GRUPA KĘTY S.A.
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA
DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU I ZA OKRES 6 MIESIĘCY
ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2008 ROKU
PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI
STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
PRZYJĘTYMI PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ WRAZ Z
RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z
PRZEGLĄDU

Grupa Kęty S.A.

Śródroczny skrócony bilans na dzień 30 czerwca 2008 r.
w tysiącach złotych

AKTYWA

30.06.2008

I. Aktywa trwałe
Rzeczowy majątek trwały
Wartości niematerialne
Akcje i udziały
Zaliczki na środki trwałe
II. Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności handlowe i
pozostałe
Pożyczki krótkoterminowe
Pochodne instrumenty
finansowe
Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty
Aktywa razem

31.12.2007

709 756

692 434

365 261

353 167

7 359

7 994

333 606

325 952

3 530

5 321

260 151

244 862

73 448

102 331

176 647

140 618

265

259

1 295

0

8 496

1 654

969 907

937 296
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Grupa Kęty S.A.

Śródroczny skrócony bilans na dzień 30 czerwca 2008 r. (ciąg dalszy)
PASYWA
I. Kapitał własny

30.06.2008

31.12.2007

539 545

527 553

66 964

66 964

1 725

1 200

1 145

(570)

(1 068)

(3 896)

470 779

463 855

28 914

148 498

0

120 348

7 381

7 381

436

509

21 097

20 260

401 448

261 245

294 162

158 607

1 539

7 875

99 729

82 866

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe

3 260

6 943

Pochodne instrumenty finansowe

2 614

4 810

144

144

969 907

937 296

Kapitał akcyjny
Kapitał z emisji opcji dla kadry
menedżerskiej
Wynik na transakcjach zabezpieczających
Przepływy pieniężne
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów
zabezpieczających
Zyski zatrzymane
II. Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania z tytułu kredytów
Rezerwy z tytułu świadczeń
pracowniczych
Dotacje
Rezerwa na podatek odroczony
III. Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu kredytów
Zobowiązania z tytułu podatku
dochodowego
Zobowiązania handlowe i pozostałe

Dotacje
Pasywa razem
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Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30
czerwca 2008 r.
w tysiącach złotych

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

od 01.01.2008 od 01.01.2007
do 30.06.2008 do 30.06.2007
I półrocze
I półrocze
rok bieżący rok poprzedni

Przychody operacyjne ogółem, w tym:

357 602

415 975

Przychody ze sprzedaży

356 394

414 389

1 208

1 586

(7 148)

9 357

1 127

2 765

(324 607)

(403 667)

(14 742)

(13 226)

(237 100)

(315 491)

(26 411)

(32 718)

(2 609)

(1 954)

(40 346)

(37 643)

(3 399)

(2 635)

26 974

24 430

36 620

32 002

(11 543)

(6 872)

52 051

49 560

(3 599)

(5 120)

48 452

44 440

5,25

4,81

Pozostałe przychody operacyjne
Zmiana stanu zapasów produktów gotowych oraz
produkcji niezakończonej
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
Koszty operacyjne ogółem, w tym:
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Świadczenia pracownicze
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk netto z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk netto
Podstawowy i rozwodniony zysk za okres
przypadający na jedną akcję
Dariusz Mańko

Adam Piela

Andrzej Stempak

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Prezes Zarządu
Dekret Centrum Rachunkowe sp. z o.o.

KĘTY, 3 WRZEŚNIA 2008 R.

Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat należy analizować łącznie z notami objaśniającymi
stanowiącymi integralną część skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego

4

Śródroczne skrócone zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 r.
w tysiącach złotych

Kapitał
zakładowy
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2008
Zysk netto z tytułu zabezpieczeń przepływów
pieniężnych
Rozpoznanie kosztów opcji dla kadry menedżerskiej
Przeniesienie wyniku z tytułu zabezpieczeń do
rachunku zysków i strat
Suma zysków i strat rozpoznanych bezpośrednio
w kapitale
Zysk netto
Suma rozpoznanych zysków i strat
Podział zysku z przeznaczeniem na wypłatę
dywidendy
Kapitał własny na dzień 30 czerwca 2008

Wynik na
Kapitał z
Kapitał z emisji
transakcjach
aktualizacji wyceny
Zyski
Kapitał
opcji dla kadry zabezpieczających
instrumentów
zatrzymane własny razem
przepływy
menedżerskiej
zabezpieczających
pieniężne

66 964

1 200

(570)

(3 896)

463 855

527 553

0

0

1 145

2 828

0

3 973

0

525

0

0

0

525

0

0

570

0

0

570

0

525

1 715

2 828

0

5 068

0
0

0
525

0
1 715

0
2 828

48 452
48 452

48 452
53 520

0

0

0

0

(41 528)

(41 528)

66 964

1 725

1 145

(1 068)

470 779

539 545
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(ciąg dalszy).
Kapitał
zakładowy

Wynik na
Kapitał z
transakcjach
Kapitał z emisji
aktualizacji wyceny
Zyski
Kapitał
opcji dla kadry zabezpieczających
instrumentów
zatrzymane własny razem
menedżerskiej
przepływy
zabezpieczających
pieniężne

Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2007
Zysk netto z tytułu zabezpieczeń przepływów
pieniężnych
Rozpoznanie kosztów opcji dla kadry menedżerskiej
Przeniesienie wyniku z tytułu zabezpieczeń do
rachunku zysków i strat
Suma zysków i strat rozpoznanych bezpośrednio
w kapitale
Zysk netto
Suma rozpoznanych zysków i strat
Podział zysku z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy

66 964

350

1 040

1 236

436 905

506 495

0

0

250

(1 387)

0

(1 137)

0

421

0

0

0

421

0

0

(1 040)

0

0

(1 040)

0

421

(790)

(1 387)

0

(1 756)

0
0
0

0
421
0

0
(790)
0

0
(1 387)
0

44 440
44 440
(36 922)

44 440
42.684
(36 922)

Kapitał własny na dzień 30 czerwca 2007

66 964

771

250

(151)

444 423

512 257
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Grupa KĘTY S.A.
Śródroczny skrócony rachunek przepływów pieniężnych za okres 6 miesięcy zakończony
dnia 30 czerwca 2008 r.
w tysiącach złotych

Rachunek przepływu środków pieniężnych

od 01.01.2008 od 01.01.2007
do 30.06.2008 do 30.06.2007
I półrocze
I półrocze
rok bieżący rok bieżący

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk za okres przed opodatkowaniem

52 051

49 560

Korekty:

(7 281)

(13 221)

14 742

13 226

0

(213)

(Zyski) / straty z tytułu różnic kursowych netto

1 558

283

(Zysk) / strata z tytułu działalności inwestycyjnej

1 981

(5 187)

25

46

(26 293)

(22 022)

706

646

44 770

36 339

Zmiana stanu zapasów

28 883

(9 251)

Zmiana stanu należności netto
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych za
wyjątkiem kredytów

(1 529)

(7 286)

(22 477)

972

(3 711)

(574)

(73)

89

45 863

20 289

(9 710)

(193)

36 153

20 096

(+) Wpływy:
Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych

4 058

14 726

47

1 663

Wpływy z tytułu instrumentów pochodnych

3 590

4 440

421

8 623

(38 812)

(43 634)

Amortyzacja
Utworzenie / (odwrócenie) odpisów aktualizujących

(Zysk) / strata z tytułu sprzedaży środków trwałych
Odsetki i udziały w zyskach
Pozostałe pozycje netto
Przepływy z działalności operacyjnej przed zmianą
kapitału obrotowego

Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu dotacji
Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności
operacyjnej
Podatek zapłacony
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Dywidendy otrzymane
(-) Wydatki:
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Zakup wartości niematerialnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych

(26 726)

(30 578)

Objęcie udziałów w jednostkach zależnych

(7 653)

(12 835)

Wydatki z tytułu instrumentów pochodnych

(4 433)

(221)

(34 754)

(28 908)

