe” 
opublikowane w dniu 12 września 2016 roku, 

 Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej (Annual Improvements 2014-2016) opublikowane w dniu 8 grudniu 
2016 roku, 

 KIMSF 22 Transakcje w walucie obcej a wynagrodzenie zaliczkowe, opublikowana w dniu 8 grudnia 2016 
roku, 

 Zmiana w MSR 40 Przeniesienie nieruchomości inwestycyjnych, opublikowana w dniu 8 grudnia 2016 
roku, 

 KIMSF 23 Niepewność w zakresie sposobów ujmowania podatku dochodowego, opublikowana 7 czerwca 
2017 roku. 

 
 

7.2 Podstawa sporządzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 
2017 roku 

Dane w niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze  2017 roku 

zostały podane w złotych polskich (zł), które są walutą funkcjonalną Grupy Kapitałowej, po zaokrągleniu do 

pełnych tysięcy.  

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień 

wymaganych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie z rocznym 

skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok 2016 obejmującym noty, za okres 12 miesięcy 

zakończony 31 grudnia 2016 roku sporządzonym według MSSF zatwierdzonych przez UE.  

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe  podlegało przeglądowi  przez niezależnego 

biegłego rewidenta.  

 

Ostatnie skonsolidowane sprawozdanie finansowe, które podlegało badaniu przez niezależnego biegłego 

rewidenta to skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2016 r. 

 

7.3 Założenie kontynuacji działalności gospodarczej i porównywalność skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych  

 

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2017 roku zostało sporządzone przy 

założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na 

dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie 

kontynuowania działalności przez Grupę. 
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7.4. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach 
 

1. Profesjonalny osąd  
 
W przypadku, gdy dana transakcja nie jest uregulowana w żadnym standardzie bądź interpretacji, Zarząd 
Jednostki dominującej, kierując się subiektywną oceną, określa i stosuje polityki rachunkowości, które zapewnią, 
iż sprawozdanie finansowe będzie zawierać właściwe i wiarygodne informacje oraz będzie: 

 prawidłowo, jasno i rzetelnie przestawiać sytuację majątkową i finansową Grupy, wyniki jej działalności 
i przepływy pieniężne, 

 odzwierciedlać treść ekonomiczną transakcji obiektywne, 

 sporządzone zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny, 

 kompletne we wszystkich istotnych aspektach. 
 

2. Niepewność szacunków 
 

Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wymaga od Zarządu Jednostki dominującej 
dokonania szacunków, jako że wiele informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym nie może zostać 
wycenione w sposób precyzyjny. Zarząd weryfikuje przyjęte szacunki w oparciu o zmiany czynników branych pod 
uwagę przy ich dokonywaniu, nowe informacje lub doświadczenia z przeszłości. Dlatego też szacunki dokonane 
na 31 grudnia 2016 roku mogą zostać w przyszłości zmienione. 
 
Główne szacunki dotyczą następujących pozycji: 

Wyszczególnienie Zakres 

Utrata wartości jednostek 
wypracowujących środki pieniężne oraz 
pojedynczych składników środków 
trwałych i wartości niematerialnych 

Główne założenia przyjęte w celu ustalenia wartości 
odzyskiwalnej: przesłanki wskazujące na utratę wartości, 
modele, stopy dyskontowe, stopa wzrostu 

Zapasy Odpis aktualizujący do wartości możliwej do uzyskania 

Odpisy aktualizujące należności handlowe Główne założenia przyjęte w celu ustalenia wartości 

odzyskiwalnej 

Podatek dochodowy Założenia przyjęte w celu rozpoznania aktywów z tytułu 
podatku odroczonego 

Zobowiązania z tytułu świadczeń 
pracowniczych/Rezerwy 

Stopy dyskontowe, inflacja, wzrost płac, oczekiwany 
przeciętny okres zatrudnienia, rotacja pracowników 

Wartość godziwa instrumentów 

pochodnych oraz innych instrumentów 

finansowych 

Wyceny instrumentów pochodnych przeprowadzane są przez 

banki realizujące transakcje 

Okres ekonomicznej użyteczności środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych 

Okres ekonomicznej użyteczności oraz metodę amortyzacji 
aktywów weryfikuje się, co najmniej na koniec każdego roku 
obrotowego 

 

7.5. Opis pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto oraz przepływy środków 

pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub wywierany wpływ  

 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły pozycje wpływające na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy oraz 

przepływy środków pieniężnych, które byłyby nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub wywierany wpływ 

na niniejsze Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe.  
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7.6. Zastosowane kursy  

 

Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy. Do 

przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych użyto kursu będącego 

średnią arytmetyczną kursów NBP okresu. Przyjęte do kalkulacji kursy : 

EUR /PLN 
Kurs na dzień 

30.06.2017 
Kurs na dzień 

31.12.2016 
Kurs na dzień 

30.06.2016 

 - dla danych bilansowych  4,2265 4,4240 4,4255 

- dla danych rachunku zysków i strat  4,2474 4,3757 4,3805 

 

 

7.7. Informacje dotyczące sezonowości działalności lub cykliczności działalności  

 

Działalność spółki nie charakteryzuje się sezonowością.  

7.8. Opis korekty błędów poprzednich okresów  

 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły korekty błędów poprzednich okresów.  

 

7.9. Prezentacja danych w sprawozdaniu  

 

Dane prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu, o ile nie określono inaczej, wyrażone są w zaokrągleniu 

do tysiąca złotych, co może wpływać na jednostkową różnicę w podsumowaniu. 

 

8. Dodatkowe noty i objaśnienia do wybranych pozycji sprawozdania finansowego  

 

NOTA 1. PRZYCHODY  

Wyszczególnienie   
w okresie 01.01.2017 – 

30.06.2017 
w okresie 01.01.2016 – 

30.06.2016 

Działalność kontynuowana       

Sprzedaż towarów i materiałów 100 300 79 215 

Sprzedaż produktów    71 478 66 503 

SUMA przychodów ze sprzedaży 171 777 145 718 

Pozostałe przychody operacyjne 517 626 

Przychody finansowe   1 821 234 

SUMA przychodów ogółem z 
działalności kontynuowanej   174 116 146 578 

Przychody z działalności zaniechanej 0 0 

SUMA przychodów ogółem    174 116 146 578 

 

Struktura geograficzna przychodów  

  
w okresie 01.01.2017 – 30.06.2017 w okresie 01.01.2016 – 30.06.2016 

  w tys. PLN w % w tys. PLN w % 

Kraj 150 486 87,61% 130 167 89,33% 

Zagranica 21 291 12,39% 15 551 10,67% 

Razem 171 777 100,00% 145 718 100,00% 
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NOTA 2. SEGMENTY OPERACYJNE  

Segment operacyjny jest częścią składową jednostki: 

a) która angażuje się w działalność gospodarczą, w związku z czym może uzyskiwać przychody i ponosić koszty 

(w tym przychody i koszty związane z transakcjami z innymi częściami składowymi tej samej jednostki), 

b) której wyniki działalności są regularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie 

decyzji operacyjnych w jednostce oraz wykorzystujący te wyniki przy decydowaniu o alokacji zasobów do 

segmentu i przy ocenie wyników działalności segmentu, a także 

c) w przypadku, której są dostępne oddzielne informacje finansowe. 

 

Zgodnie z wymogami MSSF 8, należy identyfikować segmenty operacyjne w oparciu o wewnętrzne raporty 

dotyczące tych elementów Grupy, które są regularnie weryfikowane przez osoby decydujące o przydzielaniu 

zasobów do danego segmentu i oceniające jego wyniki finansowe. 

Na podstawie powyższych kryteriów Grupa wyodrębniła 2 segmenty: 

 produkcyjny – wytwarzanie wyrobów z tworzyw sztucznych, tzn. głównie opakowań z tworzyw sztucznych 
produkowanych metodą termo-forowania oraz foli wytwarzanej metodą extruzji; 

 dystrybucyjny – dystrybucja granulatów tworzyw sztucznych i środków barwiących. 
 
Segment produkcyjny charakteryzuje się produkcją folii i opakowań z trzech głównych rodzajów tworzyw 
sztucznych odpowiadającym potrzebom i specyfice różnych segmentów rynku, w głównej mierze branży 
spożywczej. 
 
Segment dystrybucji skoncentrowany jest na sprzedaży trzech kategorii tworzyw – technicznych, poliolefinowych 
i styrenowych, które wykorzystywane są w wielu branżach tradycyjnych jak i nowo powstających. 
 

Zarząd nie analizuje wartości łącznych aktywów i zobowiązań dla poszczególnych segmentów jak również 

wartości obrotów wewnętrznych między segmentami. 

Okres 01.01-30.06 2017 Segment 
dystrybucja 

Segment 
produkcja 

Pozostała 
działalność 

Działalność 
ogółem 

Przychody ze sprzedaży         

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 100 300 71 295 183 171 777 

Przychody segmentu ogółem 100 300 71 295 183 171 777 

     
Koszt własny sprzedaży         

Koszt własny sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych (90 528) (54 508) (20) (145 056) 

Koszty segmentu ogółem (90 528) (54 508) (20) (145 056) 

          

Zysk/strata segmentu 9 772 16 786 164 26 722 

     
Koszty sprzedaży       (9 756) 

Koszty ogólnego zarządu       (7 268) 

Pozostałe przychody/koszty operacyjne       397 

Przychody/koszty finansowe netto       280 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem       10 375 

Podatek dochodowy       (1 812) 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej       8 563 

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej       0 

Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy       8 563 

W ramach wewnętrznych obrotów sprzedaż segmentu dystrybucji na rzecz segmentu produkcji wyniosła 4.392 

tys. PLN a marża 114 tys. PLN  
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Okres 01.01-30.06 2016 Segment 
dystrybucja 

Segment 
produkcja 

Pozostała 
działalność 

Działalność 
ogółem 

Przychody ze sprzedaży         

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 79 215 66 362 140 145 718 

Przychody segmentu ogółem 79 215 66 362 140 145 718 

          

Koszt własny sprzedaży         

Koszt własny sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych (70 410) (52 993) (81) (123 485) 

Koszty segmentu ogółem (70 410) (52 993) (81) (123 485) 

          

Zysk/strata segmentu 8 805 13 369 59 22 233 

     
Koszty sprzedaży       (7 586) 

