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GRUPA KAPITAŁOWA TOORA POLAND S.A.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2005 r.
w tysiącach złotych

Nota

Przychody ze sprzedaŜy
Pozostałe przychody
Zmiana stanu produktów i produkcji niezakończonej
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
ZuŜycie materiałów i energii
Wynagrodzenia oraz świadczenia pracownicze
Amortyzacja
Pozostałe koszty
Zysk na działalności operacyjnej

(3)

(5)
(4)

Przychody finansowe
Koszty finansowe
Przychody finansowe netto

(7)

Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk netto

(8)

W tym przypadający na:
Akcjonariuszy jednostki dominującej
Akcjonariuszy/udziałowców mniejszościowych
Zysk netto przypadający na jedną akcję (w zł)
Podstawowy (zł)
Rozwodniony (zł)

(17)
(17)

2005

2004

175 303
937
3 643
167
(106 832)
(16 209)
(18 988)
(30 549)
7 472

91 887
515
3 383
89
(55 664)
(7 477)
(12 042)
(18 985)
1 706

7 673
(4 442)
3 231

9 042
(2 732)
6 310

10 703

8 016

3 955
14 658

(138)
7 878

13 703
955

7 878
-

1,15
1,14

0,83
0,83

Skonsolidowany rachunek zysków i strat naleŜy analizować łącznie z notami objaśniającymi stanowiącymi integralną część
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
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GRUPA KAPITAŁOWA TOORA POLAND S.A.
Skonsolidowany bilans
na 31 grudnia 2005 r.
w tysiącach złotych
Aktywa
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Przedpłata z tytułu wieczystego uŜytkowania
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa trwałe razem

Nota

2005

(10)
(11)

172 899
100
538
15 686
189 223

88 746
77
245
4 546
93 614

23 008
63 390
82 794
169 192

10 637
32 029
254
42 920

358 415

136 534

20 780
99 800
5 412
17 065
143 057

9 500
27
6 765
16 292

(18)
(19)

85 169
23
85 192

50 139
50 139

(19)

45 806
291
83 203
866
130 166
215 358

20 432
138
49 427
106
70 103
120 242

358 415

136 534

(12)

Aktywa obrotowe
Zapasy
NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty
Aktywa obrotowe razem

(13)
(14)
(15)

Aktywa razem
Pasywa
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Kapitał z emisji akcji powyŜej ich wartości nominalnej
Pozostałe kapitały
Zyski z lat ubiegłych i roku bieŜącego
Kapitał własny razem

2004

(16)

Zobowiązania
Zobowiązania z tytułu kredytów, poŜyczek oraz innych instrumentów dłuŜnych
Rezerwa na świadczenia emerytalne
Zobowiązania długoterminowe razem
Zobowiązania z tytułu kredytów, poŜyczek oraz innych instrumentów dłuŜnych
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe razem
Zobowiązania razem
Pasywa razem

(21)
(20)

Skonsolidowany bilans naleŜy analizować łącznie z notami objaśniającymi stanowiącymi integralną część
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
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GRUPA KAPITAŁOWA TOORA POLAND S.A.

Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŜnych
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2005 r.
Nota

w tysiącach złotych

2005

2004

Przepływy pienięŜne z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem
Korekty
Amortyzacja
Utworzenie odpisów aktualizujących
(Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych
(Zyski) / straty ze sprzedaŜy środków trwałych
Odsetki
Zmiana stanu naleŜności
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych z wyłączeniem kredytów
i poŜyczek
Zmiana stanu rezerw oraz zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych
Zmiana stanu przedpłaty z tytułu wieczystego uŜytkowania gruntów
Koszt świadczeń z tytułu płatności w formie akcji własnych
Inne korekty

10 703

8 016

18 988
960
(3 130)
(85)
4 442
(20 393)
(6 038)
31 857

12 042
344
(5 551)
665
2 731
(13 024)
(6 805)
15 594

23
(293)
109
-

(164)

Środki pienięŜne z działalności operacyjnej
Podatek zapłacony

37 143
(8)

13 848
-

Przepływy środków pienięŜnych netto z działalności operacyjnej

37 135

13 848

Przepływy pienięŜne z działalności inwestycyjnej
Wpływy ze sprzedaŜy rzeczowych środków trwałych
Wydatki na zakup spółki zaleŜnej, po pomniejszeniu o środki pienięŜne w
spółce, która została nabyta
Wydatki na zakup wartości niematerialnych
Wydatki na zakup rzeczowych aktywów trwałych

2 210
(9 398)

382
-

(47)
(68 957)

(14)
(50 384)

Środki pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej

(76 192)

(50 016)

Przepływy pienięŜne z działalności finansowej
Wpływy netto z emisji akcji
Zaciągnięcie kredytów i poŜyczek
Wydatki na spłatę kredytów i poŜyczek
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Odsetki zapłacone
Środki pienięŜne netto z działalności finansowej

107 080
44 761
(25 274)
(1 145)
(3 825)
121 597

38 040
(2 227)
35 813

82 540
82 540
254
82 794

(355)
(355)
609
254

Przepływy pienięŜne netto, razem
Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów, w tym:
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty na początek okresu
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

(15)

Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŜnych naleŜy analizować łącznie z notami objaśniającymi stanowiącymi integralną
część skonsolidowanego sprawozdania finansowego
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Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

w tysiącach złotych
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2004 r.
Zysk netto za okres

Kapitał zakładowy
9 500

Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej
Kapitał z emisji
akcji powyŜej
Zyski z lat
wartości
ubiegłych i roku
nominalnej Pozostałe kapitały
bieŜącego
27
(1 113)

Razem
8 414

Udziały
mniejszości
-

Razem
8 414

-

-

-

7 878

7 878

-

7 878

Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2004 r.

9 500

-

27

6 765

16 292

-

16 292

Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2005 r.

9 500

-

27

6 765

16 292

-

16 292

Emisja akcji

7 280

99 800

-

-

107 080

-

107 080

-

-

2 218

(2 218)

-

-

-

Przeniesienie pozostałych kapitałów na kapitał
zakładowy przy przekształceniu formy prawnej Spółki
Dominującej

2 245

-

(2 245)

-

-

-

-

Przeniesienie części zysku netto za rok obrotowy przy
przekształceniu formy prawnej Spółki Dominującej

1 755

-

-

(1 755)

-

-

-

Objęcie kontroli nad TMP Fondalmec Sp. z o.o.

-

-

5 412

(364)

5 048

10 421

15 469

Zakup pozostałych 44,4% udziałów w
TMP Fondalmec Sp. z o.o.

-

-

-

825

825

(11 376)

(10 551)

Zysk netto za okres

-

-

-

13 703

13 703

955

14 658

Płatności w formie akcji własnych

-

-

-

109

109

-

109

20 780

99 800

5 412

17 065

143 057

-

143 057

Przeznaczenie części zysku za poprzedni rok obrotowy
na podwyŜszenie pozostałych kapitałów

Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2005 r.

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym naleŜy analizować łącznie z notami objaśniającymi stanowiącymi integralną część skonsolidowanego
5
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GRUPA KAPITAŁOWA TOORA POLAND S.A.
Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
(w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej)
Informacje dotyczące działalności Grupy Kapitałowej
Na dzień 31 grudnia 2005 r. Grupa Kapitałowa Toora Poland S.A. (zwana dalej „Grupą” lub „Grupą Kapitałową”) składała się z jednostki
dominującej Toora Poland S.A. (zwanej dalej „Spółką Dominującą”) oraz jednostki zaleŜnej TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o. (zwanej
dalej „jednostką zaleŜną”).
Toora Poland S.A. powstała w wyniku przekształcenia Zakładów Metalowych „Almet” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na
Toora Poland spółka akcyjna zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 czerwca 2005 r. Przekształcenie zostało
zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 1 lipca 2005 r. Szczegóły przekształcenia zostały opisane w nocie 31.
Toora Poland S.A. została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
(KRS) pod numerem 0000237392. Siedzibą Spółki jest Nisko, ul. Sandomierska 14.
Zakłady Metalowe „Almet” Sp. z o.o. - poprzednik prawny Spółki Dominującej - została zawiązana w dniu 3 stycznia 2000 r. i wpisana
do rejestru handlowego RHB prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, Wydział V Gospodarczy pod numerem RHB 975 w
dniu 1 marca 2000 r. W dniu 11 października 2001 r. Zakłady Metalowe „Almet” Sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców
KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000051417.
Spółka Dominująca objęła kontrolę nad TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o. dnia 15 czerwca 2005 r., poprzez zakup 55,6% udziałów w
kapitale zakładowym tej spółki oraz objęcie 55,6% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników. Następnie, dnia 4 listopada
2005 r. Spółka Dominująca zawarła umowę zakupu pozostałych 44,4% udziałów w kapitale zakładowym spółki TMP Fondalmec Poland
Sp. z o.o., stając się tym samym jej jedynym udziałowcem.
Przedmiotem działalności Spółki Dominującej oraz jej jednostki zaleŜnej są:
produkcja aluminium,
odlewnictwo metali lekkich,
produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
produkcja grzejników,
obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
obróbka mechaniczna elementów metalowych,
produkcja metalowych wyrobów gotowych,
produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników,
sprzedaŜ części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Działalność Spółki Dominującej oraz jej jednostki zaleŜnej prowadzona jest na rynku krajowym oraz na rynku europejskim (głównie
Włochy).
Jednostką dominującą najwyŜszego szczebla jest Toora BV Holand.
Istotne zasady rachunkowości
a) Oświadczenie o zgodności
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za rok kończący się 31 grudnia 2005 r. zostało przygotowane zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, zwanymi
dalej „MSSF UE”, a w zakresie nieuregulowanym powyŜszymi standardami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku, nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych
oraz zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŜących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., nr 209, poz. 1744).
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest pierwszym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy
sporządzonym według MSSF UE. Do jego przygotowania miały zastosowanie postanowienia MSSF nr 1 Zastosowanie MSSF po raz
pierwszy.
Nota 30 zawiera wyjaśnienie wpływu, jaki zastosowanie MSSF UE miało na pozycję finansową, wynik finansowy oraz przepływy
środków pienięŜnych Grupy.
MSSF UE zawierają wszystkie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości
Finansowej oraz związane z nimi Interpretacje poza wymienionymi poniŜej Standardami oraz Interpretacjami, które oczekują na
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Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
(w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej)
zatwierdzenie przez Unię Europejską oraz Standardami oraz Interpretacjami, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale nie
weszły jeszcze w Ŝycie.
Grupa nie skorzystała z moŜliwości wcześniejszego zastosowania nowych Standardów i Interpretacji, które zostały juŜ opublikowane
oraz zatwierdzone przez Unię Europejską, a które wejdą w Ŝycie po dniu bilansowym. Ponadto na dzień bilansowy Grupa nie
zakończyła jeszcze procesu oszacowania wpływu nowych Standardów i Interpretacji, które wejdą w Ŝycie po dniu bilansowym, na
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres, w którym będą one zastosowane po raz pierwszy.
Standardy i Interpretacje zatwierdzone przez UE

Data wejścia w Ŝycie dla okresów
rozpoczynających się w dniu oraz później

MSSF 7

1 stycznia 2007 r.

Instrumenty Finansowe: ujawnienie informacji

Późniejsza zmiana do MSR 1 Ujawnienie informacji o kapitale

1 stycznia 2007 r.

Późniejsza zmiana do MSR 19 Świadczenia pracownicze – Zyski i Straty
Aktuarialne, Plan Grupowy i Ujawnienia Informacji (włączając wynikłe
nowelizacje do MSR 1, MSR 24 i do MSSF 1)

1 stycznia 2006 r.

Późniejsza zmiana do MSR 39 Instrumenty Finansowe – ujmowanie i wycena –
Rachunkowość Zabezpieczeń Przepływów PienięŜnych dla przewidywanych
transakcji wewnątrzgrupowych

1 stycznia 2006 r.

Późniejsza zmiana do MSR 39 Instrumenty Finansowe – ujmowanie i wycena –
MoŜliwość wyceny w wartości godziwej (włączając wynikłe nowelizacje do MSR
32 oraz do MSSF 1)

1 stycznia 2006 r.

Późniejsza zmiana do MSR 39 Instrumenty Finansowe – ujmowanie i wycena
oraz do MSSF 4 Gwarancje finansowe

1 stycznia 2006 r.

IFRIC 4

1 stycznia 2006 r.

Ustalenie czy umowa zawiera w sobie elementy leasingu (włączając wynikłe
nowelizacje do MSSF 1)

Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez UE

Data wejścia w Ŝycie dla okresów
rozpoczynających się w dniu oraz później

IFRIC 8

1 maja 2006 r.

Zakres MSSF 2

1 czerwca 2006 r.

IFRIC 9
Ponowna wycena wbudowanych instrumentów pochodnych

7

GRUPA KAPITAŁOWA TOORA POLAND S.A.
Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
(w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej)
b) Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., natomiast dane
porównawcze obejmują okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
Grupa Kapitałowa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe od dnia przejęcia przez Spółkę Dominującą kontroli nad
jednostką zaleŜną TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o. tj. od 15 czerwca 2005 r. W związku z tym dane porównawcze do
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Toora Poland S.A. obejmują wyłącznie dane finansowe Spółki
Dominującej.
Dane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały podane w złotych polskich, które są walutą funkcjonalną i prezentacji
Grupy, po zaokrągleniu do pełnych tysięcy. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu
historycznego, z wyjątkiem instrumentów finansowych, które są wyceniane według wartości godziwej.
Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF UE wymaga od Zarządu osądów, szacunków i załoŜeń,
które mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz
związane z nimi załoŜenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych czynnikach, które są uznawane za racjonalne w
danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę osądu, co do wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika
bezpośrednio z innych źródeł. Faktyczna wartość moŜe róŜnić się od wartości szacowanej.
Szacunki i związane z nimi załoŜenia podlegają bieŜącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest ujęta w okresie, w którym
dokonano zmiany szacunku lub w okresach bieŜącym i przyszłych, jeŜeli dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu
bieŜącego, jak i okresów przyszłych.
Osądy dokonywane przez Zarząd przy zastosowaniu MSSF UE, które mają istotny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
a takŜe szacunki obciąŜone znaczącym ryzykiem zmian w przyszłych latach zostały przedstawione w nocie 30.
Zasady polityki rachunkowości przedstawione poniŜej stosowane były w odniesieniu do wszystkich okresów zaprezentowanych
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jak równieŜ przy sporządzaniu zgodnego z MSSF UE bilansu otwarcia na dzień 1
stycznia 2004 r. dla celów przejścia na sprawozdawczość zgodną z MSSF UE.
Przedstawione zasady rachunkowości były stosowane przez wszystkie jednostki naleŜące do Grupy.
c) Zasady konsolidacji
(i) Jednostka zaleŜna
Jednostką zaleŜną jest jednostka kontrolowana przez Spółkę Dominującą. Kontrola ma miejsce wtedy, gdy Spółka Dominująca posiada
zdolność kierowania bezpośrednio lub pośrednio polityką finansową i operacyjną danej jednostki, w celu czerpania korzyści płynących
z jej działalności. Przy ocenie stopnia kontroli bierze się pod uwagę wpływ istniejących i potencjalnych praw głosu, które na dzień
bilansowy mogą zostać zrealizowane lub mogą podlegać konwersji.
Sprawozdania finansowe jednostki zaleŜnej uwzględniane są w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym począwszy od dnia
uzyskania nad nią kontroli aŜ do momentu jej wygaśnięcia.
(ii) Połączenie jednostek gospodarczych znajdujących się pod wspólną kontrolą
Połączenie jednostek gospodarczych dotyczące jednostek znajdujących się pod wspólną kontrolą to połączenie jednostek
gospodarczych, w ramach którego wszystkie łączące się jednostki znajdują się ostatecznie pod kontrolą tych samych podmiotów
zarówno przed, jak i po połączeniu jednostek gospodarczych, a kontrola ta nie jest tymczasowa.
ZwaŜywszy na brak szczegółowych regulacji, Grupa rozlicza transakcje tego typu poprzez sumowanie poszczególnych pozycji
odpowiednich aktywów i pasywów jednostek znajdujących się pod wspólną kontrolą według wartości księgowej, po uprzednim
doprowadzeniu ich wartości do jednolitych metod wyceny. RóŜnica pomiędzy ceną nabycia a wartością przejętych aktywów ujmowana
jest w kapitałach własnych.
(iii) Korekty konsolidacyjne
Salda rozrachunków wewnętrznych pomiędzy jednostkami Grupy, transakcje zawierane w obrębie Grupy oraz wszelkie wynikające stąd
niezrealizowane zyski lub straty, a takŜe przychody oraz koszty Grupy są eliminowane w trakcie sporządzania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego. Straty podlegają eliminacji wyłącznie w przypadku, gdy nie są odzwierciedleniem utraty wartości.
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d) Waluty obce
(i) Transakcje w walucie obcej
Transakcje wyraŜone w walutach obcych w dniu dokonania transakcji ujmowane są w złotych przy zastosowaniu kursu:

•
•

kupna lub kursu sprzedaŜy walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta dana jednostka Grupy dla rozliczenia danej
transakcji – w przypadku operacji sprzedaŜy lub kupna walut lub operacji zapłaty naleŜności lub zobowiązań,
średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski („NBP”) na ten dzień, chyba Ŝe w zgłoszeniu celnym lub innym
wiąŜącym daną jednostkę Grupy dokumencie ustalony został inny kurs – w przypadku pozostałych operacji.