25 553

7 607

25 553
(17 419)

7 607
(10 539)

(12 957)

(6 380)

(4 462)

(4 159)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

8 134

(2 932)

Przepływy pieniężne netto, razem:

9 533

(11 744)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
kursowych

(44 429)

(15 195)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

(34 896)

(26 939)

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
(+) Wpływy:
Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek
(-) Wydatki:
Spłaty kredytów i pożyczek
Odsetki zapłacone
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Noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego
1. Informacje dotyczące Grupy KĘTY S.A. oraz znaczące zasady rachunkowości
(A)

Informacje dotyczące działalności Grupy KĘTY S.A.
Grupa KĘTY S.A. („Spółka”) jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce, z siedzibą w
Kętach przy ul. Kościuszki 111.
Spółka powstała poprzez przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Metali
Lekkich „KĘTY” w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa aktem notarialnym z
dnia 3 marca 1992 roku. W dniu 1 kwietnia 1992 roku dokonano rejestracji w Sądzie
Rejonowym w Bielsku - Białej Wydział VI Gospodarczy pod nr RHB 1768/92, a 9 lipca
2002 roku Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego dokonał wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS
0000121845. Spółka posługuje się numerem identyfikacji podatkowej NIP 549-000-14-68
nadanym przez Urząd Skarbowy w Oświęcimiu.
Grupa Kęty S.A. posiada numer statystyczny REGON: 070614970
W roku 1995 Spółka zadebiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych,
stając się spółką publiczną. Według klasyfikacji Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w
Warszawie Spółka działa w sektorze metalowym.
Przedmiotem działalności Spółki jest działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w
zakresie przetwórstwa aluminium i jego stopów oraz działalność produkcyjna i handlowa
w zakresie wytwarzania materiałów na opakowania z tworzyw sztucznych i papieru,
w tym pośrednictwo handlowe, zaopatrzeniowe i marketingowe, oraz inne.

(B)

Oświadczenie o zgodności oraz format sprawozdania finansowego
Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), w
szczególności zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 oraz
MSSF zatwierdzonymi przez UE. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do
publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF
oraz prowadzoną przez Spółkę działalność, w zakresie stosowanych przez Spółkę zasad
rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF oraz standardami MSSF
zatwierdzonymi przez Unię Europejską.
MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej
Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).
Porównywalne dane finansowe za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2007 oraz na
dzień 31 grudnia 2007 zostały przygotowane w oparciu o te same podstawy sporządzenia
sprawozdania finansowego. Opisane poniżej zmiany MSSF nie miały wpływu na
niniejsze sprawozdanie finansowe.
Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez
Zarząd Spółki w dniu 3 września 2008 r. Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie
finansowe wraz z którym publikowane jest niniejsze skrócone jednostkowe sprawozdanie
finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 3 września 2008 roku.
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(C) Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Dane w niniejszym skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym zostały podane w
złotych polskich (zł), które są walutą funkcjonalną i prezentacji Spółki, po zaokrągleniu
do pełnych tysięcy. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę
kosztu historycznego, za wyjątkiem kapitałów własnych które zostały przeszacowane
zgodnie z MSR29 oraz za wyjątkiem aktywów i zobowiązań wycenianych według
wartości godziwej: instrumentów pochodnych, instrumentów finansowych dostępnych do
sprzedaży, instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej z odniesieniem
wpływu na wynik finansowy.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz
ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie z
rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki na dzień 31 grudnia 2007 r.
Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSR 34 wymaga dokonania przez
Zarząd określonych szacunków i założeń, które wpływają na wielkości wykazane
w sprawozdaniu finansowym. Większość szacunków oparta jest na analizach i jak
najlepszej wiedzy Zarządu. Jakkolwiek przyjęte założenia i szacunki opierają się na
najlepszej wiedzy Zarządu na temat bieżących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki
mogą się różnić od przewidywanych.
Szacunki i związane z nimi założenia podlegają weryfikacji. Zmiana szacunków
księgowych jest ujęta w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku lub w okresach
bieżącym i przyszłych, jeżeli dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu
bieżącego, jak i okresów przyszłych.
Oceny dokonywane przez Zarząd przy zastosowani MSR 34, które mają istotny wpływ na
sprawozdanie finansowe, a także szacunki, obciążone znaczącym ryzykiem zmian w
przyszłych latach zostały przedstawione w notach 11.3, 11.8, 23, 24, 26 30 Śródrocznego
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.
Poniżej zostały przedstawione nowe lub zmienione regulacje MSSF oraz nowe
interpretacje KIMSF, które Spółka zastosowała w bieżącym roku. Ich zastosowanie,
oprócz kilku dodatkowych ujawnień, nie miało wpływu na sprawozdanie finansowe.
KIMSF 11 MSSF 2 - Wydanie akcji w ramach Grupy i transakcje w nabytych akcjach
własnych
KIMSF 11 zawiera wskazówki czy transakcje, w których jednostka emituje instrumenty
kapitałowe w ramach zapłaty za otrzymane przez nią towary lub usługi, bądź też, gdy
zapłatą są wyemitowane instrumenty kapitałowe jednostki tej samej grupy kapitałowej,
należy traktować jako rozliczane w instrumentach kapitałowych czy też rozliczane w
środkach pieniężnych. Interpretacja określa również sposób postępowania w sytuacjach,
gdy jednostka wykorzystuje posiadane akcje własne w celu rozliczenia zobowiązań w
ramach transakcji płatności w formie akcji własnych. Zastosowanie tej interpretacji nie
spowodowało istotnego wpływu na niniejsze sprawozdanie finansowe.

Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej
Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie:
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Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły
jeszcze w życie:
 MSSF 8 Segmenty operacyjne - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
2009 roku lub później,
 MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych (zmieniony we wrześniu 2007) – mający zastosowanie dla
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub później - do dnia zatwierdzenia niniejszego
sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE,
 MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego (zmieniony w marcu 2007) - mający zastosowanie dla okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub później - do dnia zatwierdzenia niniejszego
sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE,
 MSSF 3 Połączenie jednostek gospodarczych (zmieniony w styczniu 2008) - mający zastosowanie dla
okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku lub później- do dnia zatwierdzenia niniejszego
sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE,
 MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe (zmieniony w styczniu 2008) - mający
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku lub później- do dnia zatwierdzenia
niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE,
 MSSF 2 Płatności w formie akcji: warunki nabywania uprawnień i anulowanie (zmieniony w styczniu 2008)
- mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub później - do dnia
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE,
 Zmiany do MSR 32 i MSR 1: Instrumenty finansowe z opcją sprzedaży po wartości godziwej (zmiany
wprowadzone w lutym 2008) - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
2009 roku lub później- do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE,
 Interpretacja KIMSF 12 Umowy na usługi koncesjonowane - mająca zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2008 roku lub później - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania
finansowego niezatwierdzona przez UE,
 Interpretacja KIMSF 13 Programy lojalnościowe - mająca zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się 1 lipca 2008 roku lub później - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania
finansowego niezatwierdzona przez UE,
 Interpretacja KIMSF 14 MSR 19 - Ograniczenia w wycenie aktywów programów określonych świadczeń,
wymogi minimalnego finansowania i ich interakcje - mająca zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2008 roku lub później- do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania
finansowego niezatwierdzona przez UE.
 Zmiany wynikające z corocznego przeglądu MSSF – mające zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub później - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania
finansowego niezatwierdzone przez UE,
 Zmiany do MSSF 1 i MSR 27 Koszt inwestycji w jednostkę zależną, współkontrolowaną i stowarzyszoną mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub później - do dnia
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE,
 Interpretacja KIMSF 15 Umowy na budowę nieruchomości - mająca zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub później - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania
finansowego niezatwierdzona przez UE,
 Interpretacja KIMSF 16 Zabezpieczenie inwestycji netto w jednostkach zagranicznych - mająca zastosowanie
dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 października 2008 roku lub później - do dnia zatwierdzenia
niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE,
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 Zmiany do MSR 39: Pozycje zabezpieczane kwalifikujące się do rachunkowości zabezpieczeń (zmiany
wprowadzone w lipcu 2008) - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009
roku lub później- do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE.