Koszty ogólnego zarządu       (4 961) 

Pozostałe przychody/koszty operacyjne       (140) 

Przychody/koszty finansowe netto       (1 401) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem       8 146 

Podatek dochodowy       (1 642) 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej       6 503 

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej       0 

Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy       6 503 

W ramach wewnętrznych obrotów sprzedaż segmentu dystrybucji na rzecz segmentu produkcji wyniosła 1.889 

tys. PLN a marża 83  tys. PLN  

  

NOTA 3. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ  

Wyszczególnienie 
w okresie 01.01.2017 – 

30.06.2017 
w okresie 01.01.2016 – 

30.06.2016 

Amortyzacja 5 158 3 624 

Zużycie materiałów i energii 41 984 43 921 

Usługi obce 5 822 6 009 

Podatki i opłaty 910 646 

Wynagrodzenia  14 904 9 744 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  3 870 2 897 

Pozostałe koszty rodzajowe 977 416 

Koszty według rodzajów ogółem, w tym: 73 625 67 257 

Zmiana stanu produktów (2 072) (1 610) 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 
(wielkość ujemna) (1) (26) 

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) (9 756) (7 586) 

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) (7 268) (4 961) 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług  54 528 53 075 

 

NOTA 4. PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE UJĘTE W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT  

Obszar badania i rozwoju  
w okresie 

01.01.2017 – 
30.06.2017 

w okresie 
01.01.2016 – 
30.06.2016 

Badania związane z wyprodukowaniem nowych narzędzi oraz składu surowca do produkcji 
opakowań  

360 105 

Oprócz przedstawionych w tabeli kosztów Grupa poniosła dodatkowo koszty wynagrodzeń pracowników działu 

badawczo rozwojowego w wysokości: 

Pierwsze półrocze 2017 kwota 451 tys. PLN 
Pierwsze półrocze 2016 kwota 203 tys. PLN  
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NOTA 5. DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA 

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 czerwca 2017 roku Grupa nie zaniechała żadnego                            

z prowadzonych rodzajów działalności. 

NOTA 6. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE  

Pozostałe przychody  
w okresie 

01.01.2017 – 
30.06.2017 

w okresie 
01.01.2016 – 
30.06.2016 

Zysk ze zbycia majątku trwałego 64 4 

Dotacje  111 80 

Zysk na okazyjnym nabyciu Moulds Sp. z o.o.  96 0 

Pozostałe 246 542 

Razem 517 626 

 

Pozostałe koszty  
w okresie 

01.01.2017 – 
30.06.2017 

w okresie 
01.01.2016 – 
30.06.2016 

Strata ze zbycia majątku trwałego 10 0 

Aktualizacja wartości należności 45 420 

Aktualizacja wartości magazynu  0 84 

Darowizny  0 0 

Pozostałe  66 262 

Razem 120 766 

 

NOTA 7. PRZYCHODY I KOSZTY FINASOWE  

Przychody finansowe 
w okresie 

01.01.2017 – 
30.06.2017 

w okresie 
01.01.2016 – 
30.06.2016 

Przychody z tytułu odsetek 39 234 

Inne w tym przychody z tytułu różnic kursowych  1 783 0 

Razem 1 821 234 

 

Koszty finansowe 
w okresie 

01.01.2017 – 
30.06.2017 

w okresie 
01.01.2016 – 
30.06.2016 

Koszty z tytułu odsetek 959 776 

Inne w tym koszty z tytułu różnic kursowych  583 859 

Razem 1 542 1 635 

 

NOTA 8. PODATEK DOCHODOWY I ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY  

Podatek dochodowy wykazany w RZiS 
w okresie 01.01.2017 

– 30.06.2017 
w okresie 01.01.2016 

– 30.06.2016 

Bieżący podatek dochodowy 1 565 1 627 

Odroczony podatek dochodowy 247 15 

Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat 1 812 1 642 

Efektywna stawka podatku dochodowego  17% 20% 
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Aktywo/rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego  

Wyszczególnienie 
w okresie 01.01.2017 

– 30.06.2017 
w okresie 01.01.2016 

– 30.06.2016 

Aktywo z tytułu podatku odroczonego 50 73 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 6 217 4 812 

Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego  (6 167) (4 724) 

 

NOTA 9. DZIAŁALNOSĆ ZANIECHANA  

W pierwszym półroczu 2017 roku Grupa nie zaniechała żadnego rodzaju działalności. 

 

NOTA 10. ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ  

Wyliczenie zysku na jedną akcje - założenia 
w okresie 

01.01.2017 – 
30.06.2017 

w okresie 
01.01.2016 – 
30.06.2016 

Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadający akcjonariuszom 
jednostki dominującej  

8 560 6 503 

średnia ważona liczba akcji  7 159 200 7 159 200 

Zysk (strata) na akcję zwykłą w zł  1,20 0,91 

 

 NOTA 11. NAKŁADY INWESTYCYJNE   

Nakłady w okresie 01.01-30.06.2017 r. 

rodzaje środków trwałych  grunty budynki  
maszyny i 

urządzenia 
środki 

transportu  
pozostałe środki 

trwałe  

środki 
trwałe w 
budowie  

razem  

zakupione ze środków 
własnych 

27 146 2 448 39 174 6 483 9 317 

zakupione w ramach leasingu      916 2 255 1 231   4 401 

Razem  27 146 3 364 2 294 1 405 6 483 13 719 

 
W prezentowanym okresie roku 2017 wartość zakupów wartości niematerialnych i prawnych wyniosła 236 tys. 
PLN a wydatki z tytułu zaliczek na środki trwałe i WNiP wyniosły 1.921 tys. PLN. 
Wartość przyszłych zobowiązań z tytuł nabycia środków trwałych i WNiP wynosi 9 mln PLN.  

Nakłady w okresie 01.01-30.06.2016 r. 

rodzaje środków trwałych   grunty budynki  
maszyny i 

urządzenia 
środki 

transportu  

pozostałe 
środki 
trwałe  

środki 
trwałe w 
budowie  

razem  

zakupione ze środków własnych 1 038 19 1 616 20 140 583 3 416 

zakupione w ramach leasingu  0 0 2 674 1 736 0 0 4 410 

Razem  1 038 19 4 291 1 756 140 583 7 826 

 

W porównywalnym okresie roku 2016 wartość zakupów wartości niematerialnych i prawnych wyniosła 84 tys. 
PLN a wydatki z tytułu zaliczek na środki trwałe wyniosły 2.682 tys. PLN. 
Wartość przyszłych zobowiązań z tytuł nabycia środków trwałych i WNiP wynosiła 20,6 mln PLN.  
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ROZLICZENIE NABYCIA MAJĄTKU SPÓŁEK MOULDS I FFK  

W ramach tymczasowego rozliczenia nabycia udziałów spółki Moulds/FFK  wartość środków trwałych zwiększyła 

się o kwotę 4.299 tys. PLN majątku trwałego oraz 21 tys. PLN wartości niematerialnych i prawnych.  

Poniższa tabela przedstawia nabyte środki trwałe w podziale na rodzaje. 

rodzaje środków trwałych  grunty budynki  
maszyny i 

urządzenia 
środki 

transportu  

pozostałe 
środki 
trwałe  

środki 
trwałe w 
budowie  

razem  

tymczasowo rozliczone w ramach nabycia 
udziałów w Moulds Sp. z o.o.  

633 2 080 1 499 81 6 0 4 299 

 
ŚRODKI TRWAŁE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY   
   

Wyszczególnienie 
stan na 

30.06.2017 
stan na 

30.06.2016 

grunty przeznaczone do sprzedaży 234 234 

 Z uwagi na zainteresowanie potencjalnych nabywców Grupa  podtrzymała zamiar sprzedaży  działki  znajdującej 

się w miejscowości Środa Śląska.  

NOTA 12. NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE  

W prezentowanym okresie nieruchomości inwestycyjne nie wystąpiły. 

NOTA 13. ZAPASY  

Zapasy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich ceny sprzedaży netto 

możliwej do uzyskania na dzień bilansowy. Wartość netto możliwa do uzyskania jest oszacowaną ceną sprzedaży 

dokonywanej w toku bieżącej działalności gospodarczej. 

Wyszczególnienie 
stan na 

30.06.2017 
stan na 

31.12.2016 
stan na 

30.06.2016 

Materiały na potrzeby produkcji 7 444  6 458 7 075 

Pozostałe materiały 0  0 0 

Półprodukty i produkcja w toku 510 649 510 

Produkty gotowe 13 627 12 443 12 357 

Towary 23 775 27 875 21 930 

Zapasy brutto 45 356 47 425 41 872 

Odpis aktualizujący wartość zapasów  (416) (431) (84) 

Zapasy netto w tym: 44 939 46 994 41 788 

 - wartość bilansowa zapasów wykazana w wartości godziwej pomniejszonej o 
koszty sprzedaży       

 - wartość zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań 14 000 14 000 14 000 

 

NOTA 14. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI  

Należności handlowe  

Wyszczególnienie 
stan na 

30.06.2017 
stan na 

31.12.2016 
stan na 

30.06.2016 

Należności handlowe brutto 41 683 38 085 46 229 

- od jednostek powiązanych       

- od pozostałych jednostek 41 683 38 085 46 229 

Odpisy aktualizujące (910) (865) (871) 

Należności handlowe netto  40 773 37 220 45 358 
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Zmiana odpisów aktualizujących należności handlowe  

Wyszczególnienie 
stan na 

30.06.2017 
stan na 

31.12.2016 
stan na 

30.06.2016 

Jednostki pozostałe       

Stan odpisów aktualizujących wartość należności handlowych na początek okresu  (865) (810) (810) 

Zwiększenia, w tym: (45) (77) (61) 

- dokonanie odpisów na należności przeterminowane i sporne (45) (77) (61) 

- dowiązanie odpisów w związku z umorzeniem układu       

        

Zmniejszenia w tym: 0 22 0 

- wykorzystanie odpisów aktualizujących 0 0 0 

- rozwiązanie odpisów aktualizujących w związku ze spłatą należności  0 22 0 

- zakończenie postępowań       

- zbycie jednostek zależnych       

Stan odpisów aktualizujących wartość należności handlowych od jednostek 
pozostałych na koniec okresu 