Pozycje pienięŜne aktywów i pasywów wyraŜone w walucie obcej są przeliczane na dzień bilansowy według średniego kursu NBP dla
danej waluty obowiązującego na ten dzień. RóŜnice kursowe wynikające z rozliczenia transakcji w walutach obcych oraz wyceny
bilansowej aktywów i pasywów pienięŜnych wyraŜonych w walutach obcych ujmowane są w rachunku zysków i strat.
e) Rzeczowy majątek trwały
(i) Własne składniki rzeczowych aktywów trwałych
Składniki rzeczowych aktywów trwałych ujmuje się w księgach według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości. Cena nabycia obejmuje cenę zakupu składnika majątku (tj. kwotę naleŜną
sprzedającemu, pomniejszoną o podlegające odliczeniu podatki: od towarów i usług oraz akcyzowy), obciąŜenia o charakterze
publicznoprawnym (w przypadku importu) oraz koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do
stanu zdatnego do uŜywania, łącznie z kosztami transportu, jak teŜ załadunku, wyładunku i składowania. Rabaty, opusty oraz inne
podobne zmniejszenia i odzyski zmniejszają cenę nabycia składnika aktywów. Koszt wytworzenia składnika rzeczowych aktywów
trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę w okresie jego budowy, montaŜu,
przystosowania i ulepszenia poniesionych do dnia przyjęcia takiego składnika majątkowego do uŜywania (lub do dnia bilansowego,
jeśli składnik nie został jeszcze oddany do uŜywania), w tym równieŜ niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz
podatek akcyzowy. Koszt wytworzenia obejmuje równieŜ w przypadkach, gdy jest to wymagane, wstępny szacunek kosztów
demontaŜu i usunięcia składnika rzeczowych aktywów trwałych oraz przywrócenia do stanu pierwotnego miejsca, na którym jest on
zlokalizowany.
W przypadku, gdy określony składnik rzeczowych aktywów trwałych składa się z odrębnych i istotnych części składowych o róŜnym
okresie uŜytkowania, części te są traktowane jako odrębne składniki aktywów.
(ii) Składniki rzeczowych aktywów trwałych uŜytkowanych na podstawie umów leasingu
Umowy leasingowe, w ramach których Grupa Kapitałowa ponosi praktycznie całość ryzyka oraz czerpie praktycznie wszystkie korzyści
wynikające z tytułu prawnego posiadania składników rzeczowych aktywów trwałych klasyfikowane są jako umowy leasingu
finansowego. Składniki rzeczowych aktywów trwałych nabytych w formie leasingu finansowego wykazywane są początkowo w kwocie
niŜszej z wartości godziwej i wartości bieŜącej minimalnych opłat leasingowych, a następnie pomniejszane o odpisy amortyzacyjne
oraz odpisy z tytułu utraty wartości. Płatności leasingowe są ujmowane w księgach w sposób omówiony poniŜej w punkcie s(i) zasad
rachunkowości.
(iii) Nakłady ponoszone w terminie późniejszym
Koszty bieŜącego utrzymania składnika rzeczowych aktywów trwałych i jego konserwacji, które nie powodują ulepszenia lub
przedłuŜenia okresu uŜytkowania danego składnika, wpływają na wynik finansowy okresu, w którym zostały poniesione.
Aktywowaniu podlegają natomiast poniesione w późniejszym okresie koszty wymienianych części składnika rzeczowych aktywów
trwałych, które moŜna wiarygodnie oszacować i jest prawdopodobne, Ŝe Grupa osiągnie korzyści ekonomiczne związane z
wymienianymi składnikami rzeczowych aktywów trwałych. Pozostałe nakłady są ujmowane na bieŜąco w rachunku zysków i strat jako
koszty.
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(iv) Amortyzacja
Składniki rzeczowych aktywów trwałych, względnie ich istotne i odrębne części składowe amortyzowane są metodą liniową przez
okres uŜytkowania przy uwzględnieniu przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaŜy netto pozostałości danego składnika (wartości
rezydualnej). Grunty nie są amortyzowane. Najczęściej stosowane przez Grupę stawki amortyzacyjne wynoszą:

Budynki

2,5%

Obiekty inŜynierii lądowej i wodnej

4,5% - 10%

Urządzenia techniczne i maszyny

7%, 10%, 14%

Środki transportu

20%

Pozostałe środki trwałe

20%

Poprawność stosowanych okresów uŜytkowania, metod amortyzacji oraz wartości rezydualnych składników rzeczowych aktywów
trwałych (o ile nie są nieznaczne) jest przez Grupę Kapitałową corocznie weryfikowana.
f) Wartości niematerialne
(i) Licencje na oprogramowanie komputerowe
Wartości niematerialne nabyte przez Grupę odnoszą się głównie do licencji na oprogramowanie komputerowe. Wykazywane są w
oparciu o ich cenę nabycia pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne (zob. poniŜej) oraz odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości
(zob. punkt k zasad rachunkowości).
Wydatki poniesione na wewnętrznie wytworzoną wartość firmy lub znaki towarowe ujmowane są w rachunku zysków i strat w
momencie ich poniesienia.
(ii) Nakłady poniesione w terminie późniejszym
Późniejsze wydatki na składniki istniejących wartości niematerialnych podlegają aktywowaniu tylko wtedy, gdy zwiększają przyszłe
korzyści ekonomiczne związane z danym składnikiem. Pozostałe nakłady są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie
poniesienia.
(iii) Amortyzacja
Wartości niematerialne amortyzowane są metodą liniową biorąc pod uwagę okres ich ekonomicznego uŜytkowania. Wartości
niematerialne są amortyzowane od dnia, kiedy są dostępne do uŜytkowania. Szacunkowy okres uŜytkowania wartości niematerialnych
wynosi 3 lata dla licencji na oprogramowanie komputerowe.
g) Przedpłata z tytułu wieczystego uŜytkowania gruntów
Grupa ujmuje umowy dotyczące wieczystego uŜytkowania gruntów jako umowy leasingu operacyjnego. W związku z tym, wszystkie
płatności dokonane w celu nabycia wieczystego uŜytkowania gruntów ujmowane są jako przedpłaty z tytułu wieczystego uŜytkowania
gruntów. Przedpłaty te podlegają odpisom do rachunku zysków i strat w okresie uŜytkowania gruntów.
h) NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności na dzień ich powstania są wykazywane w wartości bieŜącej
przewidywanej zapłaty i ujmowane w okresach późniejszych według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej oraz pomniejszane o odpisy aktualizujące naleŜności wątpliwe.
i) Zapasy
Składniki zapasów wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia nie wyŜej od moŜliwej do uzyskania ceny sprzedaŜy netto.
MoŜliwa do uzyskania cena sprzedaŜy netto jest róŜnicą pomiędzy szacowaną ceną sprzedaŜy dokonywaną w toku działalności
gospodarczej, a szacowanymi kosztami niezbędnymi do doprowadzenia sprzedaŜy do skutku.
Cenę nabycia lub koszt wytworzenia zapasów ustala się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło. Cena nabycia obejmuje cenę
zakupu powiększoną o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do
uŜywania lub wprowadzenia do obrotu. W przypadku wyrobów gotowych i produkcji w toku, koszty zawierają odpowiednią część
stałych pośrednich kosztów produkcji, wyliczoną przy załoŜeniu normalnego poziomu wykorzystania mocy produkcyjnych.
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j) Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty
Środki pienięŜne i ekwiwalenty obejmują środki pienięŜne w banku oraz depozyty na Ŝądanie. Saldo środków pienięŜnych i ich
ekwiwalentów wykazane w skonsolidowanym rachunku przepływów pienięŜnych składa się z określonych powyŜej środków
pienięŜnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych dodatkowo o niespłacone kredyty w rachunkach bieŜących, stanowiących integralną
część systemu zarządzania środkami pienięŜnymi Grupy.
k) Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów
(i) Ujęcie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów w księgach
Wartość bilansowa aktywów Grupy innych niŜ zapasy (zob. pkt i zasad rachunkowości) i aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego (zob. pkt s zasad rachunkowości) poddawana jest analizie na kaŜdy dzień bilansowy w celu stwierdzenia, czy występują
przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. W przypadku wystąpienia takich przesłanek Grupa Kapitałowa dokonuje szacunku
wartości odzyskiwalnej poszczególnych aktywów (zob. pkt k (ii) zasad rachunkowości).
Odpis z tytułu utraty wartości ujmowany jest w momencie, kiedy wartość bilansowa składnika aktywów lub ośrodka generującego
środki pienięŜne, do którego naleŜy dany składnik aktywów, przewyŜsza jego wartość odzyskiwalną. Odpisy z tytułu utraty wartości
ujmowane są w rachunku zysków i strat.
(ii) Kalkulacja wartości odzyskiwalnej
Wartość odzyskiwalna składników aktywów innych niŜ naleŜności wycenianych według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego
kosztu) definiowana jest jako większa z ich wartości netto moŜliwej do uzyskania ze sprzedaŜy pomniejszonej o koszty sprzedaŜy oraz
ich wartości uŜytkowej. W trakcie dokonywania kalkulacji wartości uŜytkowej przyszłe przepływy pienięŜne dyskontowane są przy
uŜyciu stopy procentowej przed opodatkowaniem, która odzwierciedla aktualną rynkową ocenę wartości pieniądza w czasie oraz
czynniki ryzyka charakterystyczne dla danego składnika aktywów. W przypadku aktywów, które nie generują niezaleŜnych przepływów
pienięŜnych wartość uŜytkowa szacowana jest dla najmniejszego identyfikowalnego ośrodka generującego środki pienięŜne, do
którego dany składnik aktywów przynaleŜy.
(iii) Odwrócenie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości
Na kaŜdy dzień bilansowy Grupa ocenia czy wystąpiły przesłanki wskazujące, Ŝe dokonany w poprzednich okresach sprawozdawczych
odpis aktualizujący jest zbędny lub teŜ za wysoki. W takim przypadku odpis lub jego część jest odwracany i wartość danego aktywa
jest przywracana do wysokości wartości bilansowej składnika aktywów pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, jaka byłaby wykazana
w sytuacji, gdyby odpis z tytułu utraty wartości nie został zaksięgowany.
Odwrócenie odpisu aktualizującego ujmowane jest w rachunku zysków i strat.
l) Kapitał własny
(i) Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy Spółki Dominującej stanowi kapitał zakładowy Grupy.
(ii) Kapitał zapasowy ze sprzedaŜy akcji powyŜej wartości nominalnej
RóŜnice między wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością nominalną akcji są ujmowane w kapitale zapasowym z emisji akcji
powyŜej ich wartości nominalnej.
(iii) Dywidendy
Dywidendy ujmuje się jako zobowiązania w okresie, w którym zostały uchwalone.
m) Oprocentowane kredyty bankowe, poŜyczki i papiery dłuŜne
W momencie początkowego ujęcia kredyty bankowe, poŜyczki i papiery dłuŜne są ujmowane według ceny nabycia odpowiadającej
wartości godziwej otrzymanych środków pienięŜnych, pomniejszonej o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub poŜyczki.
Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty, poŜyczki i papiery dłuŜne są następnie wyceniane według zamortyzowanego kosztu
przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
n) Świadczenia pracownicze
(i) Program określonych świadczeń – odprawy emerytalne
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Spółki Grupy Kapitałowej zobowiązane są na podstawie obowiązujących przepisów do wypłaty odpraw emerytalnych w wysokości
zgodnej z przepisami kodeksu pracy. Wysokość odpraw emerytalnych wynika z przepisów kodeksu pracy obowiązujących na dzień
wypłaty odprawy emerytalnej. Zobowiązanie Grupy Kapitałowej wynikające z odpraw emerytalnych obliczane jest poprzez oszacowanie
wysokości przyszłego wynagrodzenia pracownika w okresie, w którym pracownik osiągnie wiek emerytalny oraz poprzez oszacowanie
wysokości przyszłej odprawy emerytalnej. Odprawy te są dyskontowane do wartości bieŜącej. Stopę dyskontową otrzymuje się na
podstawie stopy zwrotu z obligacji Skarbu Państwa na dzień bilansowy. Zobowiązanie z tytułu odpraw emerytalnych ujmowane jest
proporcjonalnie do przewidywanego okresu świadczenia pracy przez danego pracownika. Kalkulacja przeprowadzana jest przez
uprawnionego aktuariusza przy zastosowaniu metody prognozowanych uprawnień jednostkowych. Rotacja pracowników jest
szacowana na podstawie danych historycznych oraz przewidywań poziomu zatrudnienia w przyszłości.
(ii) Płatności w formie akcji własnych
Program płatności w formie akcji własnych umoŜliwia niektórym pracownikom Grupy objęcie akcji Spółki Dominującej. Wartość
godziwa przyznanej opcji zakupu akcji jest prezentowana jako koszty z tytułu wynagrodzeń w korespondencji ze zwiększeniem kapitału
własnego. Wartość godziwa jest określana na dzień przyznania opcji zakupu akcji przez pracowników i rozłoŜona na okres, w którym
pracownicy nabędą bezwarunkowo prawo do realizacji opcji. Wartość godziwa opcji jest szacowana przy zastosowaniu modelu
opartego o formułę Blacka-Scholesa przy uwzględnieniu warunków, na jakich opcje zostały przyznane. Kwota obciąŜająca koszty jest
korygowana w celu odzwierciedlenia aktualnej liczby przyznanych opcji z wyjątkiem sytuacji gdy utrata praw do opcji jest efektem nie
osiągnięcia przez akcje poziomu cen odpowiedniego do ich objęcia.
o) Rezerwy
Rezerwa zostaje ujęta w przypadku, gdy na Grupie Kapitałowej ciąŜy obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający z
przeszłych zdarzeń i prawdopodobne jest, Ŝe wypełnienie tego obowiązku wiązać się będzie z wypływem korzyści ekonomicznych. W
przypadku, kiedy efekt wartości pieniądza w czasie ma istotne znaczenie, rezerwy są szacowane poprzez dyskontowanie oczekiwanych
przyszłych przepływów środków pienięŜnych w oparciu o stopę przed opodatkowaniem, która odzwierciedla bieŜące szacunki rynkowe
zmian wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko związane z danym składnikiem pasywów.
p) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania ujmuje się według zamortyzowanego kosztu.
q) Przychody
Przychody ze sprzedaŜy obejmują naleŜne lub uzyskane kwoty ze sprzedaŜy wyrobów gotowych, towarów lub usług, pomniejszone o
zwroty, rabaty i upusty. Przychody ze sprzedaŜy wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone o naleŜny podatek od towarów i
usług (VAT).
(i) SprzedaŜ wyrobów gotowych/ towarów i świadczenie usług
Przychody ze sprzedaŜy towarów i wyrobów gotowych są ujmowane w rachunku zysków i strat gdy znaczące ryzyko i korzyści
wynikające z ich własności zostały przeniesione na kupującego. Przychody ze świadczenia usług są ujmowane w rachunku zysków i
strat w proporcji do stopnia realizacji transakcji na dzień bilansowy. Stopień realizacji transakcji jest oceniany poprzez obserwację
wykonanych prac. Przychody nie są ujmowane, gdy istnieje znaczna niepewność co do moŜliwości uzyskania przyszłych korzyści
ekonomicznych, ustalenia wysokości poniesionych kosztów lub moŜliwości zwrotu wyrobów gotowych/ towarów lub Grupa pozostaje
trwale zaangaŜowana w zarządzanie sprzedanymi wyrobami gotowymi/ towarami.
r) Koszty
(i) Płatności z tytułu leasingu finansowego
Płatności leasingowe są rozdzielane na część stanowiącą koszt finansowania oraz część zmniejszającą zobowiązanie. Część
stanowiąca koszt finansowania jest przypisywana do poszczególnych okresów w czasie trwania umowy leasingu przy zastosowaniu
metody efektywnej stopy procentowej.
(ii) Płatności z tytułu leasingu operacyjnego
Płatności z tytułu zawartych przez Grupę Kapitałową umów leasingu operacyjnego ujmowane są w rachunku zysków i strat liniowo
przez okres trwania leasingu. Otrzymane specjalne oferty promocyjne ujmowane są w rachunku zysków i strat łącznie z kosztami z
tytułu leasingu.
(iii) Koszty finansowe netto
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Koszty finansowe netto obejmują odsetki płatne z tytułu zadłuŜenia ustalone w oparciu o efektywną stopę procentową, odsetki naleŜne
z tytułu zainwestowanych przez Grupę środków pienięŜnych, naleŜne dywidendy oraz zyski i straty z tytułu róŜnic kursowych.
Przychody z tytułu odsetek wykazuje się w rachunku zysków i strat na zasadzie memoriałowej, przy zastosowaniu metody efektywnej
stopy procentowej. Dochód z tytułu dywidend ujmuje się w rachunku zysków i strat w momencie, kiedy Grupa Kapitałowa nabywa
prawa do jej otrzymania. Część opłaty z tytułu leasingu finansowego stanowiąca koszt finansowania, wykazuje się w rachunku zysków
i strat przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
s) Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieŜącą i część odroczoną. Podatek dochodowy ujmowany
jest w rachunku zysków i strat, za wyjątkiem kwot związanych z pozycjami rozliczanymi bezpośrednio z kapitałem własnym. W takiej
sytuacji ujmuje się go w kapitale własnym.
Podatek bieŜący stanowi zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowanego dochodu za dany rok, szacowane przy zastosowaniu
stawek podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy oraz korekty podatku dotyczącego lat ubiegłych.
Podatek odroczony wyliczany jest przy zastosowaniu metody zobowiązania bilansowego, w oparciu o róŜnice przejściowe pomiędzy
wartością aktywów i zobowiązań szacowaną dla celów księgowych a ich wartością szacowaną dla celów podatkowych. Rezerwy nie
tworzy się na następujące róŜnice przejściowe: wartość firmy, której amortyzacja nie jest uznawana za koszt uzyskania przychodu dla
celów podatkowych, początkowe ujęcie aktywów lub pasywów, które nie wpływają ani na zysk księgowy ani na dochód do
opodatkowania, róŜnice związane z inwestycjami w jednostkach zaleŜnych w zakresie, w którym nie jest prawdopodobne, Ŝe zostaną
one zrealizowane w dającej się przewidzieć przyszłości. Ujęta kwota podatku odroczonego opiera się na oczekiwaniach, co do sposobu
realizacji wartości bilansowej aktywów i pasywów, przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących lub uchwalonych na dzień
bilansowy.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, Ŝe zostanie
osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ujemne róŜnice przejściowe. Wartość bilansowa składnika aktywów z
tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na kaŜdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniŜeniu o tyle, o ile
przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego
zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Na mocy obowiązujących przepisów spółki Grupy są uprawnione do korzystania z pomocy publicznej w postaci ulgi w podatku
dochodowym od osób prawnych z tytułu inwestycji w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (Toora Poland S.A.) oraz
Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o.).
Grupa ujmuje korzyści wynikające z uzyskanej pomocy publicznej w oparciu o MSR nr 12 Podatek dochodowy. Grupa rozpoznaje
aktywa z tytułu podatku odroczonego w wysokości moŜliwej do wykorzystania wartości pomocy publicznej przysługującej spółkom
Grupy na poszczególne dni bilansowe.
t) Raportowanie segmentów działalności
Segment działalności jest wyodrębnioną częścią Grupy, która zajmuje się dostarczaniem określonych produktów lub usług (segment
branŜowy) lub dostarczaniem produktów lub usług w określonym środowisku ekonomicznym (segment geograficzny), który podlega
ryzykom i czerpie korzyści odmienne niŜ inne segmenty.
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1.