Zarząd nie przewiduje, aby wprowadzenie powyższych standardów oraz interpretacji
miało istotny wpływ na stosowane przez Spółkę zasady (politykę) rachunkowości. Spółka
obecnie analizuje konsekwencje oraz wpływ zastosowania powyższych nowych
standardów oraz interpretacji na sprawozdania finansowe.
Grupa Kęty S.A. posiada rok bilansowy zgodny z rokiem kalendarzowym.
W okresie sprawozdawczym ani w danych porównawczych Grupa Kęty S.A. nie
zaniechała żadnej istotnej działalności.
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy
założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się
przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego
nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania
działalności przez Spółkę.
Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe należy czytać łącznie ze
Sprawozdaniem Finansowym za rok 2007, obejmującym noty, za okres 12 miesięcy
zakończony 31 grudnia 2007 roku sporządzonym według MSSF zatwierdzonych przez
UE.
Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu przez
niezależnego biegłego rewidenta. Ostatnie sprawozdanie finansowe, które podlegało
badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta to sprawozdanie finansowe za okres 12
miesięcy zakończony 31 grudnia 2007 roku.
Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe podlegało przeglądowi. Raport z
przeglądu publikowany jest wraz z niniejszym sprawozdaniem.

(D) Zasady sporządzania jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego
Zasady Rachunkowości przyjęte do przygotowania niniejszego Śródrocznego Skróconego
Sprawozdania Finansowego są spójne z zasadami stosowanymi w Sprawozdaniu
Finansowym za 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2007 roku sporządzonym wg
MSSF.
2.

Informacje dotyczące sezonowości
Informacje dotyczące sezonowości zostały zamieszczone w nocie 37 śródrocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30
czerwca 2008 roku.
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3.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Dla celów śródrocznego skróconego rachunku przepływów pieniężnych, środki pieniężne
i ich ekwiwalenty składają się z następujących pozycji:

30.06.2008 31.12.2007
Depozyty bankowe (rachunki bieżące) i
lokaty krótkoterminowe

30.06.2007

8 496

1 654

7 184

Środki pieniężne wykazane w bilansie
Kredyty w rachunku bieżącym

8 496

1 654

7 184

(43 392)

(46 083)

(34 123)

Środki pieniężne wykazane w rachunku
przepływów pieniężnych

(34 896)

(44 429)

(26 939)

4.

Podatek dochodowy
Za okres 6 miesięcy zakończony
30 czerwca
2008

2007

tys. zł.

tys. zł.

3.426
(218)

3.734
(48)

-

38

391

1.396

3.599

5.120

Bieżący podatek dochodowy
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego
-w tym Bieżący podatek dochodowy dotyczący pozycji ujętych w kapitale
własnym
Podatek dochodowy dotyczący lat ubiegłych
Odroczony podatek dochodowy
Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych
Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat

5.

Informacje dotyczące segmentów działalności
Zostały zamieszczone w nocie 12 śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2008 roku.

6.

Rzeczowe aktywa trwałe
W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2008 r., Spółka nabyła rzeczowe
aktywa trwałe o wartości 26.101 tys. zł. (I półrocze 2007: 27.829 tys. zł).
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W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2008 r., Spółka sprzedała składniki
rzeczowych aktywów trwałych o wartości netto 107 tys. zł. (I półrocze 2007: 1.709 tys.
zł.) osiągając stratę netto na sprzedaży w wysokości 24 tys. zł (I półrocze 2007 zysk: 45
tys. zł).
7.