(910) (865) (871) 

        

Stan odpisów aktualizujących wartość należności handlowych ogółem na koniec 
okresu 

(910) (865) (871) 

 

Wiekowanie należności handlowych netto  

Wyszczególnienie 
stan na 

30.06.2017 
stan na 

31.12.2016 
stan na 

30.06.2016 

Należności handlowe netto  w tym: 40 773 37 220 45 357 

W terminie 35 992 30 075 40 187 

Przeterminowane 30 dni 3 922 6 196 4 516 

Przeterminowane 60 dni 513 708 288 

Przeterminowane 90 dni 60 118 71 

Przeterminowane 180 dni 159 122 125 

Przeterminowane > 180 dni 127 0 170 

 

Pozostałe należności wykazane w pozycji należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności  

Wyszczególnienie 
stan na 

30.06.2017 
stan na 

31.12.2016 
stan na 

30.06.2016 

Pozostałe należności, w tym: 12 642 10 653 5 453 

Zaliczki na środki trwałe  6 047 5 136 3 402 

Należności z tytułu rozliczeń podatków, ceł i ubezpieczeń  3 981 2 731 235 

Rezerw na upusty od obrotu  802 1 290 744 

Pozostałe  1 812 1 496 1 816 

Pozostałe należności netto 12 642 10 653 5 453 

 

NOTA 15. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE  

Wyszczególnienie 
stan na 

30.06.2017 
stan na 

31.12.2016 
stan na 

30.06.2016 

Zobowiązania handlowe 48 578 43 443 43 758 

Wobec jednostek powiązanych   0 0 

Wobec jednostek pozostałych 

48 578 43 443 43 758 
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Wiekowanie zobowiązań handlowych  

Wyszczególnienie 
stan na 

30.06.2017 
stan na 

31.12.2016 
stan na 

30.06.2016 

Zobowiązania handlowe, w tym:  48 578 43 443 43 758 

W terminie 46 354  41 027  41 726 

Przeterminowane 30 dni 2 196  2 414  2 031 

Przeterminowane 60 dni 17  2  0 

Przeterminowane 90 dni 9  0  0 

Przeterminowane 180 dni 1  0  0 

Przeterminowane > 180 dni 0  0  0 

 

Pozostałe zobowiązania wykazane w pozycji „zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowiązania” 

Wyszczególnienie 
 stan na 

30.06.2017 
stan na 

31.12.2016 
stan na 

30.06.2016 

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń  6 452 3 698 4 959 

z tytułu zatwierdzonej do wypłaty dywidendy za 
rok 2016 w kwocie brutto 

 

1 360 0 0 

Pozostałe   1 098 1 108 1 411 

Razem pozostałe zobowiązania z pozycji – 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowiązania  

 

8 910 4 806 6 369 

 

9. Umowy kredytowe, leasingowe oraz zobowiązania warunkowe  
 

Zobowiązania z tytułu umów leasingowych  

Stan zobowiązań z tytułu umów leasingowych na dzień 30.06.2017 
Maszyny i inne 

urządzenia 
Środki 

transportu 
razem  

wartość ogółem, w tym: 22 891  3 632  26 523  

 zobowiązania z tytułu   umów podpisanych w 2017 roku 1 726  1 973  3 699  

zobowiązania z umów  FFK przejętych w ramach nabycia udziałów w 
Moulds Sp. z o.o.  122  37  160  

    

    

zobowiązania  z tytułu przyszłych umów leasingowych w realizacji  8 171  0  8 171  
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Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek  

rodzaj Nazwa banku Rodzaj kredytu 

Kwota 
kredytu/pożyczki wg 

umowy [PLN] 

Kwota pozostała 
do spłaty [PLN] 
na 30.06.2017 

Efektywna 
stopa 

procentowa % Termin spłaty Zabezpieczenia 

długoterminowy 
ING Bank Śląski 
S.A. kredyt w rachunku bieżącym  2.500.000 1 160 045 

WIBOR 1M + 
marża  2018-12-15 

Weksel in blanco do wysokości zadłużenia, poręczenie weksla 
przez Korporację KGL SA do wysokości zadłużenia, zastawy 
rejestrowe do wysokości 3.750.000 zł na maszynach z cesją 
praw z polisy ubezpieczeniowej   na minimum 3.130.300 zł 

długoterminowy  
Bank BGŻ BNP 
Paribas  Wielocelowa linia kredytowa  '11.000.000  7 603 507 

WIBOR 1M + 
marża  2018-09-27 

Hipoteka kaucyjna do wysokości  22.500.000 zł, cesja praw z 
polisy na nieruchomość  na minimum   7.400.000 zł, weksel 
własny in blanco z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji  do 
wys. zadłużenia, zastaw rejestrowy na zapasach  
magazynowych o wartości nie mniejszej niż 4.000.000.zł  wraz z 
cesją praw z polisy,  poręczenie  kredytu przez Korporację KGL 
S.A. wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji do 
wysokości zadłużenia  

długoterminowy 
Bank BGŻ BNP 
Paribas  kredyt inwestycyjny 1.364.585 200 699 

WIBOR 3M + 
marża 2018-04-20 

Weksel własny in blanco z oświadczeniem o poddaniu się 
egzekucji do kwoty zadłużenia nie wyższej niż 2.319.794,50 zł , 
hipoteka do wysokości 2.046.877,50 zł, cesja praw z polisy 
minimum 7.400.000 zł 

długoterminowy  

Bank BGŻ BNP 
Paribas  
 Wielocelowa linia kredytowa   

1.000.000 oraz limit 
na akredytywy 
4.000.000 PLN  907 122 

WIBOR 1M + 
marża  2018-09-27 Weksel własny in blanco do wysokości zadłużenia  

długoterminowy 
ING Bank Śląski 
S.A. 

umowa  o korporacyjny 
kredyt złotowy na 
finasowanie inwestycji i na 
refinasowanie poniesionych 
przez Klienta nakładów 
inwestycyjnych w ramach 
inwestycji  17.600.000 17 341 940 

WIBOR 1M + 
marża  2026-11-30 

Hipoteka umowna do kwoty 26.400.000 zł , cesja praw z polisy 
ubezpieczeniowej na minimum 17 600 000 zł , weksel własny in 
blanco poręczony przez Marcato oraz KGL do wysokości 
zadłużenia  

długoterminowy  
ING Bank Śląski 
S.A. 

umowa wieloproduktowa  nr  
881/2013/0000260/00 z dnia 
28.03.2013, ostatni aneks  z 
30.03.2017 

14.000.000 
(14.000.000obrotowy, 
5.000.000. gwarancje 
i akredytywy) 4 046 924 

WIBOR 1M + 
marża  2018-12-14 

Weksel własny in blanco poręczony przez  Marcato Sp. z o.o.  do 
wysokości zobowiązania, hipoteka umowna do kwoty 
9.000.000 zł na nieruchomości wraz z cesją polisy minimum 
4.309.000zł, hipoteka umowna do kwoty 5.000.000 zł wraz z 
cesją praw z polisy do wysokości 6.023.000 zł ,  cesją polisy do 
wys . 5.000.000 zł w tym zastaw na zapasach  5.000.000 zł  
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długoterminowy Millennium Bank  

linia wieloproduktowa nr 
7838/14/m/03 z 24.11.2014, 
ostatni aneks z 20.12.2016 

16.000.000 
(10.000.000 
obrotowy, 6.000.000 
gwarancje i 
akredytywy) 6 825 930 

WIBOR 1M + 
marża  2019-02-22 

Dwa weksle in blanco na zabezpieczenie gwarancji i akredytyw 
poręczone  przez Marcato solidarnie do kwoty 9.600 tys., jeden 
weksel in blanco na  zabezpieczenie umowy poręczony przez 
Marcato do 16 mln., hipoteka do kwoty 4.675.000 zł na 
nieruchomości wraz z cesją praw z polisy (zabezpieczenie  
wspólne dla kredytów), zastaw rejestrowy na zapasach o 
wartości min 5 mln. zł, cesja praw z polisy, od 26.01.2016 weksle  
własne  in blanco do kwoty 27.200.000 ( 17 mln obrotowy i 10,2 
mln akredytywy), zastaw na rzeczach ruchomych do kwoty 
27.200.000 zł 

długoterminowy Millennium Bank  kredyt inwestycyjny  2.000.000 593 343 
WIBOR 3M + 
marża 2018-12-31 

Hipoteka do kwoty 4.675.000  zł na nieruchomości wraz z cesją 
praw z polisy (zabezpieczenie wspólne dla kredytów), zastaw 
rejestrowy na maszynie do kwoty 2.516.800 zł ,  dodatkowo  od 
26.01.2016 , weksel in blanco do kwoty 2.257.163,80 zł 

długoterminowy BZ WBK  umowa o multilinię   500.000 347 465 
WIBOR 1M + 
marża  2019-02-03 

Poręczenie wekslowe z Marcato , poręczenie wekslowe z KGL, 
weksel własny in blanco do wysokości zadłużenia  

długoterminowy BZ WBK  umowa o kredyt inwestycyjny 1.411.000 1 334 000 
WIBOR 1M + 
marża  2022-02-03 

Hipoteka  na kwotę 2.116.500 zł , cesja z polisy nieruchomości , 
poręczenie wekslowe od KGL  

 

Zmiana umów kredytowych po dniu bilansowym  

 

W dniu 04.08.2017 r. Zarząd Korporacja KGL S.A.  powziął informację o podpisaniu przez drugą stronę tj. Bank Millennium S.A.  z siedzibą w Warszawie datowany na 
24.07.2017 aneks do umowy o linię wieloproduktową z dnia 24 listopada 2014 r. W wyniku zawarcia obecnego aneksu uległ zmianie globalny limit umowy do kwoty 
18.000.000,00 PLN.  
W ramach globalnego limitu Bank, udostępnia poszczególne sublimity produktowe:  
1) kredyt w rachunku bieżącym w PLN w kwocie 12.000.000,00 PLN  
2) linię na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe do kwoty 8.000.000,00 PLN.  
Pozostałe warunki udzielonego kredytu nie uległy zmianie.  
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Pożyczki otrzymane  

rodzaj Nazwa banku  Rodzaj kredytu 
Kwota 

kredytu/pożyczki 
wg umowy 

Kwota 
pozostała 
do spłaty 
[PLN] na 

30.06.2017 

Efektywna 
stopa 

procentowa % 

Termin 
spłaty 

długoterminowa   IKB Leasing  
pożyczka na zakup 
środka trwałego  2 122 017 850 377 LIBOR+ marża  2022-04-11 

długoterminowa   IKB Leasing  
pożyczka na zakup 
środka trwałego  5 493 16 702 LIBOR+ marża  2020-03-10 

długoterminowa   IKB Leasing 
pożyczka na zakup 
środka trwałego  1 319 3 923 LIBOR+ marża  2020-03-10 

długoterminowa  IKB Leasing  
pożyczka na zakup 
środka trwałego  961 3 095 LIBOR+ marża  2020-04-10 

długoterminowa  
Polska Fundacja 
Przedsiębiorczości  

pożyczka 
długoterminowa  193 800 92 282 WIBOR+marża 2019-10-20 

 