Sprawozdawczość segmentów działalności

Sprawozdawczość segmentów działalności prezentowana jest w odniesieniu do segmentów branŜowych oraz geograficznych.
Podstawowy wzór sprawozdawczy stanowi podział na segmenty branŜowe i wynika ze struktury zarządzania oraz raportowania
wewnętrznego Grupy.
Ceny stosowane w rozliczeniach pomiędzy poszczególnymi segmentami oparte są o ceny rynkowe.
Wynik segmentu, jego aktywa oraz zobowiązania zawierają pozycje, które go dotyczą w sposób bezpośredni jak równieŜ odpowiednie
pozycje uŜytkowane wspólnie, które w oparciu o racjonalne przesłanki moŜna do tego segmentu przypisać. Nieprzypisane do
segmentu pozycje obejmują środki pienięŜne i ich ekwiwalenty, niektóre udokumentowane zobowiązania dłuŜne oraz pozycje majątku
wspólnego Grupy wraz ze związanymi z nimi kosztami.
Wydatek inwestycyjny w ramach segmentu jest to całkowity koszt poniesiony w danym okresie na nabycie aktywów w obrębie
segmentu, których czas uŜytkowania jest dłuŜszy od jednego roku.
Segmenty branŜowe
Działalność Grupy obejmuje produkcję i sprzedaŜ szeroko rozumianych wyrobów metalowych, w tym części i akcesoriów do pojazdów
mechanicznych, w tym ich silników. Ze względu na rodzaj procesów produkcyjnych oraz klasę uŜytkowników Grupa Kapitałowa
wyodrębnia poniŜsze główne segmenty branŜowe:
• Felgi,
• Grzejniki,
• Komponenty samochodowe i podobne,
• Felgi i inne, nie produkowane przez Grupę.
PoniŜej przedstawiono dane dotyczące segmentów branŜowych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 r. oraz analogiczny
okres roku 2004.
Segmenty geograficzne
Pomimo lokalizacji urządzeń produkcyjnych i innych aktywów słuŜących realizacji działalności operacyjnej Grupy w Polsce, rynki
zbytu Grupy obejmują poza Polską inne kraje europejskie, przede wszystkim Włochy. Podział przychodów generowanych przez Grupę
na segmenty geograficzne jest uwarunkowany połoŜeniem geograficznym klientów Grupy.
PoniŜej przedstawiono dane dotyczące segmentów geograficznych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 r. oraz analogiczny
okres roku 2004.
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Segmenty branŜowe
Felgi
2 005
Przychody od podmiotów zewnętrznych:
SprzedaŜ towarów/wyrobów gotowych
Przychody, razem

63 538

Komponenty samochodowe
i podobne

Grzejniki
2 004

2 005

38 036

2 004

32 313

2 005

24 078

2 004

64 715

Felgi i inne, nie
produkowane przez Grupę
2 005

23 131

2 004

14 737

Razem
2 005

6 642

2004

175 303

91 887

63 538

38 036

32 313

24 078

64 715

23 131

14 737

6 642

175 303

91 887

(57 820)

(35 754)

(28 435)

(21 670)

(52 953)

(18 283)

(11 920)

(6 162)

(151 128)
(16 703)

(81 869)
(8 312)

Zysk operacyjny

7 472

1 706

Przychody finansowe netto
Podatek dochodowy
Podatek odroczony

3 231
(161)
4 116

6 310
(138)

Pozostałe koszty
Nieprzypisane koszty

Zysk netto
Aktywa segmentu
Nieprzypisane aktywa

14 658

7 878

1 459

233 400
125 015

85 558
50 976

15 439

1 459

358 415

136 534

5 222

1 169

53 152
162 206

10 799
109 443

215 358

120 242

85 287

43 407

25 498

15 805

107 176

24 887

15 439

Aktywa razem

85 287

43 407

25 498

15 805

107 176

24 887

Zobowiązania segmentu
Nieprzypisane zobowiązania

15 088

1 840

3 163

1 983

29 680

5 807

Zobowiązania, razem
Przepływy pienięŜne z działalności operacyjnej
Przepływy pienięŜne z działalności
inwestycyjnej
Przepływy pienięŜne z działalności finansowej
Wydatki inwestycyjne
Ujęte odpisy z tytułu utraty wartości
Odwrócone odpisy z tytułu utraty wartości

13 459

5 732

6 845

3 629

13 709

3 486

3 122

1 001

37 135

13 848

(27 616)

(20 704)

(14 044)

(13 106)

(28 127)

(12 591)

(6 405)

(3 615)

(76 192)
121 597

(50 016)
35 813

16 315

15 617

8 297

9 886

16 492

9 498

3 909

2 727

45 013

37.728

100
-

-

-

-

860
-

658
26

-

-

960
-

658
26

[mm1]
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Segmenty geograficzne

Przychody od podmiotów zewnętrznych
Aktywa segmentu
Przepływy pienięŜne z działalności operacyjnej
Przepływy pienięŜne z działalności inwestycyjnej
Przepływy pienięŜne z działalności finansowej
Wydatki inwestycyjne

Polska
2 005
2 004
102 496
42 268
218 981
60 714
21 712
6 370
(44 548)
(23 008)
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Włochy
2 005
2 004
55 000
47 781
112 450
68 634
11 651
7 201
(23 905) (26 008)

Pozostałe regiony
2005 z
2 004
17 807
1 838
26 984
7 186
3 772
277
(7 739)
(1 000)

Razem
2 005
2 004
175 303
91 887
358 415
136 534
37 135
13 848
(76 192)
(50 016)
121 597
35 813
45 013
37 728
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2.

Nabycie jednostek zaleŜnych

W dniu 15 czerwca 2005 r. Toora Poland S.A. zawarła umowę nabycia 51 085 udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o., stanowiących 55,6% jej kapitału zakładowego. Cena nabycia w wysokości 8 118 tys. zł została
uregulowana poprzez kompensatę wzajemnych rozrachunków z poprzednimi udziałowcami jednostki zaleŜnej: Alpol Sp. z o.o. oraz
Toora S.p.A.
Następnie, dnia 4 listopada 2005 r. Toora Poland S.A. zawarła umowę zakupu pozostałych 40 753 udziałów w kapitale zakładowym
TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o., stanowiących 44,4% jej kapitału zakładowego, o łącznej wartości nominalnej 4 075 tys. zł, stając się
jedynym udziałowcem spółki. Cena nabycia w wysokości 10 551 tys. zł została uregulowana poprzez płatność do poprzedniego udziałowca
jednostki zaleŜnej: Fondalmec Officine Meccaniche S.p.A.
Transakcje miały charakter połączenia jednostek gospodarczych znajdujących się pod wspólną kontrolą, do których nie odnoszą się regulacje
MSSF 3 Połączenie jednostek gospodarczych, ani innych MSSF. RóŜnica między ceną nabycia a wartością księgową przejętych aktywów netto w
wysokości 5 873 tys. zł została ujęta w kapitale własnym.
Wartość księgowa przejętych aktywów netto na dzień połączenia przedstawiała się następująco:

Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zapasy
NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty
Zobowiązania z tytułu kredytów, poŜyczek oraz innych instrumentów dłuŜnych
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Aktywa netto
Udziały mniejszości
Nabyte aktywa netto
RóŜnica z konsolidacji
Cena nabycia

Nabycie z dnia
15 czerwca 2005 r.
29 512
30
7 023
6 493
14 769
936
(18 475)
(16 701)
23 587
(10 421)
13 166
5 048
8 118

Przejęte środki pienięŜne i ich ekwiwalenty

(936)
Nabycie z dnia
4 listopada 2005 r.

Przejęte udziały mniejszości
Cena nabycia
RóŜnica z konsolidacji

11 376
10 551
825

W okresie 6 miesięcy od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. jednostka zaleŜna wypracowała zysk netto w wysokości 5 110 tys. zł,
który został ujęty w skonsolidowanym wyniku Grupy. Gdyby nabycie jednostki odbyło się na początku okresu objętego sprawozdaniem
finansowym, przychody ze sprzedaŜy i zrównane z nimi Grupy Kapitałowej wyniosłyby 206 219 tys. zł, a wynik netto 17 596 tys. zł.
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3.

Pozostałe przychody
2005

Zysk ze zbycia rzeczowego majątku trwałego
Inne
Pozostałe przychody, razem

4.

2004
85
852
937

515
515

Pozostałe koszty
2005

2004

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Usługi obce
Podatki i opłaty
Pozostałe koszty rodzajowe
Koszt własny sprzedanych towarów i materiałów
Inne

961
13 907
1 443
1 353
11 920
965

665
406
9 351
1 357
1 000
6 024
182

Pozostałe koszty, razem

30 549

18 985

5.

Wynagrodzenia oraz świadczenia pracownicze
2005

Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Koszty odpraw emerytalnych (w tym zwiększenie zobowiązań z tego tytułu)
Transakcje rozliczane z kapitałem własnym (opcje managerskie)
Koszty wynagrodzeń oraz świadczeń pracowniczych, razem

2004
12 532
3 545
23
109
16 209

5 883
1 594
7 477

Struktura zatrudnienia na 31 grudnia
2005

2004

Pracownicy:
Bezpośrednio produkcyjni
Pośrednio produkcyjni
Umysłowi

489
141
70

206
81
38

Struktura zatrudnienia, razem

700

325

6.

Płatności w formie akcji własnych

Na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Dominującej z dnia 11 października 2005 r. i uchwały
Rady Nadzorczej z dnia 3 listopada 2005 r., w Spółce Dominującej ustanowiony został Program Motywacyjny w celu zapewnienia warunków dla wzrostu
wyników finansowych Spółki Dominującej i długoterminowego wzrostu jej wartości poprzez związanie osób w nim uczestniczących ze Spółką Dominującą i jej
Grupą Kapitałową. Program Motywacyjny przybrał formę programu opcji na akcje upowaŜniającego kluczową kadrę zarządzająca oraz pracowników wyŜszego
szczebla Grupy do kupna akcji Spółki Dominującej. Cały Program Motywacyjny realizowany będzie w latach 2006-2008.
W celu realizacji ustanowionego w Spółce Dominującej Programu Motywacyjnego, Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło o emisji 831 198
warrantów subskrypcyjnych w seriach od A do F. W ramach realizacji Programu Motywacyjnego osoby w nim uczestniczące będą mogły zatem uzyskać prawo
do objęcia łącznie nie więcej niŜ 831 198 (słownie: osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem) Akcji serii C Spółki Dominującej. Maksymalna
liczba akcji do objęcia w odniesieniu do danej transzy Programu nie moŜe być większa niŜ maksymalna liczba akcji, jaka moŜe być przydzielona
w poszczególnych transzach Programu.
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Posiadacze warrantów subskrypcyjnych będą mogli wykonać prawo do objęcia Akcji Serii C w następujących terminach:
posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A mogą wykonać prawa z tych warrantów w okresie od 8 maja 2006 r. do 31 grudnia 2008 r.;
posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B mogą wykonać prawa z tych warrantów w okresie od 6 listopada 2006 r. do 31 grudnia
2008 r.;
posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C mogą wykonać prawa z tych warrantów w okresie od 7 maja 2007 r. do 31 grudnia
2008 r.;
posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D mogą wykonać prawa z tych warrantów w okresie od 5 listopada 2007 r. do 31 grudnia
2008 r.;
posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii E mogą wykonać prawa z tych warrantów w okresie od 5 maja 2008 r. do 31 grudnia
2008 r.;
posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii F mogą wykonać prawa z tych warrantów w okresie od 3 listopada 2008 r. do 31 grudnia
2008 r.
W przypadku niezrealizowania warrantów subskrypcyjnych we wskazanych terminach, ulegają one wygaśnięciu.
Osobami Uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym są:
Francesco Taglietti, który będzie mógł uzyskać prawo do objęcia 207 800 Akcji;
Eros Cavalli, który będzie mógł uzyskać prawo do objęcia 207 800 Akcji;
Renzo Poli, który będzie mógł uzyskać prawo do objęcia 311 700 Akcji;
PowyŜej wskazane osoby będą mogły nabywać akcje w równych częściach w kaŜdej z transz Programu.
Prawa do nabycia pozostałych 103 898 Akcji będą mogły uzyskać osoby pełniące wysokie funkcje zarządcze w Spółce Dominującej lub jej
Grupie. Całkowita liczba akcji przeznaczonych do objęcia przez osoby uprawnione nie moŜe być większa niŜ 831 198 akcji, ani teŜ, w odniesieniu
do danej transzy Programu, większa niŜ maksymalna liczba akcji jaka moŜe być przydzielona w poszczególnych transzach Programu.
Osoby Uprawnione uzyskują prawo do objęcia Akcji pod warunkiem spełnienia kryteriów solidarnościowych oraz jakościowych. Kryteria
solidarnościowe to:
wprowadzenie akcji Spółki serii A i B do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
pozostawanie w Stosunku SłuŜbowym ze Spółką lub spółką naleŜącą do Grupy oraz
nie pozostawanie w okresie wypowiedzenia takiego Stosunku SłuŜbowego, za wyjątkiem przypadku, gdy po dokonaniu
wypowiedzenia Stosunku SłuŜbowego a przed upływem okresu wypowiedzenia zawiązany zostanie nowy Stosunek SłuŜbowy ze
Spółką lub jej spółką zaleŜną.
Natomiast kryteria jakościowe mówią, iŜ Osoby Uprawnione będą mogły uzyskać prawo do objęcia Akcji w poszczególnych transzach Programu,
o ile średnia rynkowa cena akcji waŜona obrotami liczona za okres ostatnich 30 dni sesyjnych przed dniem podjęcia uchwały Zarządu w sprawie
uzyskania prawa do objęcia Akcji, będzie wyŜsza niŜ:
a)
cena emisyjna akcji serii B ustalona w ramach pierwszej publicznej emisji akcji - dla praw do objęcia akcji przyznawanych w pierwszej
transzy Programu,
b)
cena emisyjna akcji serii B ustalona w ramach pierwszej publicznej emisji akcji powiększona o 2,5%, 5,0%, 7,5%, 10% i 12,5% dla
praw do objęcia akcji przyznawanych odpowiednio w kolejnych transzach.
Wpływ płatności w formie akcji własnych na sprawozdanie finansowe Grupy przedstawia poniŜsza tabela:

2005
Rachunek zysków i strat – koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników
Zyski z lat ubiegłych i roku bieŜącego
Kapitał własny

2004
(109)
109
-

-

Grupa przyjęła do wyceny swojego planu motywacyjnego model oparty o formułę Blacka –Scholesa. Zastosowanie tego modelu wymagało przyjęcia załoŜeń
opisanych w nocie 29.
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Podsumowanie danych na temat programu i jego wyceny
Ilość warrantów przyznanych (do 31 grudnia 2005 r.)
Seria A
Seria B
Seria C
Francesco
34 634
34 634
34 633
Taglietti
Eros Cavalli
34 634
34 634
34 633
Renzo Poli
51 950
51 950
51 950
121 218
121 218
121 216

Seria D

Wartość planu na dzień przyznania tj. 16 listopada 2005 r. (w złotych)
Seria A
Seria B
Seria C
Francesco
30 747,20
46 580,46
59 519,92
Taglietti
Eros Cavalli
30 747,20
46 580,46
59 519,92
Renzo Poli
46 120,80
69 870,69
89 279,89
107 615,20
163 031,61
208 319,73

Seria E

Seria F

Razem

34 633

34 633

34 633

207 800

34 633
51 950
121 216

34 633
51 950
121 216

34 633
51 950
121 216

207 800
311 700
727 300

Seria D

Seria E

Seria F

Razem

71 026,99

81 766,78

91 986,37

381 627,72

71 026,99
106 540,49
248 594,47

81 766,78
122 650,17
286 183,73

91 986,37
137 979,56
321 952,30

381 627,72
572 441,60
1 335 697,04

Parametry modelu Blacka-Scholesa przyjęte dla celów powyŜszej wyceny przedstawia poniŜsza tabela:

Seria A
Seria B
Seria C
Seria D
Seria E
Seria F

7.

Data
realizacji
2006-05-08
2006-11-06
2007-05-07
2007-11-05
2008-05-05
2008-11-03

Cena
Cena
bieŜąca wykonania Stopa %
15,80
15,80
4,59%
15,80
16,20
4,70%
15,80
16,59
4,81%
15,80
16,99
4,92%
15,80
17,38
5,05%
15,80
17,78
5,18%

ZmienOpcja
ność
kupna (call)
23,4%
1,1837
23,4%
1,7933
23,4%
2,2914
23,4%
2,7344
23,4%
3,1479
23,4%
3,5413

Przychody finansowe netto
2005

Przychody z tytułu odsetek
Przychody z tytułu róŜnic kursowych, netto
Przychody finansowe, razem

2004
199
7 474
7 673

30
9 012
9 042

Koszty z tytułu odsetek

(4 442)

(2 732)

Koszty finansowe, razem

(4 442)

(2 732)

3 231

6 310

Przychody finansowe, netto

8.

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat
2005
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy za rok bieŜący

2004

(161)
(161)
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2005

2004

Odroczony podatek dochodowy
Powstanie / odwrócenie róŜnic przejściowych
Ujęcie pomocy publicznej do wykorzystania w przyszłych okresach

4 116
315
3 801

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat

3 955

(138)

Efektywna stopa podatkowa
2005

2005

2004

2004

%

tys. zł
10 703

%

tys. zł
8 016

Zysk przed opodatkowaniem
Podatek w oparciu o obowiązującą stawkę podatkową

19%

(2 034)

19%

(1 523)

Efekt podatkowy:
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (róŜnice trwałe)
Przychody niepodlegające opodatkowaniu (róŜnice trwałe)
RóŜnice przejściowe, od których Grupa nie rozpoznała aktywa/rezerwy z tytułu
odroczonego podatku dochodowego
Strata podatkowa za dany okres, od której Grupa nie rozpoznała aktywa z tytułu
odroczonego podatku dochodowego
Pomoc publiczna, od której w trakcie roku Grupa rozpoznała aktywa z tytułu
odroczonego podatku dochodowego
Działalność pozastrefowa
Pozostałe
Podatek dochodowy według efektywnej stawki podatkowej

(37%)

(425)
1 436
674

(215)
106
2 036

(364)

(404)

4 653

-

(161)
176

(138)
-

3 955

2%

(138)

Ujmowanie korzyści z tytułu działania Spółki Dominującej oraz jednostki zaleŜnej w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE)
Wartość pomocy publicznej przysługująca Spółce Dominującej na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosi 65 457 tys. zł., zaś wartość pomocy publicznej
przysługująca jednostce zaleŜnej na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosi 8.592,8 tys. złotych. Grupa oszacowała przyszłe korzyści ekonomiczne z
tytułu zwolnienia z podatku dochodowego i rozpoznała aktywa z tytułu podatku odroczonego do wysokości kwot przewidzianych do
wykorzystania w przyszłości, przy zachowaniu zasady ostroŜności.

9.

Działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Spółka Dominująca Toora Poland S.A. posiada zobowiązania inwestycyjne z tytułu działalności prowadzonej na terenie Tarnobrzeskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Działalność na obszarze Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej prowadzona jest na podstawie zezwolenia nr 67 z dnia 3 kwietnia
2002 r. obowiązującego do 14 listopada 2017 r., które zostało zmienione Decyzją Ministra Gospodarki i Pracy nr 5/PG/2003 z dnia 15 stycznia
2003 r.
Na podstawie obecnie obowiązującego zezwolenia ustalono następujące warunki na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie:
- poniesienie na terenie strefy wydatków inwestycyjnych w wysokości nie mniejszej niŜ 22 000 tys. zł do dnia 31 grudnia 2003 r. i (narastająco)
nie mniejszej niŜ 65 600 tys. zł do dnia 31 grudnia 2005 r.;
- osiągnięcie poziomu zatrudnienia nie mniejszego niŜ 150 pracowników nie później niŜ do 31 grudnia 2003 r. i utrzymanie zatrudnienia na tym
poziomie do dnia 31 grudnia 2004 r. oraz osiągnięcie (narastająco) poziomu zatrudnienia 223 pracowników do dnia 30 czerwca 2005 r.
i utrzymanie zatrudnienia na tym poziomie do dnia 31 grudnia 2005 r.;
- przestrzeganie Regulaminu Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i innych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania strefy.
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Na podstawie kontroli wypełnienia warunków zezwolenia za rok 2005, przeprowadzonej przez Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną
w styczniu 2006 r., łączna wartość poniesionych wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2005 r. wyniosła 115 242 tys. zł, natomiast stan
zatrudnienia w Spółce Dominującej na dzień 31 grudnia 2005 r. osiągnął poziom 537 osób.
Na mocy obowiązujących przepisów Spółka Dominująca uprawniona jest do korzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych. Pula
dostępnej pomocy publicznej (oszczędności podatkowych) wynosi 65% kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych poniesionych do dnia 31
grudnia 2004 r. i 50% kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych poniesionych w późniejszym okresie. Zmiana zakresu pomocy publicznej
wynika z faktu zmiany statusu Spółki Dominującej ze średniego na duŜego przedsiębiorcę. Zarząd nie przewiduje, Ŝeby w ciągu najbliŜszych kilku
lat dostępna pula pomocy publicznej została wykorzystana.
Dochody osiągane przez Spółkę Dominującą z działalności nie objętej zezwoleniem są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób
prawnych na zasadach ogólnych.
Na dzień 31 grudnia 2005 r. wartość kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych wyniosła 115 242 tys. zł, a limit pomocy publicznej wyniósł
67 981 tys. zł. Do dnia 31 grudnia 2005 roku Spółka Dominująca wykorzystała pomoc publiczną w wysokości 2 525 tys. zł.
Spółka ZaleŜna TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o. posiada zobowiązania inwestycyjne z tytułu działalności prowadzonej na terenie Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Działalność na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej prowadzona jest na podstawie zezwolenia
nr 129 z dnia 10 lipca 2001 r. obowiązującego do 8 sierpnia 2016 r., które zostało zmienione Decyzją Ministra Gospodarki i Pracy nr 235/PR/04
z dnia 11 sierpnia 2004 r.
Na podstawie obecnie obowiązującego zezwolenia ustalono następujące warunki na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie:
- zatrudnienie co najmniej 50 pracowników w terminie do 31 grudnia 2002 r. i jego zwiększenie do 60 osób w terminie do 31 grudnia 2003 r. oraz
do 64 osób w terminie do 31 grudnia 2005 r., a takŜe utrzymanie zatrudnienia na tym poziomie do dnia 31 grudnia 2010 r.;
- poniesienie na terenie strefy wydatków inwestycyjnych w rozumieniu § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w wysokości co najmniej 26 294 tys. zł w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r., w tym co najmniej 14
055 tys. zł w terminie do 31 grudnia 2003 r.;
- przestrzeganie Regulaminu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i innych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania strefy.
Na podstawie kontroli wypełnienia warunków zezwolenia za rok 2005, przeprowadzonej przez Katowicką Specjalna Strefę Ekonomiczną S.A.
w kwietniu 2006 r., łączna wartość poniesionych wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2005 r. wyniosła 23 785 tys. zł, natomiast stan
zatrudnienia w Spółce stale przewyŜszał zatrudnienie określone w zezwoleniu. Na mocy obowiązujących przepisów Spółka ZaleŜna uprawniona
jest do korzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych. Pula dostępnej pomocy publicznej w postaci ulgi w podatku dochodowym
wynosi 50% poniesionych kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych. Zarząd nie przewiduje, Ŝeby w ciągu najbliŜszych kilku lat dostępna pula
pomocy publicznej została wykorzystana.
Dochody osiągane przez Spółkę ZaleŜną z działalności nieobjętej zezwoleniem są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych na
zasadach ogólnych. Na dzień 31 grudnia 2005 r. wartość poniesionych kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych wyniosła 23 785 tys. zł,
a zatem limit pomocy publicznej wyniósł 11.892,6 tys. zł. Do dnia 31 grudnia 2005 r. Spółka ZaleŜna wykorzystała pomoc publiczną w wysokości
3 300 tys. zł.
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10. Rzeczowe aktywa trwałe
Grunty

Maszyny
i urządzenia

Budynki i budowle

Środki transportu

Środki trwałe w
budowie

Inne środki trwałe

Razem

Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych

Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2004 r.

37

10 095

54 019

110

1 676

5 563

71 500

Zwiększenia

-

3 046

32 048

245

2 150

35 373

72 862

Zmniejszenia

-

-

(1 798)

(16)

-

(37 503)

(39 317)

Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2004 r.

37

13 141

84 269

339

3 826

3 433

105 045

Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2005 r.

37

13 141

84 269

339

3 826

3 433

105 045

Zwiększenia w wyniku objęcia kontroli nad jednostką zaleŜną

816

8 966

22 330

362

2 178

2 757

37 409

Pozostałe zwiększenia

585

7 974

48 404

315

2 491

76 654

136 423

-

(203)

(2 160)

(127)

(8)

(60 176)

(62 674)

1 438

29 878

152 843

889

8 487

22 668

216 203

Zmniejszenia
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2005 r.
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Grunty

Maszyny
i urządzenia

Budynki i budowle

Środki transportu

Środki trwałe w
budowie

Inne środki trwałe

Razem

Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości

Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2004 r.

-

(401)

(4 561)

(15)

(225)

-

(5 202)

Amortyzacja za okres

-

(313)

(11 000)

(35)

(515)

-

(11 863)

Zmniejszenia

-

-

759

7

-

-

766

-

(714)

(14 802)

(43)

(740)

-

(16 299)

Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2005 r.

-

(714)

(14 802)

(43)

(740)

-

(16 299)

Zwiększenia w wyniku objęcia kontroli nad jednostką zaleŜną

-

(786)

(5 622)

(83)

(1 405)

-

(7 896)

Amortyzacja za okres

-

(495)

(17 292)

(107)

(1 040)

-

(18 934)

Zmniejszenia

-

16

479

22

8

-

525

Odpisy z tytułu utraty wartości

-

(700)

-

-

-

-

(700)

Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości
na dzień 31 grudnia 2005 r.

-

( 2 679)

(37 237)

(211)

(3 177)

-

(43 304)

Na dzień 1 stycznia 2004 r.

37

9 694

49 458

95

1 451

5 563

66 298

Na dzień 31 grudnia 2004 r.

37

12 427

69 467

296

3 086

3 433

88 746

Na dzień 1 stycznia 2005 r.

37

12 427

69 467

296

3 086

3 433

88 746

5 310

22 668

172 899

Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości
na dzień 31 grudnia 2004 r.

Wartość netto

Na dzień 31 grudnia 2005 r.

1 438

27 199
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Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych
Jednostka zaleŜna TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o. posiada nieruchomość (budynek w Wodzisławiu Śląskim), która obecnie jest
wykorzystywana przez jednostkę w ograniczonym zakresie. Na dzień bilansowy Grupa utworzyła odpis aktualizujący wartość budynku w kwocie
700 tys. zł w celu doprowadzenia wartości netto budynku na dzień 31 grudnia 2005 r. do jego oszacowanej wartości odzyskiwalnej,
reprezentującej moŜliwą do uzyskania kwotę ze sprzedaŜy nieruchomości, po potrąceniu kosztów zbycia.
Środki trwałe w leasingu
Grupa Kapitałowa uŜytkuje część maszyn produkcyjnych w ramach umów leasingu finansowego. W przypadku kaŜdej z takich maszyn Grupa ma
moŜliwość jej zakupu po zakończeniu okresu leasingu po korzystnej cenie. Na koniec okresu sprawozdawczego wartość bilansowa
leasingowanych maszyn i urządzeń wyniosła 21 036 tys. zł.
Zabezpieczenia
Na koniec okresu sprawozdawczego składniki aktywów trwałych o wartości bilansowej 90 463 tys. zł stanowiły zabezpieczenie kredytów
inwestycyjnych. Pełną informację na temat zabezpieczeń ustanowionych na majątku Grupy Kapitałowej przedstawiono w nocie 18.

11. Wartości niematerialne
Koncesje, licencje,
oprogramowanie
komputerowe i pozostałe

Razem

Wartość brutto wartości niematerialnych
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2004 r.
Zwiększenia
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2004 r.