Zobowiązania kontraktowe z tytułu zakupu środków trwałych

Przyszłe zobowiązania kontraktowe związane z nabyciem rzeczowych aktywów trwałych na
dzień bilansowy wyniosły 12.716 tys. zł (31 grudnia 2007: 23.091 tys. zł)
Na koniec czerwca 2008 roku najistotniejsze pozycje powyższych przyszłych zobowiązań
związane były z zakupem pieca odstojowego za kwotę 6.139 tys. zł i linii do obróbki
wlewków za 2.104 tys. zł dla Segmentu Wyrobów Wyciskanych oraz zakupem mieszalni
farb za kwotę 932 tys. złotych dla Segmentu Opakowań Giętkich..
Na koniec grudnia 2007 roku najistotniejsze pozycje powyższych zobowiązań związane były
z zakupem linii galwanicznej dla Segmentu Opakowań Giętkich za kwotę 7.750 tys. zł oraz
zakupem pieca odlewniczego oraz urządzenia odlewniczego o wartości 5.119 tys. zł. dla
Segmentu Wyrobów Wyciskanych
8.

Inwestycje
W okresie sprawozdawczym inwestycje Spółki stanowiły obejmowanie udziałów w
istniejących spółkach zależnych.
W I półroczu Grupa podwyższyła kapitał zakładowy w:
- Alupol LLC, Ukraina o kwotę 1.853 tys. zł (I półrocze 2007: 12.685 tys. zł)
- Alutrans System, Zawiercie o kwotę 5.800 tys. zł (I półrocze 2007: 150 tys. zł)

9.

Zapasy
W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2008 r., Spółka obniżyła wartość
zapasów o kwotę 282 tys. zł (I półrocze 2007: 457 tys. zł.). Kwoty te została ujęta w
pozycji “Pozostałych kosztów operacyjnych”.
W okresie sprawozdawczym Spółka nie rozwiązywała odpisów aktualizujących zapasy
(I półrocze 2007: 948 tys. zł.).

10.

Dywidendy zapłacone i zaproponowane do wypłaty
Dywidenda z akcji zwykłych za 2007 rok, wypłacona dnia 5 sierpnia 2008 roku, wyniosła
41.515 tysięcy PLN (za 2006 rok, wypłacona dnia 19 lipca 2007 roku: 36.903 tysięcy
PLN).
Wynik za okres sprawozdawczy nie podlega podziałowi.
Wypłata dywidendy jest konsekwencją prowadzonej polityki Grupy zakładającej wypłatę
dla Akcjonariuszy około 40-50% skonsolidowanego zysku netto. Taka polityka będzie
kontynuowana w przyszłości.
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11.

Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki
Informacje dotyczące kredytów bankowych i pożyczek zostały zamieszczone w nocie 29
śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca 2008 roku.

12.

Zobowiązania i należności warunkowe

Zobowiązania pozabilansowe z tytułu weksli dotyczą weksli przekazanych do inkasa
przyjętych jako zapłata za wyroby i usługi sprzedawane przez Grupę.
13.

Transakcje z podmiotami powiązanymi
Zestawienie transakcji w ramach grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2008 do 30
czerwca 2008.
Aluprof Alupol Alutech Alutrans Run- Dekret Metalplast Metalplast Aluprof Alupol Impet Celtech Metalplast
Bielsko
System Pak
Stolarka Karo
Węgry Ukraina
Karo
Złotów
S.A.

Sprzedaż
wyrobów i usług
Zakupy
Dywidendy

Zobowiązania

Sp. z
o.o.

Sp. Sp. z
z
o.o.
o.o.

Sp. z o.o. Sp. z o.o. Sp. z
o.o.

Sp. z
o.o.

Sp. z. Sp. z.
o.o o.o

S.A.

50 124 34 997

618

8 144

2

104

238

73

523

2 198

10

7

419 29 754

2 494

-

-

750

22

31

-

-

-

84

34 500

-

-

-

-

421

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59 746

6 646

83

2 090

1

21

112

16

276

410

2

7

117 10 342

217

-

-

305

-

1

-

-

-

117

Odsetkizapłacone

Należności

Sp. z Sp. z
o.o.
o.o.