Zobowiązania warunkowe na dzień 30.06.2017 

Zobowiazania warunkowe  na dzień 30.06.2017  

Korporacja KGL S.A.:  

- poręczenie dla Marcato umowy  kredytu obrotowego  881/2014/00000710/00 z 17.11.2014 do wysokości zadłużenia 
dopuszczalnego 2 500 

- poręczenie linii wieloproduktowej dla Marcato i CEP nr WAR/3000/06.401//RB z 05.06.2006 do wysokości zadłużenia 
dopuszczalnego (środki obrotowe oraz limit na akredytywy)  16 000 

- poręczenie dla FFK Moulds Sp. z o.o. sp. k. do multilinii 500 

- poręczenie dla FFK Moulds Sp. z o.o. sp. k. kredytu inwestycyjnego  1 411 

- poręczenie umów leasingowych dla Marcato  do wysokości zadłużenia  14 234 

- przyszłe zobowiązania z tytułu umów leasingowych w zamówieniu  5 143 

- weksle własne in blanco do umów leasingowych  do wysokości zadłużenia   
- weksle własne in blanco do umów kredytowych   do wysokości zadłużenia   
- akredytywy na poczet zobowiązań handlowych w Millennium Bank wartość w EUR 1.123.042,25  4 747 

- akredytywy na poczet zobowiązań handlowych w ING Bank Śląski wartość w EUR 876.500 3 705 

  
Marcato Sp. z o.o.:    

- poręczenie dla KGL do umowy linii wielocelowej  nr 881/2013/0000260/00 z 28.03.2013 do wysokości zadłużenia 
dopuszczalnego 19 000 

- poręczenie dla KGL do umowy k. inwestycyjnego  nr 881/2013/0000314/00 z 20.05.2013 do wysokości zadłużenia  593 

- poręczenie dla KGL do umowy linii wieloproduktowej  nr 7838/14/m/03 z 24.11.2014 do maksymalnej wysokości  25 600 

- poręczenie dla FFK Moulds Sp. z o.o. sp. k.  multilinii 500 

- poręczenie umów leasingowych dla KGL   do wysokości zadłużenia  182 

- przyszłe zobowiązania z tytułu umów leasingowych lub zakup środków trwałych w zamówieniu   3 865 

- weksle własne in blanco do umów kredytowych do wysokości zadłużenia    

- weksle własne in blanco do umów leasingowych  do wysokości zadłużenia    

  
C.E.P. Polska Sp. z o.o. :   

- weksel własny in blanco do umowy wieloproduktowej do wysokości zadłużenia    

- weksel własny do umowy pożyczki na zakup nieruchomości    

- akredytywy na poczet zobowiązań handlowy  EUR 493.497,50  2 086 

  
Korporacja KGL S.A i Marcato Sp. z o.o. :   

- poręczenie solidarne  dla C.E.P. Polska Sp. z o.o. umowy pożyczki na zakup nieruchomości  17 600 
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10. Transakcje z podmiotami powiązanymi 
Transakcje oraz salda wzajemnych rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo w Grupie zostały 

wyłączone na etapie sporządzania sprawozdania skonsolidowanego. Ich prezentacja znajduje się                                             

w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki Korporacja KGL S.A. załączonym do niniejszego sprawozdania. 

Prezentowane poniżej transakcje handlowe spółek Grupy z podmiotami powiązanymi wynikają wyłącznie                  

z umów z członkami organów administracyjnych i nadzorczych oraz osób zarządzających wyższego szczebla.  

TRANSAKCJE Z UDZIAŁEM CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH 
ORAZ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA   

usługi doradztwa  z zakresu: rodzaj powiązania  

wartość usług w 
okresie:   

rozrachunki nierozliczone na 
dzień : 

01-06 
2017 

01-06 
2016 

30-06-2017 30-06-2016 

podnoszenia standardów jakości, organizacji pracy 
i uzyskania certyfikatów jakości  

Członek Zarządu  
0 230 0 0 

usług informatycznych  Członek Zarządu  0 230 0 0 

ochrony środowiska oraz podnoszenia 
standardów jakości , usług technicznych  

Członek Zarządu  
0 230 0 0 

doradztwa technicznego , opracowywania i 
wdrażania strategii rozwoju nowych folii  

Członek Zarządu  
0 230 0 0 

finansów i prowadzenia biznesu  
kluczowy personel 

kierowniczy  90 66 0 0 

 

Wszystkie umowy dotyczące doradztwa zawarte zostały na warunkach rynkowych. Umowy z Członkami Zarządu 

zostały rozwiązane ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2016 r. zgodnie z zapisami umownymi. 

TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI RODZINNIE   

RODZAJ TRANSAKCJi rodzaj powiązania  
wartość  w okresie 

01-06 2017 

rozrachunki nierozliczone na dzień 
30.06.2017 

należność zobowiązanie  

umowy handlowe  członek rodziny  98 0 17 

umowy zlecenia  członek rodziny  19 0 0 

wynagrodzenia wraz ze świadczeniami  członek rodziny  49 0 0 

     

RODZAJ TRANSAKCJi rodzaj powiązania  
wartość  w okresie 

01-06 2016 

rozrachunki nierozliczone na dzień 
30.06.2016 

należność zobowiązanie  

umowy handlowe  członek rodziny  107 0 13 

umowy zlecenia  członek rodziny  0 0 0 

wynagrodzenia wraz ze świadczeniami  członek rodziny  0 0 0 

     
TRANSAKCJE Z UDZIAŁEM  KOMPLEMENTARIUSZY SPÓŁKI FFK MOULDS SP. Z O.O. SP. K.   

RODZAJ TRANSAKCJi rodzaj powiązania  
wartość  w 
okresie 01-

06.2017 

rozrachunki nierozliczone na 
dzień 30.06 .2017 

należność zobowiązanie  

rozliczenia z komplementariuszami  
Członek Zarządu o 

znaczącym wpływie    64 0 
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ŚWIADCZENIA DLA WYŻSZEJ KADRY KIEROWNICZEJ PRZED KOREKTĄ  

Świadczenia dla wyższej kadry kierowniczej  
w okresie 

01.01.2017 – 
30.06.2017 

w okresie 
01.01.2016 – 
30.06.2016 

krótkoterminowe świadczenia pracownicze 2 405 622 

świadczenia po okresie zatrudnienia      

pozostałe świadczenia długoterminowe      

świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy      

płatności w formie akcji      

Świadczenia razem  2 405 622 

w tym dla Członków Zarządu  1 493 223 

w tym dla Rady Nadzorczej  106 35 

 

ŚWIADCZENIA DLA WYŻSZEJ KADRY KIEROWNICZEJ PO KOREKCIE  

W poniższej tabeli skorygowano kwotę świadczeń z tytuł składek ZUS  w okresie 01-06.2016.  

Świadczenia dla wyższej kadry kierowniczej  
w okresie 

01.01.2017 – 
30.06.2017 

w okresie 
01.01.2016 – 
30.06.2016 

krótkoterminowe świadczenia pracownicze 2 405 755 

świadczenia po okresie zatrudnienia      

pozostałe świadczenia długoterminowe      

świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy      

płatności w formie akcji      

Świadczenia razem  2 405 755 

w tym dla Członków Zarządu  1 493 278 

w tym dla Rady Nadzorczej  106 35 

 

W prezentowanych okresach Grupa nie posiadała innych rozliczeń niż krótkoterminowe świadczenia 

pracownicze. 

 

WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU  
 

Imię  i nazwisko 
Tytuł wypłaconych wynagrodzeń i otrzymanych 

świadczeń rzeczowych i pieniężnych  

w okresie 
01.01.2017 – 
30.06.2017 

w okresie 
01.01.2016 – 
30.06.2016 

Krzysztof 
Gromkowski 

Stosunek pracy/powołanie  z Emitentem 150 11 

Stosunek pracy/powołanie z Marcato Sp. z o.o.  150 50 

Stosunek pracy/powołanie  z C.E.P. Polska Sp. z o.o.  50 0 

Świadczenia rzeczowe i pieniężne  11 3 

Umowa o świadczenie usług z Marcato Sp. z o.o. 0 230 

Umowa o świadczenie usług z Emitentem 0 0 

Z tytułu funkcji directoriusa w UAB Korporacja KGL 7 8 

RAZEM 368 302 

Zbigniew Okulus 

Stosunek pracy/powołanie  z Emitentem 150 0 

Stosunek pracy/powołanie z Marcato Sp. z o.o.  150 50 

Stosunek pracy/powołanie  z C.E.P. Polska Sp. z o.o.  50 0 

Świadczenia rzeczowe i pieniężne  11 2 

Umowa o świadczenie usług z Emitentem 0 230 

RAZEM 361 282 
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Lech Skibiński 

Stosunek pracy/powołanie  z Emitentem 150 3 

Stosunek pracy/powołanie z Marcato Sp. z o.o.  150 50 

Stosunek pracy/powołanie  z C.E.P. Polska Sp. z o.o.  50 0 

Świadczenia rzeczowe i pieniężne  11 3 

Umowa o świadczenie usług z Emitentem  0 0 

Umowa o świadczenie usług z Marcato Sp. z o.o 0 230 

Z tytułu funkcji z-cy directoriusa w UAB Korporacja 
KGL 

2 3 

RAZEM 363 288 

Ireneusz Strzelczak 

Stosunek pracy/powołanie  z Emitentem 150 0 

Stosunek pracy/powołanie z Marcato Sp. z o.o.  150 50 

Stosunek pracy/powołanie  z C.E.P. Polska Sp. z o.o.  50 0 

Świadczenia rzeczowe i pieniężne  11 3 

Umowa o świadczenie usług z Emitentem 0 230 

RAZEM 361 283 

 

WYNAGRODZENIE RADY NADZORCZEJ 

Imię i nazwisko Funkcja 
w okresie 01.01.2017 – 

30.06.2017 
w okresie 01.01.2016 – 

30.06.2016 

Tomasz Dziekan Przewodniczący RN 18 6 

Artur Lebiedziński Wiceprzewodniczący RN 18 0 

Hanna Skibińska Członek RN 12 6 

Lilianna Gromkowska Członek RN 12 6 

Bożenia Kubiak Członek RN 12 6 

Maciej Gromkowski Członek RN 18 0 

Dawid Gromkowski  Członek RN 0 6 

RAZEM   90 30 

 

11. Znaczący akcjonariusze 
W tabeli poniżej zaprezentowano zestawienie akcjonariuszy spółki jednostki dominującej – spółki Korporacja 
KGL S.A. 

  Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w WZ 

Lech Skibiński 
(Wiceprezes Zarządu Emitenta) 

1 337 300 18,68% 2 339 588 20,95% 

Krzysztof Gromkowski 
(Prezes Zarządu Emitenta) 

1 359 800 18,99% 2 362 088 21,15% 

Ireneusz Strzelczak 
(Wiceprezes Zarządu Emitenta) 

1 359 800 18,99% 2 362 088 21,15% 

Zbigniew Okulus 
(Wiceprezes Zarządu Emitenta) 

1 352 300 18,89% 2 354 588 21,08% 

Aviva Investors Poland TFI S.A.* 709 771 9,91% 709 771 6,36% 

OFE Nationale Nederlanden S.A.** 580 000 8,10% 580 000 5,19% 

free float 460 229 6,43% 460 229 4,12% 

RAZEM 7 159 200 100% 11 168 352 100% 

* Stan na koniec 31 grudnia 2016 r. 

** stan posiadania zgłoszony na WZ Spółki z dnia 7 czerwca 2017 r. 
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Lock-up  
 
Na dzień opublikowania niniejszego raportu nie obowiązują żadne umowy lock-up. 
 

Wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania 
poprzedniego raportu kwartalnego 
 

W analizowanym okresie nie wystąpiły żadne zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji 

emitenta. 

 

Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące 

emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania,               

w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób 

 

W dniu 17 lutego 2017 roku Pan Tomasz Dziekan (Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta) dokonał nabycia 

w transakcjach w ramach obrotu zorganizowanego (GPW) 1 000 akcji na okaziciela Korporacji KGL S.A.  Cena 

transakcji nabycia akcji wynosiła dla 775 szt. akcji - 22,66 PLN za 1 akcję, dla 225 szt. akcji – 22,50 PLN za 1 akcję. 

Następnie w dniu 12 kwietnia 2017 r. Pan Tomasz Dziekan dokonał zbycia w transakcji poza obrotem 

zorganizowanym za pośrednictwem domu maklerskiego 1 000 szt. akcji na okaziciela Korporacji KGL S.A. Cena 

transakcji zbycia akcji wynosiła 22,66 PLN - za 1 akcję. 

 
Potencjalne zmiany struktury akcjonariatu  
 

W najbliższej przyszłości nie przewiduje się znaczących zmian w strukturze akcjonariatu. Emitent sam, ani też 

przez jakiekolwiek podmioty zależne, czy inne osoby działające w jego imieniu bądź na jego rzecz nie posiada 

akcji Emitenta. Emitent nie wyemitował żadnych zamiennych papierów wartościowych, wymiennych papierów 

wartościowych ani papierów wartościowych z warrantami. W szczególności Emitent nie wyemitował żadnych 

obligacji zamiennych na jego akcje, ani obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Emitenta. W Grupie nie 

funkcjonują programy akcji pracowniczych. 

 

12. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych 
 
Na dzień 30 czerwca 2017 r. kapitał zakładowy jednostki dominującej w Grupie KGL – spółki Korporacja KGL S.A. 

wynosił 7.159.200 zł i dzielił się na 7.159.200 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, w tym: 

 

  Liczba akcji Liczba głosów 

Akcje serii A 
3 006 864 6 013 728 

(imienne uprzywilejowane) 

Akcje serii B 
1 002 288 2 004 576 

(imienne uprzywilejowane) 

Akcje serii A1 
1 050 036 1 050 036 

(zwykłych imiennych lub na okaziciela) 

Akcje serii B1 
350 012 350 013 

(zwykłych imiennych lub na okaziciela) 

Akcje serii C 
1 750 000 1 750 000 

(zwykłych na okaziciela) 

RAZEM 7 159 200 11 168 353 
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Żadna część kapitału zakładowego Emitenta nie została opłacona w postaci jakichkolwiek aktywów, w tym innych 

niż gotówka. 

 

W analizowanym okresie: 

 Emitent nie emitował akcji w ramach kapitału docelowego 

 Emitent nie wyemitował żadnych zamiennych papierów wartościowych, wymiennych papierów 

wartościowych ani papierów wartościowych z warrantami. W szczególności Emitent nie wyemitował 

żadnych obligacji zamiennych na Jego akcje, ani obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji. 
 

13. Informacje o uchwałach odnośnie podziału zysku wypracowanego w 2016 roku oraz wypłacie dywidendy  
 
W dniu 15 maja 2017 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki C.E.P. Polska Sp. z o.o. podjęło uchwałę 
o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 720.935,97 PLN (słownie: siedemset dwadzieścia 
tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć zł, 97/100)  na kapitał zapasowy.  
 
W dniu 15 maja 2017 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Marcato Sp. z o.o.  podjęło uchwałę                       
o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 8.524.834,23 PLN (słownie: osiem milionów 
pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery, 23/100) w podziale na kwotę 883.000 zł na wypłatę 
dywidendy dla Korporacja KGL S.A. oraz kwotę 7.641.834,23 PLN na podwyższenie kapitału zapasowego. 
Dywidenda została zapłacona w dniu 29.06.2017 roku. 
 
W dniu 7 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. podjęło uchwałę                           
o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 4.400.869,25 PLN (słownie: cztery miliony 
czterysta tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć  złotych i 25/100) na następujące cele: 
a) 1 360 248,00 PLN (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych) na 
wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, 
b) 3 040 621,25 PLN (słownie: trzy miliony czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych i dwadzieścia 
pięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki. 
 
Dywidenda przysługuje z 7.159.200 sztuk Akcji Emitenta. 
Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję Emitenta wynosi 0,19 PLN. 
ZWZ ustaliło dzień dywidendy na dzień 12 lipca 2017 roku a termin wypłaty dywidendy na 26 lipca 2017 roku.  
 

14. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego 
lub organem administracji publicznej 

 
Na dzień 30 czerwca 2017 roku nie toczyły się istotne postępowania sądowe, których stroną byłyby spółki 

wchodzące w skład Grupy Kapitałowej. Nie zaistniały, zatem okoliczności, które stanowiłyby podstawę do 

tworzenia rezerw na koszty spraw sądowych. 

W dniu 25.06.2017 roku spółka podporządkowana C.E.P. Polska Sp. z o.o. wystąpiła do właściwego Urzędu 

Skarbowego z wnioskiem o zwrot nadpłaty podatku VAT za miesiąc maj 2017. Nadpłata wynikała z rozliczenia 

transakcji zakupu nieruchomości. W dniu 21 sierpnia 2017 po przeprowadzeniu czynności sprawdzających kwota 

w wysokości 2.191 tys. PLN została zwrócona przez Urząd Skarbowy przelewem na konto spółki. 

15. Istotne zdarzenia w okresie, którego dotyczy raport  
 

Istotne umowy handlowe 

W dniu 1 marca 2017 roku Emitent otrzymał obustronnie podpisaną umowę z Total Petrochemicals & Refining 

SA/NV z siedzibą w Brukseli (Belgia) (dalej „Total”) przedmiotem której są dostawy przez Total granulatu tworzyw 

sztucznych. Umowa obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r. Umowa nie przewiduje kar umownych,                

a pozostałe warunki wyżej wymienionej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego 

typu umów. Emitent szacuje, że w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia, umowa spełni kryterium umowy 

znaczącej jako że jej wartość przekroczy 10% skonsolidowanych przychodów Grupy.  
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W dniu 22 maja 2017 roku Zarząd Korporacji KGL S.A. uzyskał informację, że szacunkowa wartość umów 

zawartych pomiędzy spółka zależną od Emitenta – Marcato Sp. z o.o . a grupą Mondelez International Europe        

z siedzibą w Szwajcarii przekroczyła wartość 10% skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej KGL za 2016 

rok.  

 

Zakup udziałów w spółce MOULDS Sp. z o.o.  

W dniu 13 stycznia 2017 roku Emitent zawarł ostateczna umowę nabycia 100 % 

udziałów w spółce MOULDS Sp. z o.o. z siedzibą w Niepruszewie koło Poznania 

(dalej „MOULDS”). Rozmowy w sprawie nabycia udziałów w tej spółce trwały od 

lipca 2016 r., a w dniu 23 września 2016 roku zawarta została warunkowa 

przedwstępna umowa nabycia. 

 

MOULDS jest komplementariuszem spółki FFK Moulds Sp. z o.o. Sp. k (dalej FFK). Zakup udziałów w MOULDS daje 

spółce pełną kontrolę nad FFK, która prowadzi działalność w obszarze komplementarnym dla Grupy KGL 

tj.  zajmuje się projektowaniem i budową form do maszyny termoformujące oraz doradztwem technicznym                  

w zakresie termoformowania. 

FFK prowadzi działalność w obszarze komplementarnym dla Grupy KGL. FFK zajmuje się projektowaniem                           

i budową form na maszyny termoformujące oraz doradztwem technicznym w zakresie termoformowania. 