174
14
188

174
14
188

Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2005 r.
Zwiększenia w wyniku objęcia kontroli nad jednostką zaleŜną
Pozostałe zwiększenia
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2005 r.

188
134
47
369

188
477
47
712

(70)
(41)

(70)
(41)

Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2004 r.

(111)

(111)

Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2005 r.
Zwiększenia w wyniku objęcia kontroli nad jednostką zaleŜną
Pozostałe zwiększenia

(111)
(104)
(54)

(111)
(447)
(54)

Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 stycznia 2005 r.

(269)

(612)

Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości
Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2004 r.
Zwiększenia

Wartość netto
Na dzień 1 stycznia 2004 r.

104

104

Na dzień 31 grudnia 2004 r.

77

77

Na dzień 1 stycznia 2005 r.
Na dzień 31 grudnia 2005 r.

77
100

77
100
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Amortyzacja wartości niematerialnych oraz odpisy z tytułu utraty wartości
Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych oraz odpisy z tytułu utraty wartości wykazywane są w następujących pozycjach rachunku zysków
i strat:
2005
2004
Amortyzacja

54

41

54

41

12. Odroczony podatek dochodowy
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwa na odroczony podatek dochodowy
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwa na odroczony podatek dochodowy zostały ujęte w odniesieniu do poniŜszych
pozycji aktywów i zobowiązań:
Aktywa
Rezerwy
Wartość netto
2005
2004
2005
2004
2005
2004
Rzeczowe aktywa trwałe
Zapasy
NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
Rezerwy
Pozostałe zobowiązania
Pomoc publiczna do wykorzystania w przyszłych okresach

133
40
60
44
153
15 371

4 546

115
-

-

133
40
60
44
38
15 371

4 546

Aktywa / rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Kompensata
Aktywa / rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
wykazane w bilansie

15 801
(115)

4 546
-

115
(115)

-

15 686
-

4 546
-

15 686

4 546

-

-

15 686

4 546

Nieujęte aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Odroczony podatek dochodowy nie został ujęty w odniesieniu do poniŜszych pozycji:
2005
Ujemne róŜnice przejściowe
Pomoc publiczna

2004
710
58 679
59 389

349
39 726
40 075

Grupa nie rozpoznała aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w pełnej wysokości nadwyŜki przejściowych róŜnic ujemnych nad
przejściowymi róŜnicami dodatnimi, ze względu na brak pewności, co do realizacji tych róŜnic w przyszłości. Ponadto Grupa nie rozpoznaje
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w odniesieniu do kwoty niewykorzystanej pomocy publicznej wynoszącej 58 679 tys. zł ze
względu na niepewność, co do jej realizacji w najbliŜszej przyszłości.
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Zmiana róŜnic przejściowych w okresie
Objęcie
Zmiana ujęta w
kontroli nad
rachunku
jednostką
zysków i strat
zaleŜną

Stan na
01.01.2004

Pomoc publiczna

4 546
4 546

Stan na
01.01.2005

Rzeczowe aktywa trwałe
Zapasy

-

NaleŜności z tytułu dostaw i usług i pozostałe
Rezerwy
Pozostałe zobowiązania
Pomoc publiczna do wykorzystania w przyszłych okresach

-

Stan na
31.12.2004

-

4 546
4 546

Objęcie
Zmiana ujęta w
kontroli nad
rachunku
jednostką
zysków i strat
zaleŜną

Stan na
31.12.2005

4 546

133
40
60
44
38
3 801

7 024

133
40
60
44
38
15 371

4 546

4 116

7 024

15 686

* w wyniku objęcia kontroli nad jednostką zaleŜną TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o.
13. Zapasy
2005

2004

Materiały
Produkty w toku
Wyroby gotowe
Towary
Zapasy netto, razem

10 618
7 275
3 892
1 223
23 008

Odpis aktualizujący wartość zapasów
Zapasy, wartość brutto

490

180

23 498

10 817

5 690
1 752
3 090
105
10 637

Utworzenie odpisu z tytułu utraty wartości zostało ujęte w pozycji “Pozostałe koszty” w rachunku zysków i strat.
Na dzień 31 grudnia 2005 r. zapasy o wartości 7 823 tys. zł stanowiły zabezpieczenia kredytów bankowych udzielonych jednostkom
tworzącym Grupę Kapitałową. Pełną informację na temat zabezpieczeń ustanowionych na majątku Grupy Kapitałowej przedstawiono w nocie
18.

14. NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
2005
NaleŜności z tytułu dostaw i usług
Pozostałe naleŜności
Przedpłaty
NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe, razem

2004
58 917
3 527
946
63 390

29 121
2 410
498
32 029

NaleŜności z tytułu dostaw i usług są przedstawione w kwotach netto pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne w kwocie 931 tys. zł.
Na dzień 31 grudnia 2005 r. Spółka Dominująca posiadała naleŜności od jednego z klientów w kwocie 916 tys. zł (w tym: przeterminowane do
2 miesięcy: 453 tys. zł, od 2-6 miesięcy: 258 tys. zł oraz powyŜej 6 miesięcy: 205 tys. zł), z czego 858 tys. zł pozostało niespłacone do dnia
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sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia
2005 r. naleŜności od tego klienta nie zostały pokryte odpisem aktualizującym gdyŜ w ocenie Zarządu Spółki Dominującej nie istnieje znaczące
ryzyko, Ŝe naleŜności te nie zostaną odzyskane. Ponadto, Zarząd Spółki Dominującej otrzymał oświadczenie od klienta, deklarujące spłatę wyŜej
wspomnianych naleŜności do 31 grudnia 2006 r. oraz gwarancję jednostki dominującej Toora SpA, która potwierdziła, iŜ w przypadku
nieuregulowania powyŜszych naleŜności do tego dnia, Toora SpA zobowiązuje się do uregulowania powyŜszej kwoty na rzecz Spółki.

15. Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty
2005
Środki pienięŜne w kasie
Środki pienięŜne na rachunkach bankowych oraz lokaty bankowe
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty,
wartość wykazana w rachunku przepływów pienięŜnych, razem

2004

29
82 765

13
241

82 794

254

16. Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy Grupy na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosił 20 780 tys. zł i dzielił się na 20 780 000 akcji o wartości nominalnej 1 zł kaŜda.
Akcje zwykłe
2005
Ilość udziałów na początek okresu
Przekształcenie formy prawnej Spółki Dominującej
Emisja akcji
Ilość akcji na koniec okresu (w pełni opłacone)

A
B

Rodzaj
akcji

zwykłe na
okaziciela
zwykłe na
okaziciela

Rodzaj
uprzywilejow
ania akcji

Brak
Brak

9 500 000

1 zł

1 zł

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Rodzaj
Liczba
Wartość
Sposób pokrycia
ograniczenia
akcji
serii/ emisji
kapitału
praw do akcji
wg wartości
nominalnej
(w tys. zł)
brak
13 500
13 500
zamiana udziałów na
000
akcje
brak
7 280 000
7 280
gotówka

Liczba akcji, razem

9 500 000
-

20 780 000

Wartość nominalna 1 akcji

Seria /
emisja

2004

w sztukach
9 500 000
4 000 000
7 280 000

Data
rejestracji

Prawo do
dywidend
y (od
daty)

1 lipca
2005 r.
20
grudnia
2005 r.

1 lipca
2005 r.
20
grudnia
2005 r.

20 780 000

Kapitał zakładowy, razem

20 780

Posiadacze akcji zwykłych są uprawnieni do otrzymywania uchwalonych dywidend oraz mają prawo do jednego głosu na akcję podczas Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Dominującej. Wszystkie akcje uprawniają w jednakowym stopniu do majątku Spółki Dominującej
w przypadku podziału majątku.
Kapitał z emisji akcji powyŜej ich wartości nominalnej
Kapitał powstał z przeprowadzonej w 2005 roku emisji akcji. Wartość tego kapitału na dzień 31 grudnia 2005 r. wyniosła 99 800 tys. zł.
Zyski z lat ubiegłych i roku bieŜącego
Na dzień 31 grudnia 2005 r. zyski z lat ubiegłych i roku bieŜącego Grupy wynosiły 17 065 tys. zł, z czego 12 903 tys. zł pochodziło z zysku netto
wypracowanego przez Grupę w roku 2005 po pomniejszeniu o część zysku netto za 2005 r. przeznaczonego na podwyŜszenie kapitału
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zakładowego przy przekształceniu formy prawnej Spółki Dominującej, 461 tys. zł to kapitały rozpoznane w wyniku nabycia TMP Fondalmec
Poland Sp. z o.o., 3 592 tys. zł to zyski z lat ubiegłych, a 109 tys. zł to rozpoznane płatności w formie akcji własnych.

17. Zysk przypadający na jedną akcję/udział
Podstawowy zysk przypadający na akcję/udział
Kalkulacja podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję/udział dokonana została w oparciu o zysk netto akcjonariuszy Spółki
Dominującej w kwocie 13 703 tys. zł (2004: 7 878 tys. zł) oraz o średnią waŜoną liczbę akcji/udziałów na dzień sporządzenia sprawozdania
finansowego w liczbie 11 895 397 (2004: 9 500 000). Wielkości te zostały ustalone w sposób przedstawiony poniŜej:
Zysk netto zwykłych akcjonariuszy Spółki Dominującej
2005
Zysk netto akcjonariuszy/udziałowców Spółki Dominującej

2004
13 703

7 878

Średnia waŜona liczba akcji zwykłych/udziałów
2005

2004

w sztukach
9 500 000
1 719 500
675 897

Liczba akcji zwykłych/udziałów na początek okresu
Wpływ emisji akcji w czerwcu 2005
Wpływ emisji akcji w listopadzie 2005
Średnia waŜona liczba akcji zwykłych na koniec okresu

11 895 397

9 500 000
9 500 000

Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję/udział
Kalkulacja rozwodnionego zysku przypadającego na jedną akcję na dzień 31 grudnia 2005 r. dokonana została w oparciu o zysk akcjonariuszy
Spółki Dominującej w kwocie 13 703 tys. zł (w 2004 r.: 7 878 tys. zł) oraz o średnią waŜoną rozwodnioną liczbę akcji na dzień sporządzenia
sprawozdania finansowego w liczbie 12 000 151 (2004: 9 500 000). Na dzień 31 grudnia 2005 r. rozwadniające potencjalne akcje zwykłe
dotyczyły 831.198 warrantów subskrypcyjnych z prawem do objęcia akcji serii C Spółki Dominującej. Posiadaczami warrantów są osoby
uprawnione do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. Szczegóły Programu opisane są w nocie 6. Rozwodniony zysk przypadający na jedną
akcję został ustalony w sposób przedstawiony poniŜej:
Zysk netto akcjonariuszy/udziałowców Spółki Dominującej (rozwodniony)
2005
Zysk netto akcjonariuszy/udziałowców Spółki Dominującej

2004
7 878

13 703

Średnia waŜona liczba akcji/udziałów (rozwodniona)
2005

2004
w sztukach

Liczba udziałów na początek okresu
Wpływ emisji akcji w związku z przekształceniem formy prawnej Spółki
Wpływ emisji akcji w listopadzie 2005
Średnia waŜona liczba akcji (rozwodniona) na koniec okresu

9 500 000
1 719 500
780 651
12 000 151
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18. Zobowiązania z tytułu kredytów, poŜyczek oraz innych instrumentów dłuŜnych
Nota prezentuje dane o zobowiązaniach Grupy Kapitałowej z tytułu kredytów, poŜyczek oraz innych instrumentów dłuŜnych (weksli). Informacje
odnośnie ryzyka kursowego i ryzyka stopy procentowej, na jakie naraŜona jest Grupa przedstawia nota 22.

2005
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty i poŜyczki
Zobowiązania z tytułu dłuŜnych papierów wartościowych
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

Zobowiązania krótkoterminowe
Krótkoterminowa część kredytów i poŜyczek
Krótkoterminowa część zobowiązań z tytułu dłuŜnych papierów wartościowych
Krótkoterminowa część zobowiązań z tytułu leasingu finansowego

2004

54 540
14 664
15 965

41 322
8 817
-

85 169

50 139

31 821
7 855
6 130

16 286
4 146
-

45 806

20 432

Harmonogram spłat kredytów i poŜyczek oraz zobowiązań z tytułu dłuŜnych papierów wartościowych
Razem
Kredyty i poŜyczki
Zobowiązania z tytułu dłuŜnych papierów
wartościowych
Razem

do 1 roku

od 2 do 5 lat

powyŜej 5 lat

86 361

31 821

11 723

42 817

-

22 519

7 855

3 954

10 710

-

108 880

39 676

15 677

53 527

-

Harmonogram spłat zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Płatności z
Odsetki*
tytułu leasingu
2005
do roku
1 do 5 lat
powyŜej 5 lat

od 1 do 2 lat

7 088
14 992
2 901
24 981

2005
957
1 925
4
2 886

Kapitał
2005

Płatności z
tytułu leasingu
2004

6 131
13 067
2 897
22 095

Zgodnie z zawartymi umowami leasingu, nie występują opłaty warunkowe.
* płatności odsetkowe zostały przeliczone wg średniego kursu NBP dla Euro na dzień 31 grudnia 2005 r.
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Zabezpieczenia ustanowione na majątku Grupy
1.Środki trwałe
1.1 Hipoteka
1.2 Przewłaszczenie
1.3 Zastaw
2. Zapasy
1.1 Przewłaszczenie
1.2. Zastaw
Razem