116

47

Transakcje z Zarządem i Radą Nadzorczą zostały opisane w nocie 34 śródrocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Poza wyżej wymienionymi transakcjami i
saldami nie wystąpiły żadne inne istotne transakcje z podmiotami powiązanymi.

Zestawienie transakcji w ramach grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2007 do 30
czerwca 2007.
Aluprof Alupol Alutech Alutrans Run- Dekret Metalplast Metalplast Aluprof Alupol Impet Celtech
Bielsko
System Pak
Stolarka
Karo
Węgry Ukraina
S.A.

Sp. z Sp. z
o.o.
o.o.

Sp. z o.o. Sp. z Sp. z
o.o. o.o.

Sp. z o.o.

Sp. z o.o.

Sp. z
o.o.

Sp. z
o.o.

Sp. z. Sp. z.
o.o
o.o

15

Sprzedaż
wyrobów i usług

52 322 35 378

800

3773

5

100

214

70

297

2
673

10

4

624 28 317

2 133

-

-

689

565

2

-

-

-

88

10 000 16 000

-

-

-

118

-

-

-

-

-

-

40

-

-

16

-

-

-

-

-

-

-

34 614 20 865

161

2
849

5

23

48

19

218

1
023

4

1

129 15 800

204

-

-

280

-

1

-

-

-
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Zakupy
Dywidendy
Odsetkizapłacone

Należności

-

Zobowiązania

Ponadto w okresie I półrocza 2007 Spółka sprzedała maszyny i urządzenia do Spółki
Alupol Tychy za kwotę 1.581 tys. zł
Poza wyżej wymienionymi transakcjami
transakcje z podmiotami powiązanymi.
14.

i saldami nie wystąpiły żadne inne istotne

Gwarancje poręczenie

Wg szacunków Spółki poniższe gwarancje oraz poręczenie nie będą zrealizowane w związku
z powyższym ich wartość godziwa wynosi 0.
Udzielone gwarancje i poręczenia podmiotom zależnym
Dla:

Cel

Kwota

Termin

Aluprof S.A.

Zabezpieczenie realizacji umowy
prywatyzacyjnej Metalplast Złotów

23.500

11-10-2011

Aluprof S.A.

Zabezpieczenie kredytu

22.000

31-10-2008

Aluprof S.A.

Zabezpieczenie kredytu

10.000

19-12-2008

Aluprof S.A.

Zabezpieczenie kredytu

29.000

04-11-2011

Aluprof S.A.

Zabezpieczenie kredytu

30.000

30-06-2009

Alupol sp. z o.o.

Poręczenie kredytu kupieckiego

10

30-06-2009

Alutrans sp. z o.o.

Zabezpieczenie kredytu

6 000

31-10-2008

Impet sp. z o.o.

Zabezpieczenie kredytu

50

31-10-2008

Karo sp. z o.o.

Zabezpieczenie kredytu

50

31-10-2008

Metalplast Stolarka sp. z o.o.

Zabezpieczenie kredytu

12.000

31-10-2008

Otrzymane gwarancje i poręczenia od podmiotów zależnych
Od:

Cel

Kwota

Termin

Aluprof S.A.

Zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego

58.597

31-03-2012

Aluporf S.A.

Zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego

30.000

08-08-2008

Alupol sp. z o.o.

Zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego

48.000

31-03-2012

Alupol sp. z o.o.

Zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego

30.000

08-08-2008
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15.

Inne istotne wydarzenia
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne istotne wydarzenia o charakterze
nietypowym.

16.

Zdarzenia następujące po dniu bilansowym
Informacje na temat zdarzeń po dacie bilansu zostały zamieszczone w nocie 27
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 6
miesięcy zakończony 30 czerwca 2008 roku.

Podpisy wszystkich członków zarządu
Dariusz Mańko
Prezes Zarządu

Adam Piela
Członek Zarządu

………………………………
………………………………………….

Kęty, 3 września

2008 r.

Podpisy , osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Andrzej Stempak
Prezes Zarządu
Dekret Centrum Rachunkowe sp. z o.o.

………………………………………….

Kęty, 3 września 2007 r.
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