 

Spółka działa na rynku od 1997 roku, początkowo, jako narzędziownia działająca w ramach znanego producenta 

opakowań, a od 2002 roku, jako samodzielna firma. Swoje produkty FFK oferuje na rynku polskim oraz różnych 

krajów UE (Czechy, Estonia, Niemcy, Litwa, Łotwa, Włochy), a także takich krajów jak: Szwajcaria, Norwegia, 

Rosja, Białoruś, Ukraina, czy RPA i Chile. W roku 2004 spółka rozszerzyła działalność o doradztwo techniczne                  

w zakresie szeroko rozumianego termoformowania – zarówno odnośnie form jak i maszyn termoformujących.  

 

Wraz z zakupem spółki FFK Emitent nabywa know-how w zakresie projektowania i budowy form produkcyjnych, 

które zostanie wykorzystane w ramach prac CBR nad projektowaniem i produkcją form. Poza tym spółka FFK jest 

jednym z podwykonawców Emitenta w zakresie produkcji form, a wprowadzenie tej spółki do struktury Grupy 

KGL pozwoli zoptymalizować koszt produkcji tych narzędzi. 

 

Przejęcie spółki FFK wzmocni, zatem pozycję konkurencyjną Emitenta. 

 

Podpisanie umowy na dofinasowanie projektu  

W dniu 19 maja 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy spółką zależną od Emitenta Marcato Sp. z o.o.            
a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Spółka  na dofinasowanie projektu pt. „…Prace badawcze w zakresie 
opracowania bezodpadowej technologii produkcji spienionej folii poliestrowej(PET) wykonanej w 100%                                
z recyklatu do wytwarzania opakowań termoodpornych z przeznaczeniem dla sektora przemysłu spożywczego...” 
na kwotę  5.597.291.57 PLN. Dofinansowanie projektu jest dużym wsparciem dla Grupy KGL, które umożliwi 
Grupie dalszy rozwój nowoczesnych rozwiązań i technologii produkcji.  
 

16. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym 

 

Po dniu 30 czerwca  2017 r. Emitent skupiony był na realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w rozbudowę 

zdolności produkcyjnych i magazynowych. Do działań tych zalicza się przede wszystkim adaptację hali w 

Klaudynie pod potrzeby realizacji produkcji, dostawę pierwszej z czterech zamówionych linii do 

termoformowania, realizację prac końcowych/wykończeniowych w budynku CBR, dostawę sprzętu 

stanowiącego wyposażenie przyszłego Centrum Badawczo Rozwojowego.  

 

Równolegle realizowane były prace projektowe nowego magazynu wysokiego składowania w Rzakcie. 

 

W ramach planowanego rozwoju Emitent podjął decyzję o zakupie kolejnej linii termoformującej wraz                                        

z oprzyrządowaniem  od firmy ILLIG Maschinenbau GmbH & Co.KG z siedziba w Heilbronn – Niemcy  o czym 

poinformował w raporcie bieżącym z dnia 29.08.2017 r. 

 



 
GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA KGL S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 30 czerwca 2017 r. 
i za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. zawierające Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe spółki Korporacja KGL S.A.(dane w tys. 
zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej). 

40 
 

IV. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Korporacja 
KGL S.A. za I półrocze 2017 r. 

 

Oświadczenie Zarządu jednostki dominującej 

Zarząd oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe                 

i dane porównywalne odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową 

spółki Korporacja KGL S.A. 

Sprawozdanie to obejmuje okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku i okres porównywalny od 1 stycznia do 

30 czerwca 2016 roku. 

Zarząd oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu 

niniejszego Półrocznego skróconego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa 

oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący tego przeglądu, spełniają warunki do wydania bezstronnej 

i niezależnej opinii z przeglądu  półrocznego skróconego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami zawodowymi. 
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1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej 

AKTYWA 
stan na 

30.06.2017 
stan na 

31.12.2016 
stan na 

30.06.2016 

A. Aktywa trwałe 46 415 50 961 43 782 

I. Wartości niematerialne i prawne  92 139 139 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                                 
-  

                                
-  

                                
-  2. Wartość firmy                                 

-  
                                
-  

                                
-  3. Inne wartości niematerialne i prawne 92 139 139 

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 0 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 22 857 31 457 28 299 

1. Środki trwałe 20 097 28 386 27 755 

a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 2 573 6 674 6 674 

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  3 558 9 197 9 036 

c) urządzenia techniczne i maszyny 11 306 10 322 9 815 

d) środki transportu 2 447 1 976 1 988 

e) inne środki trwałe 213 216 242 

2. Środki trwałe w budowie 637 527 140 

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 2 123 2 544 404 

III. Należności długoterminowe 0 0 0 

1. Od jednostek powiązanych                                 
-  

                                
-  

                                
-  2. Od pozostałych jednostek 0 0 0 

IV. Inwestycje długoterminowe 22 553 18 483 14 483 

1. Nieruchomości                                 
-  

                                
-  

                                
-  2. Wartości niematerialne i prawne                                 

-  
                                
-  

                                
-  3. Długoterminowe aktywa finansowe 22 553 18 483 14 483 

a) w jednostkach powiązanych 22 553 18 483 14 483 

  udziały lub akcje 5 553 4 483 4 483 

  inne papiery wartościowe 0 0 0 

  udzielone pożyczki 17 000 14 000 10 000 

   inne długoterminowe aktywa finansowe                                 
-  

                                
-  

                                
-  b) w pozostałych jednostkach                                 

-  
                                
-  

                                
-    udziały lub akcje                                 

-  
                                
-  

                                
-    inne papiery wartościowe                                 

-  
                                
-  

                                
-     udzielone pożyczki                                 

-  
                                
-  

                                
-    inne długoterminowe aktywa finansowe                                 

-  
                                
-  

                                
-  4. Inne inwestycje długoterminowe                                 

-  
                                
-  

                                
-  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 913 881 860 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 904 872 857 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 9 9 3 

          

B. Aktywa obrotowe 66 827 64 598 75 390 

I. Zapasy 19 837 24 842 19 258 

1. Materiały 610 2 725 2 747 

2. Półprodukty i produkty w toku                                 
-  

                                
-  

                                
-  3. Produkty gotowe 1 514 1 493 1 119 

4. Towary 17 712 
 

20 624 15 392 

5. Zaliczki na dostawy                                 
-  

                                
-  

                                
-  II. Należności krótkoterminowe 27 288 26 652 32 118 

1. Należności od jednostek powiązanych 6 011 8 369 5 849 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4 911 7 269 4 749 

  - do 12 miesięcy 4 911 7 269 4 749 

  - powyżej 12 miesięcy                                 
-  

                                
-  

0 

b) inne 1 100 1 100 1 100 

2. Należności od pozostałych jednostek 21 277 18 284 26 269 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 20 901 17 490 26 151 

  - do 12 miesięcy 20 901 17 490 26 151 

  - powyżej 12 miesięcy                                 
-  

                                
-  

0 

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych  321 283 74 

c) inne 55 511 44 

d) dochodzone na drodze sądowej                                 
-  

                                
-  

                                
-  III. Inwestycje krótkoterminowe 18 706 11 998 23 094 
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1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 18 706 11 998 23 094 

a) w jednostkach powiązanych 7 030                                 
-  

                                
-    - udziały lub akcje                                 

-  
    

  - inne papiery wartościowe                                 
-  

    

  - udzielone pożyczki 7 030     

  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                 
-  

    

b) w pozostałych jednostkach                                 
-  

                                
-  

                                
-    - udziały lub akcje                                 

-  
    

  - inne papiery wartościowe                                 
-  

    

  - udzielone pożyczki                                 
-  

    

  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                 
-  

    

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11 676 3 968 23 094 

  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 11 676 3 968 23 094 

  - inne środki pieniężne                                 
-  

                                  
-    - inne aktywa pieniężne                                 

-  
                                  

-  2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                 
-  

                                  
-  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 995 1 106 920 

AKTYWA RAZEM 113 242 115 559 119 172 

 

PASYWA   
stan na 

30.06.2017 
stan na 

31.12.2016 
stan na 

30.06.2016 

A. Kapitał (fundusz) własny 60 649  58 769  56 946  

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 7 159 7 159 7 159 

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)  0 0 0 

III. Udziały (akcje) własne  (wielkość ujemna) 0 0 0 

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 50 249 47 209 47 209 

V. Kapitał (fundusz)z aktualizacji wyceny 0 0 0 

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0 0 0 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 

VIII. Zysk (strata) netto 3 240 4 401 2 578 

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego  (wielkość ujemna) 0 0 0 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 52 593 56 790 62 226 

I. Rezerwy na zobowiązania 2 258 2 108 1 956 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 803 1 756 1 571 

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 267 261 295 

a) - długoterminowa 27 27 55 

b) - krótkoterminowa 240 234 240 

3. Pozostałe rezerwy 188 91 90 

a) - długoterminowe 0   0 

b) - krótkoterminowe 188 91 90 

II. Zobowiązania długoterminowe 13 103 21 409 25 643 

1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 

2. Wobec pozostałych jednostek 13 103 21 409 25 643 

a) kredyty i pożyczki 10 977 19 579 23 862 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 

c) inne zobowiązania finansowe 2 126 1 830 1 782 

d) inne 0 0 0 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 37 233 33 273 34 627 

1. Wobec jednostek powiązanych 22 0 307 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 22 0 307 

  - do 12 miesięcy 22 0 307 

  - powyżej 12 miesięcy 0 0 0 

b) inne 0 0 0 

2. Wobec pozostałych jednostek 37 026 33 185 34 208 

a) kredyty i pożyczki 490 951 941 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 

c) inne zobowiązania finansowe 1 203 1 437 1 534 

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 30 141 28 223 28 222 

  - do 12 miesięcy 30 141 28 223 28 222 

  - powyżej 12 miesięcy 0 0 0 
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e) zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 0 

f) zobowiązania wekslowe 0 0 0 

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 3 743 2 119 3 210 

h) z tytułu wynagrodzeń 337 448 293 

i) inne 1 112 7 8 

3. Fundusze specjalne 185 88 111 

IV.  Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 

1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 

a) - długoterminowe 0 0 0 

b) - krótkoterminowe       

PASYWA RAZEM 113 242 115 559 119 172 
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2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  

 za okres 
01.01.2017 – 
30.06.2017 

 za okres 
01.01.2016 – 
30.06.2016 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:  127 217 102 141 

  - od jednostek powiązanych 39 473 0 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 28 774 25 127 

II. Zmiana stanu produktów 246 (814) 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  1 0 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  98 196 77 828 