31.12.2005

31.12.2004

39 299
575

20 395
--

50 589

41 115

2 500
5 323

5 323

98 286

66 833

Zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego – Toora Poland S.A.
Zgodnie z postanowieniami umowy kredytu inwestycyjnego nr 3/2003 z dnia 3 kwietnia 2003 roku zawartej przez Toora Poland S.A. z Bankiem
Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z aneksami: nr 1/2004 z dnia 14 kwietnia 2004 roku, nr 2/ 2004 z dnia 25 czerwca 2004
roku, nr 3/2005 z dnia 9 czerwca 2005 roku, nr 4/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 roku, spłata kredytu została zabezpieczona:
- bezwarunkową gwarancją bankową UniCredit (Suisse) Bank S.A. w wysokości 4.200.000 EUR,
- hipoteką łączną kaucyjną w wysokości 5.000.000 EUR na nieruchomościach zabudowanych połoŜonych w Nisku wraz z cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej,
- zastawem rejestrowy w kwocie 6.754.486,48 zł na maszynach i urządzeniach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- zastawem rejestrowym na zakupionych maszynach i urządzeniach w kwocie 7.700.000 EUR wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- zastawem rejestrowym na zakupionych maszynach i urządzeniach w kwocie 2.000.000 EUR wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- zastawem na akcjach Toora Poland S.A. o wartości nominalnej 9.500.000 zł , będących własnością Alpol Sp. z o.o.,
- pełnomocnictwem do potrącenia kwoty niespłaconego kredytu z rachunku bieŜącego kredytobiorcy,
- oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.
Zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego – TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o.
Zgodnie z postanowieniami umowy kredytu inwestycyjnego nr 11/2005 z dnia 16 maja 2005 roku zawartą przez TMP Fondalmec Poland Sp.
z o.o. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. wraz z aneksem z dnia 17 czerwca 2005 roku, spłata kredytu została zabezpieczona:
- umowną hipoteką kaucyjną łączną do kwoty 20.000.000 zł ustanowioną na nieruchomościach TMP Fondalmec,
- umową cesji przyszłych wierzytelności z konkretnych zamówień składanych w ramach umów generalnych z odbiorcami, które powstaną w
wyniku zrealizowanej inwestycji,
- zastawem rejestrowym w wysokości 3.442,6 tys. zł na wszystkich maszynach i urządzeniach finansowanych z udziałem przedmiotowego
kredytu inwestycyjnego wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej
- poręczeniem Toora SpA do wysokości 4.000.000 EUR,
- umową wsparcia zawartą pomiędzy Toora SpA i bankiem finansującym kredyt,
- umową podporządkowania poŜyczek zaciągniętych przez Spółkę od jednostek powiązanych,
- pełnomocnictwem do rachunku bankowego Spółki prowadzonego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. – I Oddział Gliwice,
- oświadczeniem o podaniu się egzekucji.
Zabezpieczenia kredytu zaliczki na finansowanie naleŜności – Toora Poland S.A.
Zgodnie z postanowieniami umowy nr 12/2003 kredytu zaliczki na finansowanie naleŜności z dnia 15 września 2003 r. zawartej przez Spółkę
Toora Poland S.A. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z aneksami nr 1/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r., nr 2/2004
z dnia 7 września 2004 r., nr 3/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. spłata kredytu zostanie zabezpieczona:
- upowaŜnieniem banku do obciąŜenia rachunku bieŜącego kwotami wynikającymi z naleŜności z tytułu wykorzystanego kredytu,
- cesją wierzytelności z faktur VAT,
- pełnomocnictwem do rachunku bankowego kredytobiorcy w Pekao S.A.,
- oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.
Zabezpieczenia kredytu zaliczki na finansowanie naleŜności – TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o.
Zgodnie z postanowieniami umowy nr 102/2003 kredytu zaliczki na finansowanie naleŜności z dnia 21 listopada 2003 r. zawartej przez Spółkę
TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z aneksami spłata kredytu zostanie
zabezpieczona:
- pełnomocnictwem do potrącenia kwoty niespłaconego kredytu z rachunku bankowego,
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- przelewem wierzytelności wynikających z faktur VAT z zachowaniem przez Bank prawa do zwrotnego przelewu wierzytelności, jeśli zapłata za
fakturę nie zostanie dokonana w ciągu 10 dni roboczych po upływie terminu jej płatności,
- oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.
Zabezpieczenia kredytów w rachunku bieŜącym – Toora Poland S.A.
Zgodnie z postanowieniami umowy nr 31/CKK/KIE/2005 kredytu kasowego z dnia 16 grudnia 2005 roku zawartej przez Spółkę Toora Poland S.A.
z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie spłata kredytu zostanie zabezpieczona:
- pełnomocnictwem do potrącenia kwoty niespłaconego kredytu z rachunku bieŜącego kredytobiorcy,
- wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.
Zgodnie z postanowieniami umowy nr CKK/STW/5/2004 kredytu w rachunku bieŜącym z dnia 18 sierpnia 2004 r. zawartej przez Spółkę Toora
Poland S.A. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z aneksami nr 1/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r., nr 2/2005 z 29
dnia lipca 2005 r., spłata kredytu zostanie zabezpieczona:
- zastawem rejestrowym na zapasach magazynowych w kwocie 5.323.288,62 zł,
- wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- pełnomocnictwem do rachunków bankowych kredytobiorcy prowadzonych w Pekao S.A.
Zgodnie z postanowieniami umowy nr CRD/17687/04 kredytu w rachunku bieŜącym z dnia 10 grudnia 2004 r. zawartej przez Spółkę Toora
Poland S.A. z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie spłata kredytu zostanie zabezpieczona:
- wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- pełnomocnictwem do regulowania wierzytelności i roszczeń banku w cięŜar rachunku bieŜącego kredytobiorcy w Raiffeisen Bank Polska S.A.,
- zastawem rejestrowym na maszynach i urządzeniach o łącznej wartości 2.952.257,49 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- przelewem wierzytelności Fiat Auto Poland S.A. oraz Tadmar S.A.,
- oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.
Zabezpieczenia kredytów w rachunku bieŜącym – TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o.
Zgodnie z postanowieniami umowy nr PBD/ZDS/KR-RB/246/05 kredytu w rachunku bieŜącym z dnia 26 kwietnia 2005 r. zawartej przez Spółkę
TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o. z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, spłata kredytu zostanie zabezpieczona:
- przewłaszczeniem zapasów o wartości 2.500 tys. zł,
- przewłaszczeniem maszyn i urządzeń o wartości 575 tys. zł.
Pozostałe zabezpieczenia
W związku z umową kredytu Spółka Dominująca, Alpol Sp. z o.o. (podmiot dominujący wobec Toora Poland S.A.) oraz Bank zawarły w dniu 14
kwietnia 2004 r. umowę podporządkowania poŜyczek, na mocy której zobowiązania Spółki Dominującej z tytułu poŜyczek udzielonych przez
Alpol Sp. z o.o. na łączną kwotę 9 839 207,10 zł zostały bezwzględnie podporządkowane zobowiązaniom Spółki Dominującej wynikającym z
umowy kredytu inwestycyjnego. Spółka Dominująca zobowiązała się do uznania pierwszeństwa praw i wierzytelności Banku z tytułu umowy
kredytu w stosunku do praw i wierzytelności Alpol Sp. z o.o. z tytułu powyŜszych umów poŜyczki do momentu całkowitej spłaty wierzytelności
Banku. Po dniu bilansowym Spółka Dominująca spłaciła część zobowiązań z tytułu poŜyczek do Alpol Sp. z o.o. Spółka Dominująca powiadomiła
o tym fakcie Bank. Według wyjaśnień uzyskanych przez Zarząd od przedstawicieli Banku, sytuacja ta nie będzie wpływać na moŜliwość
wykorzystywania przez Spółkę tego źródła finansowania.
Poza zabezpieczeniami majątkowymi opisanymi powyŜej, na dzień 31 grudnia 2004 r. TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o. podpisała równieŜ
zgodę na wystawienie bankowych tytułów egzekucyjnych w wysokości 50.037,0 tys. zł i 6.000,0 tys. zł w Banku Polska Kasa Opieki S.A.
(odpowiednio z tytułu kredytu inwestycyjnego i kredytu factoringowego), oraz 1.200,0 tys. zł w Banku Handlowym w Warszawie S.A., z tytułu
kredytu w rachunku bieŜącym.

19. Rezerwa na świadczenia emerytalne
2005
Rezerwa na świadczenia emerytalne

2004
23

-

Wycena zobowiązań z tytułu odpraw emerytalno-rentowych na dzień 31 grudnia 2005 r. została dokonana przy zastosowaniu metod
aktuarialnych oraz stopy dyskonta opartej na rynkowych stopach zwrotu na dzień bilansowy. Rotacja pracowników została oszacowana na
podstawie danych historycznych oraz przewidywanego poziomu zatrudnienia w przyszłości.
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20. Rezerwy na zobowiązania
Na rezerwy składają się zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.

Inne rezerwy

Razem

Wartość na dzień 1 stycznia 2005 r.
Zwiększenia
Wartość na dzień 31 grudnia 2005 r.

106
760
866

106
760
866

Część krótkoterminowa

866

866

21. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
2005
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych
Pozostałe zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania, razem

2004
79 208
3 995
83 203

47 743
1 684
49 427

22. Instrumenty finansowe
Grupa ponosi w związku ze swoją działalnością szereg ryzyk finansowych, w tym: ryzyko zmian rynkowych (obejmujące ryzyko walutowe i ryzyko
zmian stóp procentowych), ryzyko kredytowe oraz ryzyko związane z płynnością finansową. Całościowy program zarządzania ryzykiem
wprowadzony przez Grupę oparty jest na załoŜeniu nieprzewidywalności rynków finansowych oraz słuŜy maksymalnemu ograniczaniu wpływu
potencjalnych negatywnych czynników na wyniki finansowe Grupy.
Zarządzanie ryzykiem oparte jest na procedurach zatwierdzonych przez Zarząd.
Ryzyko kredytowe
Do instrumentów finansowych, szczególnie naraŜonych na ryzyko kredytowe naleŜą środki pienięŜne i ich ekwiwalenty oraz naleŜności. Grupa
lokuje środki pienięŜne i ich ekwiwalenty w instytucjach finansowych o wysokiej wiarygodności finansowej. Nie istnieje znacząca koncentracja
ryzyka kredytowego w odniesieniu do naleŜności handlowych od jednostek niepowiązanych oraz pozostałych naleŜności, natomiast jednostki
powiązane traktowane są jako podmioty o wysokiej wiarygodności finansowej.
Ryzyko zmian stóp procentowych
PoŜyczki i kredyty bankowe zaciągane przez Grupę najczęściej oparte są na zmiennej stopie procentowej. Na dzień 31 grudzień 2005 r. Grupa
nie stosuje zabezpieczeń ograniczających zagroŜenia wpływu na wynik finansowy zmian w przepływach pienięŜnych wynikających ze zmiennych
stóp procentowych.
Ryzyko walutowe
Grupa naraŜona jest na ryzyko walutowe związane z transakcjami w walutach innych niŜ jej waluta pomiaru operacji gospodarczych. Ryzyko
dotyczy przede wszystkim sprzedaŜy wyrobów gotowych oraz zakupów surowców, które są dokonywane w walutach obcych oraz spłaty kredytów
i poŜyczek denominowanych w walutach obcych.
Grupa nie korzysta z narzędzi zabezpieczających przed ryzykiem walutowym.
NaleŜności denominowane w walutach obcych stanowiły na dzień bilansowy równowartość 22 667 tys. zł (31 grudnia 2004 r.: 17 717 tys. zł).
Zobowiązania denominowane w walutach obcych stanowiły na dzień bilansowy równowartość 70 811 tys. zł (31 grudnia 2004 r.: 34 203 tys. zł).
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Ryzyko związane z płynnością finansową
OstroŜne zarządzanie płynnością finansową zakłada utrzymywanie wystarczających zasobów środków pienięŜnych oraz ich ekwiwalentów oraz
dostępność dalszego finansowania poprzez zagwarantowane środki z linii kredytowych.
Wartość godziwa instrumentów finansowych
Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach
transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami.
Wartość godziwa ustalana jest w drodze:
–
wyceny instrumentu finansowego po cenie ustalonej na aktywnym rynku regulowanym, na którym następuje publiczny obrót instrumentami
finansowymi, zaś informacje o tej cenie są ogólnie dostępne, (aktywa przeznaczone do obrotu i sprzedaŜy),
–
oszacowania ceny instrumentu finansowego za pomocą metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne (instrumenty pochodne).
PoniŜej przedstawiono szczegóły dotyczące wartości godziwych instrumentów finansowych, dla których jest moŜliwe ich oszacowanie:
• Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty, krótkoterminowe depozyty bankowe oraz krótkoterminowe kredyty bankowe. Wartość godziwa tych
instrumentów jest zbliŜona do ich wartości bilansowych z uwagi na szybką zapadalność tych instrumentów.
• NaleŜności handlowe, pozostałe naleŜności, zobowiązania handlowe oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów. Wartość godziwa tych
instrumentów jest zbliŜona do ich wartości bilansowych.
• Długoterminowe poŜyczki i kredyty bankowe. Wartość godziwa tych instrumentów szacowana jest na podstawie zdyskontowanych
oczekiwanych przyszłych przepływów kapitałowych i odsetkowych. Ze względu na zmienny charakter ich oprocentowania wartość
godziwa jest zbliŜona do wartości księgowej.
• Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego. Wartość godziwa wymienionych instrumentów szacowana jest jako wartość bieŜąca
przyszłych przepływów pienięŜnych. Ze względu na zmienny charakter ich oprocentowania wartość godziwa jest zbliŜona do wartości
księgowej.
• Zobowiązania wekslowe. Wartość godziwa wymienionych instrumentów szacowana jest jako wartość bieŜąca przyszłych przepływów
pienięŜnych i jest zbliŜona do wartości bilansowej.
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W poniŜszych tabelach przedstawiona została efektywna stopa procentowa dotycząca aktywów i zobowiązań, od których naliczane jest oprocentowanie, w podziale na poszczególne kategorie wiekowe:
2005
Efektywna stopa
procentowa
Kredyty i poŜyczki, w tym:

Razem

< 6 miesięcy

6 – 12 miesięcy

1 -2 lata

2 -5 lat

> 5 lat

86 361

25 510

6 311

11 723

42 817

-

- poŜyczka dla Spółki Dominującej od Alpol Sp. z o.o.
(z dnia 29.01.2003 r.;
kwota poŜyczki według umowy – 380 tys. EUR)

5,5%

1 835

-

-

-

1 835

-

- poŜyczka dla Spółki Dominującej od Alpol Sp. z o.o.
(z dnia 20.03.2003 r.;
kwota poŜyczki według umowy – 232 tys. EUR)

5,5%

1 033

-

-

-

1 033

-

- poŜyczka dla Spółki Dominującej od Alpol Sp. z o.o.
(z dnia 23.04.2003 r.;
kwota poŜyczki według umowy – 466 tys. EUR)

5,0%

2 040

-

-

-

2 040

-

- poŜyczka dla Spółki Dominującej od Alpol Sp. z o.o.
(z dnia 15.12.2003 r.;
kwota poŜyczki według umowy – 875 tys. EUR)

4,5%

3 685

-

-

-

3 685

-

- poŜyczka dla Spółki Dominującej od Alpol Sp. z o.o.
(z dnia 14.04.2005 r.;
kwota poŜyczki według umowy – 410 tys. EUR)

6,0%

375

-

375

-

-

-

- poŜyczka dla Spółki Dominującej od Alpol Sp. z o.o.
(z dnia 26.04.2005 r.;
kwota poŜyczki według umowy - 300 tys. EUR)

6,0%

312

-

312

-

-

-

- poŜyczka dla Spółki Dominującej od Alpol Sp. z o.o.
(z dnia 17.06.2005 r.;
kwota poŜyczki według umowy – 370 tys. EUR)-

6,0%

384

-

384

-

-

-

- poŜyczka dla Spółki Dominującej od Alpol Sp. z o.o.
(z dnia 24.08.2005 r.;
kwota poŜyczki według umowy – 400 tys. EUR)

6,0%

413

-

413

-

-

-
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2005
Efektywna stopa
procentowa

Razem

< 6 miesięcy

6 – 12 miesięcy

1 -2 lata

2 -5 lat

> 5 lat

- poŜyczka dla jednostki zaleŜnej od Toora SpA
(z dnia 8.10.2002 r.;
kwota poŜyczki według umowy – 100 tys. EUR)

3,0%

480

-

-

-

480

-

- poŜyczka dla jednostki zaleŜnej od Toora SpA
(z dnia 30.04.2003 r.;
kwota poŜyczki według umowy – 100 tys. EUR)

3,0%

409

-

-

-

409

-

- dewizowy kredyt inwestycyjny udzielony dla Spółki Dominującej
przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(na podstawie umowy kredytowej nr 3/2003 z dnia 3.04.2003 r.
zmienionej aneksem nr 1/2004 z dnia 14.04.2004 r., aneksem nr
2/2004 z dnia 25.06.2004 r., aneksem nr 3/2005 z dnia 9.06.2005
r. i aneksem nr 4/2005 z dnia 11.08.2005 r.;
kwota kredytu według umowy – 12 500 tys. EUR)

4,18%

40 203

5 465

3 860

7 720

23 158

-

- kredyt zaliczka na finansowanie naleŜności udzielony dla Spółki
Dominującej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(na podstawie umowy kredytowej nr 12/2003 z dnia 15.09.2003 r.
zmienionej aneksem nr 1/2004 z dnia 18.08.2004 r., aneksem nr
2/2004 z dnia 7.09.2004 r. i aneksem nr 3/2005 z dnia
29.07.2005 r.;
kwota limitu kredytu według umowy – 7 000 tys. zł)

7,88%

6 296

6 296

-

-

-

-

- kredyt w rachunku bieŜącym udzielony dla Spółki Dominującej
przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(na podstawie umowy kredytowej nr CKK/STW/5/2004 z dnia
18.08.2004 r. zmienionej aneksem nr 1/2004 z dnia 22.12.2004 r.
i aneksem nr 2/2005 z dnia 29.07.2005 r.;
kwota limitu kredytu według umowy – 4 000 tys. zł)

7,88%

3 878

3 878

-

-

-

-

- kredyt w rachunku bieŜącym udzielony dla Spółki Dominującej
przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(na podstawie umowy kredytowej nr 31/CKK/KIE/2005 z dnia
16.12.2005 r.;

7,88%

5 000

5 000

-

-

-

-
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2005
Efektywna stopa
procentowa

Razem

< 6 miesięcy

6 – 12 miesięcy

1 -2 lata

2 -5 lat

> 5 lat

kwota limitu kredytu według umowy – 5 000 tys. zł)
- kredyt w rachunku bieŜącym udzielony dla Spółki Dominującej
przez Raiffeisen Bank Polska S.A.
(na podstawie umowy kredytowej nr CRD/17687/04 z dnia
10.12.2004 r.;
kwota limitu kredytu według umowy – 2 000 tys. zł)

6,92%

1 942

1 942

-

-

-

-

- dewizowy kredyt inwestycyjny udzielony jednostce zaleŜnej
przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie
(na podstawie umowy kredytowej nr 11/2005 z dnia 16.05.2005 r.
zmienionej aneksem nr 1 z dnia 17.06.2005 r.;
kwota limitu kredytu według umowy – 5.949 tys. EUR)

7,38%

15 147

-

967

4 003

10 177

-

- kredyt w rachunku bieŜącym udzielony dla jednostki zaleŜnej
przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.
(na podstawie umowy kredytowej nr PBP/ZDS/KR-RB/246/05 z
dnia 26.04.2005 r.;
kwota limitu kredytu według umowy – 1.000 tys. zł)

7,38%

278

278

-

-

-

-

- kredyt zaliczka na finansowanie naleŜności udzielony jednostce
zaleŜnej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie
(na podstawie umowy kredytowej nr 102/2003 z dnia 21.11.2003
r. zmienionej aneksem nr 5 z dnia 15.12.2005 r.;
kwota limitu kredytu według umowy – 3.000 tys. zł)

7,30%

2 651

2 651

-

-

-

-

22 519

4 291

3 564

3 954

10 710

-

22 519

4 291

3 564

3 954

10 710

-

22 095

3 838

2 292

5 053

10 403

509

15 898

2 902

1 324

3 149

8 014

509

Zobowiązania z tytułu dłuŜnych papierów wartościowych,
w tym:
- weksle wystawione na Spółkę Dominującą przez włoskie spółki
(Gi-Zeta Impianti srl, Bosello Tiesse Robot SpA, Nuova Civardi
srl, Stern S.r.l. Marconi Forni e Macchine Industriali srl, Diesse
Presse srl, Colosio srl, IMT Intermato srl) - dostawców zakupów
inwestycyjnych

3,996%

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, w tym:
- leasing finansowy maszyn i urządzeń technicznych przez

0,35%
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2005
Efektywna stopa
procentowa

Razem

< 6 miesięcy

6 – 12 miesięcy

1 -2 lata

2 -5 lat

> 5 lat

Spółkę Dominującą od Toora SpA
- leasing finansowy maszyn i urządzeń technicznych przez
jednostkę zaleŜną od Franfinance Polska Sp. z o.o. i od
Handlowy-Leasing Sp. z o.o.

15,38%,
9,38%

6 197

936

968

1 904

2 389

-

3 285

3 285

-

-

-

-

3 285

3 285

-

-

-

-

79 480

79 480

-

-

-

-

79 480

79 480

-

-

-

-

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty, w tym:
- środki pienięŜne na rachunkach bankowych

0,1%

Inwestycje krótkoterminowe, w tym:
- lokaty bankowe

3,9%

2004
Efektywna stopa
procentowa
Kredyty i poŜyczki, w tym:
- poŜyczka dla Spółki Dominującej od Alpol Sp. z o.o.
(z dnia 29.01.2003 r.;
kwota poŜyczki według umowy – 380 tys. EUR)
- poŜyczka dla Spółki Dominującej od Alpol Sp. z o.o.
(z dnia 20.03.2003 r.;
kwota poŜyczki według umowy – 232 tys. EUR)
- poŜyczka dla Spółki Dominującej od Alpol Sp. z o.o.
(z dnia 23.04.2003 r.;
kwota poŜyczki według umowy – 466 tys. EUR)
- poŜyczka dla Spółki Dominującej od Alpol Sp. z o.o.
(z dnia 15.12.2003 r.;
kwota poŜyczki według umowy – 875 tys. EUR)
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Razem

< 6 miesięcy

6 – 12 miesięcy

1 -2 lata

2 -5 lat

> 5 lat

57 608

13 023

3 263

6 527

28 268

6 527

5,5%

1 676

-

-

-

1 676

-

5,5%

1 034

-

-

-

1 034

-

5,0%

2 077

-

-

-

2 077

-

4,5%

3 903

-

-

-

3 903

-
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2004
Efektywna stopa
procentowa

Razem

< 6 miesięcy

6 – 12 miesięcy

1 -2 lata

2 -5 lat

> 5 lat

- dewizowy kredyt inwestycyjny udzielony dla Spółki Dominującej
przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(na podstawie umowy kredytowej nr 3/2003 z dnia 3.04.2003 r.
zmienionej aneksem nr 1/2004 z dnia 14.04.2004 r. i aneksem nr
2/2004 z dnia 25.06.2004 r.;
kwota kredytu według umowy – 10 500 tys. EUR)

4,11%

39 158

3 263

3 263

6 527

19 578

6 527

- kredyt zaliczka na finansowanie naleŜności udzielony dla Spółki
Dominującej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(na podstawie umowy kredytowej nr 12/2003 z dnia 15.09.2003 r.
zmienionej aneksem nr 1/2004 z dnia 18.08.2004 r. i aneksem nr
2/2004 z dnia 7.09.2004 r.;
kwota limitu kredytu według umowy – 5 000 tys. zł)

+ 8,52%

4 005

4 005

-

-

-

-

- kredyt w rachunku bieŜącym udzielony dla Spółki Dominującej
przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(na podstawie umowy kredytowej nr CKK/STW/5/2004 z dnia
18.08.2004 r. zmienionej aneksem nr 1/2004 z dnia 22.12.2004
r.;
kwota limitu kredytu według umowy – 4 000 tys. zł)

8,52%

3 749

3 749

-

-

-

-

- kredyt w rachunku bieŜącym udzielony dla Spółki Dominującej
przez Raiffeisen Bank Polska S.A.
(na podstawie umowy kredytowej nr CRD/17687/04 z dnia
10.12.2004 r.;
kwota limitu kredytu według umowy – 2 000 tys. zł)

7,44%

2 006

2 006

-

-

-

-

12 963

2 073

2 073

3 027

5 790

-

12 963

2 073

2 073

3 027

5 790

-

Zobowiązania z tytułu dłuŜnych papierów wartościowych,
W tym:
- weksle wystawione na Spółkę Dominującą przez włoskie spółki
(Gi-Zeta Impianti srl, Bosello High Technology srl, Tiesse Robot
SpA, Nuova Civardi srl, Stern S.r.l. Marconi Forni e Macchine
Industriali srl, Diesse Presse srl, Colosio srl) - dostawców
zakupów inwestycyjnych

4,393%
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2004
Efektywna stopa
procentowa
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty, w tym:
- środki pienięŜne na rachunkach bankowych

0,1%

40

Razem

< 6 miesięcy
241
241

241
241

6 – 12 miesięcy

1 -2 lata
-

2 -5 lat
-

> 5 lat
-

-

GRUPA KAPITAŁOWA TOORA POLAND S.A.
Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
(w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej)
23. Leasing operacyjny
Umowy leasingu operacyjnego, w których Grupa Kapitałowa jest leasingobiorcą
Płatności z tytułu nieodwoływalnych umów leasingu kształtują się w sposób przedstawiony poniŜej:

2005
do roku
1 do 5 lat

2004
870
1 567

-

2 437

-

Grupa jest stroną umów najmu maszyn produkcyjnych, wózków widłowych oraz serwera, zakwalifikowanych jako leasing operacyjny. Umowy
najmu są zawarte na okres poniŜej 5 lat z moŜliwością odnowienia umowy. śadna z umów najmu nie zawiera warunkowych opłat.
W roku kończącym się dnia 31 grudnia 2005, zaksięgowano 708 tys. zł jako koszty z tytułu opłat w leasingu operacyjnym w rachunku zysków i
strat (2004: 0 tys. zł).

24. Zobowiązania inwestycyjne
W 2005 roku Grupa poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 100 534 tys. zł (w tym 80 312 tys. zł na niefinansowe aktywa trwałe). Grupa
przewiduje, Ŝe powstałe na transakcjach zobowiązania zostaną spłacone w następnym roku obrotowym.
Na dzień 31 grudnia 2005 r. zakontraktowane nakłady inwestycyjne na 2006 rok wynosiły 5 000 tys. Euro.

25. Zobowiązania warunkowe
Na dzień 31 grudnia 2005 r. Grupa nie posiadała zobowiązań warunkowych.

26. Transakcje z podmiotami powiązanymi
Transakcje z kadrą kierowniczą
Wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki Dominującej, kształtowało się w sposób następujący:
2005
Pan Renzo Poli – Prezes Zarządu
Pan Francesco Taglietti – Wiceprezes Zarządu
Pan Eros Cavalli – Wiceprezes Zarządu
Pani Halina Wysocka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Pan Alessandro Cella – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Wojciech Łucki – Sekretarz Rady Nadzorczej
Pani Corinna Katrin zur Nedden – członek Rady Nadzorczej
Pan Paweł Stawowy – członek Rady Nadzorczej
Pan Giovanni Natali - członek Rady Nadzorczej

33
18
13
18
11
13
7
113

Odpowiednia wartość wynagrodzenia w roku 2004 wyniosła 113 tys. zł.
Ponadto, kadra kierownicza Spółki Dominującej uczestniczy w Programie Motywacyjnym, którego szczegóły zostały opisane w nocie 6
niniejszego sprawozdania.
W 2005 roku Grupa Kapitałowa ponosiła takŜe koszty na rzecz Alpol Sp. z o.o. dotyczące między innymi usług zarządczych. Łączna wartość
kosztów usług poniesionych przez spółki tworzące Grupę Kapitałową na rzecz Alpol Sp. z o.o. za 2005 r. wyniosła 1.033 tys. zł.
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Transakcje z pozostałymi podmiotami powiązanymi
Przychody z tytułu
sprzedaŜy
produktów,
Nazwa spółki towarów i usług
Alpol Sp. z o.o.
Toora SpA

RAZEM

Nazwa spółki
Alpol Sp. z o.o.
Toora SpA

Koszty
finansowe
- odsetki

Inne przychody
operacyjne

Środki trwałe w
leasingu
finansowym

Zakup środków
trwałych

87

1 033

1 161

-

430

69

-

36 778

3 650

16 793

388

229

7 459

16 603

-

159

-

-

-

-

-

Toora BV
Damp SpA

Koszty zakupu
towarów,
materiałów

Koszty zakupu
usług

6 325

28

1 181

-

-

-

-

43 190

4 870

19 135

388

659

7 528

16 603

Otrzymane
poŜyczki

NaleŜności
handlowe

Czynne
Zobowiązania
rozliczenia
z tytułu
Bierne rozliczenia
międzyokresowe Zobowiązania
leasingu
Inne
międzyokresowe
kosztów
handlowe
finansowego zobowiązania
kosztów

Inne
naleŜności

10 077

-

2 386

-

2 541

-

-

120

838

491

278

-

27 552

15 898

119

-

Toora BV

-

-

-

77

232

-

-

-

Damp SpA

-

3 353

-

-

-

-

-

-

10 915

3 844

2 664

77

30 325

15 898

119

120

RAZEM

Poza transakcjami z podmiotami powiązanymi wymienionymi powyŜej, Spółka Dominująca korzystała z usług doradczych KUO S.r.l. Strategic
Development Consultants z siedziba w Mediolanie, której udziałowcem jest Pan Alessandro Cella, członek Rady Nadzorczej. Łączna wartość
tych usług wyniosła w 2005 r. 214 tys. zł.
Pozostałe transakcje
Nazwa spółki
Przedmiot transakcji

Wartość

Alpol Sp. z o.o.

Refundacja kosztów emisji akcji

2 260

Toora SpA

Koszty emisji akcji (ujęte jako pomniejszenie kapitału zapasowego)

1 221

27. Podmioty Grupy Kapitałowej
Kontrola nad Grupą Kapitałową
Na dzień 31 grudnia 2005 r. Spółka Dominująca Toora Poland S.A. była w 64,97% spółką zaleŜną od Alpol Sp. z o.o., której jedynym
udziałowcem jest Toora SpA. Jednostką dominującą najwyŜszego szczebla jest Toora BV Holland.
Jednostki zaleŜne
Kraj

Udział %
2005

TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o.

Polska

2004
100%

28. Zdarzenia po dniu bilansowym
Umowa o współpracy handlowej zawarta z firmą SBS Sp. z o.o. z dnia 1 marca 2006 r.
W dniu 1 marca 2006 r. Spółka Dominująca zawarła umowę o współpracy handlowej z firmą SBS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przedmiotem
której jest dostawa grzejników aluminiowych będących w ofercie Spółki. Umowa została zawarta na okres 1 roku, z prawem jej automatycznego
przedłuŜenia kaŜdorazowo o kolejny rok kalendarzowy.
Przewidywana szacunkowa wartość przedmiotu umowy wynosi około 9 300 000 Euro.
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Umowa o limit wierzytelności NR CRD/L/21061/05 zawarta z Raiffeisen Bank Polska S.A. z dnia 2 stycznia 2006 r.
W dniu 2 stycznia 2006 r. Spółka Dominująca zawarła umowę kredytu i gwarancji płatniczych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. do maksymalnej
kwoty 10 000 000 PLN (słownie dziesięć milionów zł).
Limit został udzielony na okres od dnia udostępnienia środków z Limitu do dnia 9 lutego 2007 r., z przeznaczeniem na finansowanie bieŜącej
działalności Kredytobiorcy. PowyŜsza umowa przejmuje istniejące zadłuŜenie i zobowiązania wynikające z Umowy Kredytowej CRD /17687/04
z dnia 10 grudnia 2004 r.
Wykorzystanie limitu moŜe następować w formie:
-Kredytu na rachunku bieŜącym w PLN, poprzez obciąŜanie rachunku bieŜącego prowadzonego w PLN w drodze wykonywania przez Bank
poleceń płatniczych Spółki do kwoty 2 000 000 PLN (słownie dwa miliony zł),
-Gwarancji płatniczych w PLN lub innej walucie, wystawianych przez Bank na wniosek Spółki na rzecz Beneficjenta Hydro Aluminium A.S.
Norwegia, zgodnie z zaakceptowanymi przez Bank i oznaczonymi kaŜdorazowo w ramach limitu zleceniami Spółki, do kwoty 8 000 000 PLN
(słownie osiem milionów zł).
Płatności zobowiązań z tytułu poŜyczek otrzymanych od podmiotu dominującego
Na mocy Umowy kredytu inwestycyjnego nr 3/2003 z dnia 3 kwietnia 2003 roku zawartej przez Spółkę Dominującą z Bankiem Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna Bank udzielił Spółce Dominującej kredytu inwestycyjnego w wysokości stanowiącej równowartość w zł 12.500.000 EURO
na okres od dnia 3 kwietnia 2003 roku do dnia 30 grudnia 2010 roku z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie kwot netto
wynikających z faktur VAT związanych z zakupem maszyn i urządzeń. Spółka Dominująca jest zobowiązana do dokonania ostatecznej spłaty
kredytu do dnia 30 grudnia 2010 roku.
Umowa szczegółowo reguluje obowiązki Spółki Dominującej w okresie korzystania z kredytu, w tym m.in. przewiduje zobowiązanie do nie
zaciągania przez Spółkę Dominującą jakichkolwiek poŜyczek i kredytów bez zgody Banku, nie udzielania poŜyczek, poręczeń i gwarancji, nie
wypłacania dywidendy oraz nie dokonywania innych płatności na rzecz udziałowców bez zgody Banku, a takŜe nie wystawiania weksli na kwoty
przekraczające łącznie 500.000 EURO.
W związku z umową kredytu Spółka Dominująca, Alpol Sp. z o.o. (podmiot dominujący wobec Toora Poland S.A.) oraz Bank zawarły w dniu 14
kwietnia 2004 roku umowę podporządkowania poŜyczek, na mocy której zobowiązania Spółki Dominującej z tytułu poŜyczek udzielonych Spółce
Dominującej przez Alpol Sp. z o.o. na łączną kwotę 9.839.207,10 zł zostały bezwzględnie podporządkowane zobowiązaniom Spółki Dominującej
wynikającym z umowy kredytu inwestycyjnego. Spółka Dominująca zobowiązała się do uznania pierwszeństwa praw i wierzytelności Banku z
tytułu umowy kredytu w stosunku do praw i wierzytelności Alpol Sp. z o.o. z tytułu powyŜszych umów poŜyczki do momentu całkowitej spłaty
wierzytelności Banku.
Po dniu bilansowym Spółka Dominująca spłaciła część zobowiązań z tytułu poŜyczek do Alpol Sp. z o.o. Spółka Dominująca powiadomiła o tym
fakcie Bank. Według wyjaśnień uzyskanych przez Zarząd od przedstawicieli Banku, sytuacja ta nie będzie wpływać na moŜliwość
wykorzystywania przez Spółkę tego źródła finansowania.