B. Koszty działalności operacyjnej 124 827 98 399 

I. Amortyzacja 1 422 1 149 

II. Zużycie materiałów i energii 24 317 20 160 

III. Usługi obce 4 794 4 041 

IV. Podatki i opłaty, w tym: 204 288 

  - podatek akcyzowy 0 0 

V. Wynagrodzenia 3 378 2 425 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 788 683 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 413 193 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  89 510 69 460 

C. Zysk/(Strata) ze sprzedaży 2 390 3 742 

D. Pozostałe przychody operacyjne  199 262 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 79 83 

II. Dotacje 0 0 

III. Inne przychody operacyjne 119 179 

E. Pozostałe koszty operacyjne 201 200 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 139 0 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 

III. Inne koszty operacyjne 62 200 

F. Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej 2 388 3 804 

G. Przychody finansowe 1 572 282 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 883 0 

  - od jednostek powiązanych 883 0 

II. Odsetki, w tym: 371 282 

  - od jednostek powiązanych 333 0 

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 

V. Inne 318 0 

H. Koszty finansowe 327 809 

I. Odsetki, w tym: 325 411 

  - dla jednostek powiązanych 0 0 

II. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 

III. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 

IV. Inne 2 398 

I. Zysk/(Strata) brutto 3 633 3 277 

J. Podatek dochodowy 393 699 

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  0 0 

L. Zysk/(Strata) netto 3 240 2 578 
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3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

Zestawienie zmian w kapitale własnym  
stan na 
30.06.2017 

stan na 
31.12.2016 

stan na 
30.06.2016 

I. Kapitał własny na początek okresu 58 769  54 368  54 368  

  -korekty błędów podstawowych 0  0  0  

I a. Kapitał własny na początek okresu po korektach  58 769  54 368  54 368  

1. Kapitał podstawowy na początek okresu  7 159  7 159  7 159  

1.1. Zmiany kapitału podstawowego 0  0  0  

a) zwiększenia (z tytułu) 0  0  0  

  - wydania udziałów (emisji akcji (1.750.000,00 x 1,00 PLN))  0  0  0  

b) zmniejszenia (z tytułu) 0  0  0  

  - umorzenia udziałów (akcji) 0  0  0  

1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu  7 159  7 159  7 159  

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek  okresu  0  0  0  

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0  0  0  

a) zwiększenia (z tytułu) 0  0  0  

  - ........................................ 0  0  0  

b) zmniejszenia (z tytułu) 0  0  0  

  - ........................................ 0  0  0  

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu  0  0  0  

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu  0  0  0  

a) zwiększenia 0  0  0  

b) zmniejszenia 0  0  0  

3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu  0  0  0  

4. Kapitał zapasowy na początek okresu 47 209  45 136  45 136  

4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0  0  0  

a) zwiększenia (z tytułu) 3 041  2 073  2 073  

  - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0  0  0  

  - z podziału zysku (ustawowo) 3 041  0  2 073  

  - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)  0  2 073  0  

  - nadwyżka ceny nad ceną emisji  (1.750.000,00 x 18,00 PLN) 0  0  0  

b) zmniejszenia (z tytułu) 0  0  0  

  - pokrycia straty 0  0  0  

  - koszty emisji akcji 0  0  0  

4.2 Stan kapitału zapasowego na koniec okresu  50 249  47 209  47 209  

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0  0  0  

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0  0  0  

a) zwiększenia (z tytułu) 0  0  0  

  - ........................................ 0  0  0  

b) zmniejszenia (z tytułu) 0  0  0  

  - zbycia środków trwałych 0  0  0  

  - ........................................ 0  0  0  

5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu  0  0  0  

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu  0  0  0  

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0  0  0  

a) zwiększenia (z tytułu) 0  0  0  

  - ........................................ 0  0  0  

b) zmniejszenia (z tytułu) 0  0  0  

  - ........................................ 0  0  0  

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu  0  0  0  

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 401  2 073  0  

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 401  2 073  2 073  

  -korekty błędów podstawowych 0  0  0  

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach  4 401  2 073  2 073  

a) zwiększenia (z tytułu) (1 360) 0  0  

  - podział zysku z lat ubiegłych (1 360) 0  0 
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  - ........................................ 0  0  0  

b) zmniejszenia (z tytułu) (3 041) (2 073) (2 073) 

  przekazania na kapitał zapasowy  (3 041) (2 073) (2 073) 

  pokrycie straty z lat ubiegłych  0  0  0  

7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0  0  0  

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu  0  0  0  

  -korekty błędów podstawowych 0  0  0  

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach  0  0  0  

a) zwiększenia (z tytułu) 0  0  0  

  - przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia 0  0  0  

  - ........................................ 0  0  0  

b) zmniejszenia (z tytułu) 0  0  0  

  - ........................................ 0  0  0  

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu  0  0  0  

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu  0  0  0  

8. Wynik netto 3 240  4 401  2 578  

a) zysk netto 3 240  4 401  2 578  

b) strata netto 0  0  0  

c) odpisy z zysku 0  0  0  

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu 60 649  58 769  56 946  

III. Kapitał  (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty) 60 649  58 769  56 946  
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4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

Rachunek przepływów pieniężnych 
 za okres 

01.01.2017 – 
30.06.2017 

 za okres 
01.01.2016 – 
30.06.2016 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej      

I. Zysk (strata) netto 3 240 2 578 

II. Korekty razem: 9 470 
 

(3 029) 

1. Amortyzacja 1 422 1 149 

2. (Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych 121 (220) 

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (936) 123 

4. (Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej 60 (83) 

5. Zmiana stanu rezerw 150 74 

6. Zmiana stanu zapasów 5 005 593 

7. Zmiana stanu należności (1 106) (10 534) 

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów  4 675 6 316 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 79 (448) 

10. Inne korekty   0 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  12 710 (452) 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej     

I. Wpływy 11 820 141 

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  9 604 83 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne    0 

3. Z aktywów finansowych, w tym: 2 216 58 

a) w jednostkach powiązanych 2 216 58 

b) w pozostałych jednostkach     

4. Inne wpływy inwestycyjne     

II. Wydatki 6 398 11 528 

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  2 798 
 

1 528 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne     

3. Na aktywa finansowe, w tym: 3 600 10 000 

a) w jednostkach powiązanych   10 000 

b) w pozostałych jednostkach     

4. Inne wydatki inwestycyjne     

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 423 (11 387) 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     

I. Wpływy 45 5 681 

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

    

2. Kredyty i pożyczki 0 5 457 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych     

4. Inne wpływy finansowe 45 224 

II. Wydatki 10 456 1 793 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych     

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli     

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku     

4. Spłaty kredytów i pożyczek 9 064 681 

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych     

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych     

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 067 707 

8. Odsetki 325 405 

9. Inne wydatki finansowe     

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (10 411) 3 887 

D. Przepływy pieniężne netto razem 7 722 (7 951) 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:  7 722 (7 951) 

  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (13) 4 

F. Środki pieniężne na początek okresu  3 968 31 041 

G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:  11 676 23 094 

  - o ograniczonej możliwości dysponowania 175 128 
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5. Dodatkowe informacje objaśniające  
 

Informacje ogólne 

Spółka Korporacja KGL S.A. zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców  w Sądzie Rejonowym dla m.st. 

Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rej pod nr KRS 0000092741. 

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest – produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z) 

oraz sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z). 

Czas trwania spółki jest nieoznaczony.  

Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku podstawowym w systemie 

notowań ciągłych pod skróconą nazwą „KGL”. 

Skrócone sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja KGL S.A. sporządzone jest na dzień 30 czerwca 2017 roku 

oraz za okres od dnia 01 stycznia  do dnia 30 czerwca 2017 r. wraz z okresem porównawczym zakończonym dnia 

30 czerwca 2016 r. 

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe jest przedstawione w tysiącach złotych polskich, o ile nie wskazano 

inaczej.  

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się 

przewidzieć przyszłości. 

Działalność spółki nie charakteryzuje się sezonowością. 

Podstawa sporządzenia sprawozdania 

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami: 
- Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 152 z 2009 roku,                                 
z późniejszymi zmianami – dalej „UoR”). 

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 33, poz. 259) („rozporządzenie w sprawie 

informacji bieżących i okresowych”, z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 roku w sprawie zakresu informacji 

wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych 

w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe 

są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. nr 209, poz. 1743). 

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, 

metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych („rozporządzenie                                

o instrumentach finansowych”). 

Istotne zasady (polityka) rachunkowości 

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia skróconego sprawozdania finansowego są spójne 

z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 

31 grudnia 2016 r. 

 

Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego 

W sprawozdaniu finansowym za okres 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2017 roku nie dokonano zmian 

dotychczasowych zasad rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. 

W prezentowanym okresie nie wystąpiły zdarzenia, które powodowałyby, że Spółka musiałaby ująć                                        
w sprawozdaniu finansowym korekty błędu podstawowego. 
 

Nakłady na zakup środków trwałych  

W prezentowanym okresie Spółka poniosła następujące nakłady na zakup środków trwałych: 
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Nakłady w okresie 01.01-30.06.2017 r. 

rodzaje środków trwałych   grunty budynki  
maszyny i 

urządzenia 
środki 

transportu  

pozostałe 
środki 
trwałe  

środki 
trwałe w 
budowie  

razem  

zakupione ze środków własnych 27 0 1 482 1 45 110 1 665 

zakupione w ramach leasingu  0 0 458 721 0 0 1 179 

Razem  27 0 1 940 722 45 110 2 844 

 

Nakłady na wartości niematerialne i prawne wyniosły 16 tys. PLN a zaliczki na środki trwałe i WNiP 297 tys. PLN  

Nakłady w okresie 01.01-30.06.2016 r.  
        

rodzaje środków trwałych   grunty budynki  
maszyny i 

urządzenia 
środki 

transportu  

pozostałe 
środki 
trwałe  

środki 
trwałe 

w 
budowie  

razem  

zakupione ze środków własnych 0 0 864 5 70 140 1 080 

zakupione w ramach leasingu  0 0   1 119     1 119 

Razem  0 0 864 1 124 70 140 2 199 

 

W porównywalnym  okresie roku 2016 wartość zakupów wartości niematerialnych i prawnych wyniosłą 80 tys. 

PLN a wydatki z tytułu zaliczek na środki trwałe wyniosły 367 tys. PLN. 

Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży  

 Z uwagi na zainteresowanie potencjalnych nabywców Grupa  podtrzymała zamiar sprzedaży  działki  
znajdującej się w miejscowości Środa Śląska.  
 

Wyszczególnienie 
stan na 

30.06.2017 
stan na 

30.06.2016 

grunty przeznaczone do sprzedaży 234 234 

 

Odpisy aktualizujące wartość aktywów  

W I półroczu 2017 r. Spółka zwiększyła  odpis aktualizujący wartość zapasów o kwotę 7 tys. PLN z tytułu utraty 

wartości niektórych towarów. 

Wartość odpisów na należności przeterminowane wzrosła o kwotę 45 tys. PLN tytułem zabezpieczenia ryzyka 

spłaty.  

Zmiana aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego  

Wyszczególnienie 

stan na 
30.06.2017 

stan na 
31.12.2016 

stan na 
30.06.2016 

Aktywo z tytułu podatku odroczonego  904 872 857 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego  1 803 1 756 1 571 

        

wpływ na wynik  (15) (169) (714) 

 

Zakup udziałów lub akcji  

W dniu 13 stycznia 2017  roku Emitent zawarł ostateczną umowę nabycia 100% udziałów spółki w Moulds Sp. z 

o.o. z siedziba w Niepruszewie. 

MOULDS jest komplementariuszem spółki FFK Moulds Sp. z o.o. Sp. k. (dalej FFK), posiada 98,82% udziałów. 

Zakup udziałów w MOULDS daje Spółce pełną kontrolę nad FFK. FFK prowadzi działalność w obszarze 

komplementarnym dla Grupy KGL tj. zajmuje się projektowaniem i budową form do maszyn termoformujących 
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oraz doradztwem technicznym w zakresie termoformowania. FFK swoje produkty oferuje na rynku polskim oraz 

rynkach UE (Czechy, Estonia, Niemcy, Litwa, Łotwa, Włochy), a także światowym (Szwajcaria, Norwegia, Rosja, 

Białoruś, Ukraina czy RPA i Chile).  

Wraz z nabyciem udziałów Emitent nabył know-how w zakresie projektowania i budowy form, które zostanie 

wykorzystane w ramach prac CBR (projektowanie i produkcja form). 

Wartość posiadanych udziałów wynosi 1.070 tys. PLN. Szczegóły nabycia zostały opisane w sprawozdaniu 

finansowym Grupy.  

Transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo  

Wartości w zestawieniach podane są w tys. PLN. 

Transakcje między jednostką dominującą (Korporacja KGL S.A.) a spółką Marcato Sp. z o.o. 

Zakres transakcji 
Za okres 

01.01.2017-
30.06.2017 

Za okres 
01.01.2016-
30.06.2016 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów  4 812 2 415 

Przychody ze sprzedaży usług  1 288 784 

Przychody ze sprzedaży produktów  26 498 23 548 

Przychody finansowe z tytułu odsetek od pożyczek oraz udzielonych 
poręczeń  221 58 

Zakup towarów  5 13 

Zakup usług  566 292 

Zakup surowców i opakowań 23 464 14 761 

Należności z tytułu dostaw  2 657 4 612 

Dopłata zwrotna do kapitału  1 100 1 100 

Udzielone pożyczki  17 000 10 000 

 
Transakcje między jednostką dominującą (Korporacja KGL S.A.) a spółką CEP Polska Sp. z o.o. 

Zakres transakcji 
Za okres 

01.01.2017-
30.06.2017 

Za okres 
01.01.2016-
30.06.2016 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów  6 078 1 

Przychody ze sprzedaży usług  29 15 

Przychody ze sprzedaży produktów  706   

Przychody finansowe z tytułu odsetek od pożyczek oraz udzielonych 
poręczeń  112   

Zakup towarów  842 186 

Zakup usług  1 892 1 145 

Zakup surowców i opakowań     

Należności z tytułu dostaw  2 236   

Zobowiązania    307 

Udzielone pożyczki *                     6 700   

*W dniu 23 sierpnia 2017 roku C.E.P. Polska Sp. z o.o. spłacił cześć pożyczki w kwocie 2.500 tys. PLN 
 

Transakcje między jednostką dominującą (Korporacja KGL S.A.) a spółką UAB Korporacja KGL 

Zakres transakcji 
Za okres 

01.01.2017-
30.06.2017 

Za okres 
01.01.2016-
30.06.2016 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów  60 186 

Należności z tytułu dostaw  18 137 
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Transakcje pomiędzy jednostką dominującą (Korporacja KGL S.A.) a spółkami Moulds Sp. z o.o.  i FFK Moulds 

Sp. z o.o. Sp. K. 

Zakres transakcji Moulds FFK 

Przychody finansowe z tytułu odsetek od pożyczek oraz udzielonych poręczeń  7 

Zakup towarów i produktów    259 

Zakup usług    40 

Należności z tytułu pożyczek 330 0 

Zobowiązania    22 

 
Transakcje między spółką CEP Polska Sp. z o.o. a Marcato Sp. z o.o.  

Zakres transakcji 
Za okres 

01.01.2017-
30.06.2017 

Za okres 
01.01.2016-
30.06.2016 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów  22 19 

Przychody ze sprzedaży usług  712 418 

Zakup towarów i produktów  1 370   

Zakup usług  21   

Zobowiązania  622 96 

 

Transakcje między spółką CEP Polska Sp. z o.o. a spółką UAB Korporacja KGL 

Zakres transakcji 
Za okres 

01.01.2017-
30.06.2017 

Za okres 
01.01.2016-
30.06.2016 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów  680 763 

Należności 513 715 

   

Transakcje między spółką CEP Polska Sp. z o.o. a spółką FFK Moulds Sp. z o.o. Sp. k.  

Zakres transakcji 
Za okres 

01.01.2017-
30.06.2017 

Za okres 
01.01.2016-
30.06.2016 

Przychody ze sprzedaży usług  36  

Należności 45  

 

Transakcje pomiędzy spółką Marcato Sp. z o.o. a spółką UAB Korporacja KGL  

Zakres transakcji 
Za okres 

01.01.2017-
30.06.2017 

Za okres 
01.01.2016-
30.06.2016 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów  31   

Należności 31   

 

Transakcje pomiędzy spółką Marcato Sp. z o.o. a FFK Moulds Sp. z o.o. sp. k.  

Zakres transakcji 
Za okres 

01.01.2017-
30.06.2017 

Za okres 
01.01.2016-
30.06.2016 

Przychody ze sprzedaży opakowań 3 10 

Przychody finansowe z tytułu odsetek od pożyczek oraz udzielonych 
poręczeń  2   

Zakup towarów i produktów  724 94 

Zakup usług  83 11 

Należności  63 

Zobowiązania  159   
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Pożyczki udzielone przez Emitenta podmiotom zależnym   

Wyszczególnienie 
stan na 30.06.2017 stan na 31.12.2016 stan na 30.06.2016 

Należność z tytułu pożyczki dla podmiotu powiązanego  24 030 21 700 10 000 

        

przychód z tytułu odsetek  333 277 58 

 

Istotna zmiana zobowiązań warunkowych  

W związku z nabyciem udziałów w Spółce Moulds Sp. z o.o. posiadającej 98,82 % w spółce FFK Moulds Sp. z o.o. 

Sp. k.  Emitent udzielił w  prezentowanym okresie  2017 r. następujących poręczeń dotyczących spółki FFK:  

 Poręczenie dla BZ WBK dotyczące multilinii w wysokości 500 tys PLN. Poręczenia  na taką samą kwotę 

udzieliła również spółka Marcato Sp. z o.o.  

 Poręczenie dla BZ WBK kredytu inwestycyjnego w wysokości początkowej  1.411 tys PLN.  

 Kaucja do ING Bank Śląski wpłacona w imieniu FFK w wysokości 165 tys PLN. 

W zamiana za udzielone poręczenia Emitent otrzymał jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 7 tys PLN. 

Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych 

W prezentowanym okresie spółka nie dokonała emisji, wykupu lub spłaty nieudziałowych i kapitałowych 

papierów wartościowych.  

Informacje o uchwałach odnośnie podziału zysku wypracowanego w 2016 roku i wypłacie  dywidendy  

W dniu 7 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A. podjęło uchwałę                            
o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 4.400.869,25 zł (słownie: cztery miliony czterysta 
tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć  złotych i 25/100) na następujące cele: 
a) 1 360 248,00 PLN (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych) na 
wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, 
b) 3 040 621,25 PLN (słownie: trzy miliony czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych i dwadzieścia 
pięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki. 
 
Dywidenda przysługuje z 7.159.200 sztuk Akcji Emitenta. 
Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję Emitenta wynosi 0,19 PLN. 
ZWZ ustaliło dzień dywidendy na dzień 12 lipca 2017 r. a termin wypłaty dywidendy na 26 lipca 2017 r.  
 

Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub 

organem administracji publicznej 

Na dzień 30.06.2017 r. nie toczyły się istotne postępowania sądowe, których stroną byłyby spółki wchodzące                  

w skład Grupy Kapitałowej. Nie zaistniały, zatem okoliczności, które stanowiłyby podstawę do tworzenia rezerw 

na koszty spraw sądowych. 

Najważniejsze zdarzenia w prezentowanym okresie oraz po dniu bilansowym  

Istotne zdarzenia mające wpływ na wyniki finansowe spółki zostały opisane w śródrocznym skróconym 
sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej. 
  



 
GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA KGL S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 30 czerwca 2017 r. 
i za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. zawierające Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe spółki Korporacja KGL S.A.(dane w tys. 
zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej). 
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V.  Podpisy osób odpowiedzialnych  

 

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych 

 

28.08.2017 r. Małgorzata Piwnikiewicz Główny Księgowy 

 

 

 

 

 

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

 

Podpisy wszystkich Członków Zarządu 

 

28.08.2017 r. Krzysztof Gromkowski Prezes Zarządu 

 

 

 

 
Data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

28.08.2017 r. Lech Skibiński Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

 
Data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

28.08.2017 r. Zbigniew Okulus Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

 
data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

28.08.2017 r. Ireneusz Strzelczak Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

 
data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

 

 

 

 

 