29. Szacunki księgowe i załoŜenia
ZałoŜenia dotyczące wyceny opcji managerskich
Jak przedstawiono w nocie 6 Grupa przyjęła do wyceny planu motywacyjnego model oparty o formułę Blacka-Scholesa. Zastosowanie tego modelu wymagało
przyjęcia następujących załoŜeń:
Moment objęcia akcji
Zakłada się, Ŝe osoba uprawniona w ramach Programu Motywacyjnego do objęcia Akcji obejmie akcje w pierwszym dniu okresu, w którym waŜna jest oferta
tzn.:
- dla serii A
8 maja 2006 roku,
- dla serii B
6 listopada 2006 roku,
- dla serii C
7 maja 2007 roku,
- dla serii D
5 listopada 2007 roku,
- dla serii E
5 maja 2008 roku,
- dla serii F
3 listopada 2008 roku.
W kryterium jakościowym przyjęto, Ŝe cena rynkowa, jaką muszą osiągnąć akcje, aby osoba uprawniona uzyskała prawo do ich objęcia była mierzona w dniu,
w którym zakłada się, Ŝe osoba uprawniona obejmie akcje, a nie jako średnia z ostatnich 30 sesji.
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Przyjęcie powyŜszych załoŜeń pozwala na wycenę planu motywacyjnego modelem Blacka-Scholesa, traktując kaŜdą serię jako oddzielną opcję europejską na
kupno akcji.
Dzień wyceny
Za dzień wyceny przyjęto 16 listopada 2005 roku - akceptacja planu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dominującej.
Cena akcji
Cena akcji na dzień 16 listopada 2005 roku została przyjęta w wysokości ceny emisyjnej serii B tj. 15,80 PLN. Spółka Dominująca zadebiutowała
na giełdzie w grudniu 2005 roku, dlatego na dzień 16 listopada 2005 roku nie istniała cena z aktywnego rynku. Spółka Dominująca, ze względu na
krótki czas pomiędzy dniem wyceny a dniem debiutu, oszacowała, iŜ cena emisyjna najlepiej oddaje cenę akcji na dzień wyceny.
Zmienność ceny akcji
Na dzień wyceny Spółka Dominująca nie posiadała historii notowań akcji. W związku z powyŜszym zmienność ceny akcji ustalono poprzez
porównanie do historycznej zmienności cen akcji spółek notowanych na giełdzie o zbliŜonym profilu działalności - Groclin S.A. i Kęty S.A. Jako
okres obserwacyjny przyjęto 180 ostatnich notowań sprzed dnia wyceny.
Groclin - zmienność historyczna:
Kęty – zmienność historyczna:
Średnia przyjęta dla Spółki:

18,51%,
28,43%,
23,43%.

Stopy procentowe
Do wyceny przyjęto następujące stopy procentowe:
O/N
4,53%
1M
4,55%
3M
4,56%
6M
4,60%
9M
4,64%

1 rok
2 lata
3 lata
4 lata
5 lata

4,71%
4,81%
4,94%
5,07%
5,16%

6 lata
7 lata
8 lata
9 lata
10 lata

5,19%
5,21%
5,22%
5,23%
5,23%

Za okres do jednego roku przyjęto stawki depozytowe dla PLN, dla okresów powyŜej jednego roku stawki notowań Interest Rate Swap. Na
podstawie powyŜszych stóp procentowych zbudowana została zerokuponowa krzywa dyskontowa. Stopa procentowa w punktach
niestandardowych została oszacowana przy zastosowaniu interpolacji wykładniczej.
Osoby uprawnione do objęcia akcji
Jako osoby uprawnione do objęcia akcji zostały uwzględnione 3 osoby wymienione w regulaminie planu motywacyjnego: Renzo Poli, Francesco Taglietti, Eros
Cavalli. Planem motywacyjnym zostaną objęte trzy dodatkowe osoby wyznaczone przez Zarząd.
Prawdopodobieństwo objęcia akcji na dzień przyznania
Seria A
Seria B
Francesco
Taglietti
75%
75%
Eros
Cavalli
75%
75%
Renzo
Poli
75%
75%

Seria C

Seria D

Seria E

Seria F

75%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

Prawdopodobieństwo objęcia akcji jest daną nierynkową w związku z powyŜszym będzie rewidowane na kaŜdy dzień bilansowy w taki sposób,
aby w momencie realizacji planu przedstawiała faktyczną liczbę przyznanych akcji. Korekta wartości planu wynikająca ze zmiany
prawdopodobieństwa rozliczana jest przez okres pozostały do wygaśnięcia planu bez konieczności korygowania dotychczasowych księgowań.
Wyliczenie wartości zobowiązań z tytułu odpraw rentowych polega na wyznaczeniu aktuarialnej wartości obecnej wypłat świadczeń według stanu
na dzień kalkulacji.
Oszacowania dotyczące wyceny budynku w Wodzisławiu
Jak przedstawiono w nocie 10, na dzień 31 grudnia 2005 r. Grupa utworzyła odpis aktualizujący wartość budynku w Wodzisławiu Śląskim w celu
doprowadzenia wartości netto budynku na dzień 31 grudnia 2005 r. do jego oszacowanej wartości odzyskiwanej reprezentującej moŜliwą do
uzyskania kwotę ze sprzedaŜy nieruchomości, po potrąceniu kosztów zbycia.
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Wyceny nieruchomości dokonano podejściem dochodowym, metodą inwestycyjną w technice kapitalizacji prostej dochodu netto. Zgodnie z
przyjętym celem wyceny określono wartość rynkową dla aktualnego sposobu uŜytkowania przyjmując do określenia wartości kwoty moŜliwego do
uzyskania czynszu przy załoŜeniu wykorzystania obiektu na cele przemysłowe (z funkcją produkcyjno-magazynową, wraz z zapleczem biurowo –
socjalnym).
Dla potrzeb wyceny określono: rynek (nieruchomości przemysłowe z funkcją produkcyjno-magazynową), obszar (region woj. śląskiego), okres
badania cen (styczeń 2005 r. - kwiecień 2006 r.).
Podatek odroczony
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są ujmowane w wysokości moŜliwej do wykorzystania wartości pomocy publicznej
przysługującej spółkom Grupy na poszczególne dni bilansowe oraz w wysokości w jakiej jest prawdopodobne, Ŝe zostanie osiągnięty dochód do
opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ujemne róŜnice przejściowe.
Jak przedstawiono w nocie 12 Grupa nie rozpoznała aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w pełnej wysokości nadwyŜki
przejściowych róŜnic ujemnych nad przejściowymi róŜnicami dodatnimi, ze względu na brak pewności, co do realizacji tych róŜnic w przyszłości.
Ponadto Grupa nie rozpoznaje aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w odniesieniu do kwoty niewykorzystanej pomocy publicznej
wynoszącej 58 679 tys. zł ze względu na niepewność, co do jej realizacji w najbliŜszej przyszłości.

30. Przekształcenie sprawozdania finansowego na zgodne z MSSF UE
Jak wspomniano w punkcie a) Istotnych zasad rachunkowości, jest to pierwsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie
z MSSF UE.
Zasady rachunkowości przedstawione w nocie 1 zostały zastosowane podczas sporządzania sprawozdania finansowego za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2005 r., danych porównywalnych przedstawionych w sprawozdaniu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2004 r.
oraz podczas sporządzania bilansu otwarcia na 1 stycznia 2004 r. według MSSF UE (data przejścia Grupy na MSSF UE).
Sporządzając bilans otwarcia według MSSF UE, Grupa dostosowała wielkości raportowane we wcześniejszym sprawozdaniu finansowym
sporządzonym zgodnie z poprzednimi zasadami rachunkowości.
Uzgodnienie kapitału własnego
1 stycznia 2004 r.
Kapitał własny przed przekształceniem
Korekty MSSF UE – rozpoznanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Kapitał własny po przekształceniu

3 868
4 546
8 414

31 grudnia 2004 r.
11 746
4 546
16 292

Objaśnienia do uzgodnienia kapitału własnego
Jak przedstawiono w punkcie t) Istotnych zasad rachunkowości, w oparciu o MSR nr 12 Podatek dochodowy, Grupa rozpoznała aktywa z tytułu podatku
odroczonego w wysokości przysługującej jej i moŜliwej do wykorzystania wartości pomocy publicznej, które nie były ujmowane w sprawozdaniach finansowych
zgodnych z ustawą o rachunkowości stanowiącą podstawę przygotowania sprawozdań finansowych Spółki Dominującej za poprzednie okresy
sprawozdawcze. Rozpoznanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniach zgodnych z MSSF UE spowodowało zwiększenie
pozycji aktywów „Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego” oraz kapitałów własnych o 4.546 tys. zł na dzień 1 stycznia 2004 r. oraz 31 grudnia
2004 r.

31. Informacje o przekształceniu Spółki Dominującej
W dniu 15 czerwca 2005 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dominującej Zakłady Metalowe „ALMET” Sp. z o.o., działając stosownie do art.
562, art. 563 i art. 577 § 1 KSH, podjęło uchwałę o przekształceniu spółki Zakłady Metalowe „ALMET” Sp. z o.o. w spółkę akcyjną pod firmą Toora Poland
Spółka Akcyjna i o podniesieniu kapitału zakładowego do kwoty 13 500 000 zł. Przekształcenie spółki Zakłady Metalowe „Almet” Sp. z o.o. w spółkę akcyjną
Toora Poland S.A. zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na mocy
postanowienia z dnia 1 lipca 2005 r. Bilans zamknięcia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością został przyjęty jako bilans otwarcia spółki akcyjnej.
Toora Poland S.A. na zasadzie sukcesji generalnej przejęła całość praw i obowiązków Zakładów Metalowych „ALMET” Sp. z o.o.
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GRUPA KAPITAŁOWA TOORA POLAND S.A.
Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
(w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej)
PoniŜej zaprezentowano wybrane informacje dotyczące Grupy Zakładów Matalowych „ALMET” Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca
2005 r. oraz Grupy Toora Poland S.A. za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2005 r.
Okres od
Okres od
12 miesięcy
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
01.01.2005 do
01.07.2005 do
kończących się
w tysiącach złotych
30.06.2005
31.12.2005
31.12.2005
Przychody ze sprzedaŜy
Pozostałe przychody
Zmiana stanu produktów i produkcji niezakończonej
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
ZuŜycie materiałów i energii
Wynagrodzenia oraz świadczenia pracownicze
Amortyzacja
Pozostałe koszty
Zysk na działalności operacyjnej

61 188
44
4 548
8
(37 889)
(5 630)
(7 893)
(10 059)
4 317

114 115
893
(905)
159
(68 943)
(10 579)
(11 095)
(20 490)
3 155

175 303
937
3 643
167
(106 832)
(16 209)
(18 988)
(30 549)
7 472

369
(1 806)
(1 437)

7 314
(2 646)
4 668

7 683
(4 452)
3 231

Zysk przed opodatkowaniem

2 880

7 823

10 703

Podatek dochodowy
Zysk netto

2 880

3 955
11 778

3 955
14 658

Przychody finansowe
Koszty finansowe
Przychody finansowe netto

21 lipca 2006 r.
Data

Renzo Poli
imię i nazwisko

Prezes Zarządu
Stanowisko / funkcja

Podpis

21 lipca 2006 r.
Data

Francesco Taglietti
imię i nazwisko

Wiceprezes Zarządu
Stanowisko / funkcja

Podpis

21 lipca 2006 r.
Data

Eros Cavalli
imię i nazwisko

Wiceprezes Zarządu
Stanowisko / funkcja

Podpis

Podpisy osób, którym powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

21 lipca 2006 r.
Data

Piotr Smyrski
imię i nazwisko

Dyrektor Finansowy
Stanowisko / funkcja

46

Podpis

Sprawozdanie Zarządu z działalności
GRUPY TOORA POLAND
w 2005 roku

1

1.

Opis organizacji Grupy Kapitałowej wraz ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w jej
organizacji

Grupa Kapitałowa Toora Poland S.A. należy do międzynarodowej Grupy Kapitałowej Toora S.pA. Grupę tę tworzą spółki prawa włoskiego,
polskiego oraz holenderskiego. Założycielami Grupy Kapitałowej Toora S.p.A. i obecnymi jej właścicielami są panowie Francesco Taglietti
oraz Eros Cavalli.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku Grupa Kapitałowa Toora Poland S.A. składała się z następujących podmiotów:
Toora Poland S.A. – Spółka Dominująca,
TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o. – jednostka zależna.
Spółka Toora Poland S.A. jest następcą prawnym Spółki Zakłady Metalowe „Almet” Sp. z o.o. która rozpoczęła swoją działalność w maju
2000 r. na bazie masy upadłościowej Zakładów Metalowych „Nimet” Sp. z o.o.
W połowie 2002 roku „Alpol” Sp. z o.o., będąca własnością Toora S.p.A., zakupiła od Agencji Rozwoju Przemysłu – dotychczasowego
właściciela 100 % udziałów w kapitale zakładowym ZM „Almet”
W dniu 1 lipca 2005 Zakłady Metalowe „Almet” Sp. z o.o. przekształciły się w „Toora Poland S.A.” aby 13 grudnia 2005 zadebiutować na
Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
W wyniku nowej emisji akcji zmieniła się struktura własnościowa Toora Poland S.A. i „Alpol” Sp. z o.o. przestała być jedynym właścicielem
Toora Poland S.A.
Rok 2005 przyniósł także inne zmiany własnościowe w postaci nabycia przez Toora Poland S.A. 100% udziałów w TMP Fondalmec
Sp. z o.o. Spółka Dominująca objęła kontrolę nad TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o. dnia 15 czerwca 2005 r., poprzez zakup 55,6%
udziałów w kapitale zakładowym tej spółki oraz objęcie 55,6% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników. Następnie, dnia 4
listopada 2005 r. Spółka Dominująca zawarła umowę zakupu pozostałych 44,4% udziałów w kapitale zakładowym spółki TMP Fondalmec
Poland Sp. z o.o., stając się tym samym jej jedynym udziałowcem.
Spółka TMP Fondalmec Poland powstała w roku 1998. Umowa spółki była wielokrotnie zmieniana, aby nabrać kształt zbliżony do
dzisiejszego. Od 7 listopada 2001 roku Spółka działa pod firmą TMP Fondalmec Poland Sp. Z o.o.. Spółka jest w 100% zależna od Toora
Poland S.A.
2. Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej
Działalność Grupy koncentruje się na produkcji i sprzedaży felg i komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego oraz wyrobów dla
przemysłu grzewczego i energetycznego.
Profil produkcyjny Grupy związany z motoryzacją obejmuje komponenty samochodowe, takie jak obudowy przekładni kierowniczej,
kolektory i rury wydechowe, wsporniki silników, itp. oraz felgi z lekkich stopów aluminiowych. Pozostałe produkty to przede wszystkim
wykonane ze stopów aluminium grzejniki centralnego ogrzewania oraz elementy aluminiowe wykorzystywane w energetyce.
Siedziby, daty powstania i rejestracje działalności jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej
-Toora Poland S.A., ul. Sandomierska 14, 37-400 Nisko, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000237392,
1 lipca 2005 roku. Toora Poland S.A. jest następcą prawnym Spółki Zakłady Metalowe „Almet” Sp. z o.o., która rozpoczęła swoją
działalność w maju 2000 r.
-TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o., ul. Strażacka 43, 44-240 Żory, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS 0000018756 , 12 czerwca 2001 roku. Spółka powstała w 1998 roku.

3.

Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających
znaczący wpływ na działalność Grupy Kapitałowej i osiągnięte przez nią zyski lub poniesione straty w roku
obrotowym, a także omówienie perspektyw rozwoju działalności Grupy przynajmniej w najbliższym roku obrotowym

Okres obrachunkowy 01.01.2005.-31.12.2005 Grupa zamknęła zyskiem netto w wysokości 14 658 tys. zł.
Wartość sprzedaży 175 303 tys. zł stanowi 191 % poziomu przychodów ze sprzedaży z roku 2004 .
Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 7 472 tys. zł (1 706 tys. zł w 2004 r.).
Przepływy pieniężne netto Grupy wyniosły w 2005 roku 82 540 tys. zł (2004 r. : -355 tys. zł)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu wyniosły 82 794 tys. zł (2004 r.: 254 tys. zł).
Do głównych zdarzeń mających wpływ na działalność Grupy należy zaliczyć: debiut Spółki Dominującej na Warszawskiej Giełdzie
Papierów Wartościowych, który przyczynił się do poprawienia płynności Spółki oraz umożliwił realizację planów inwestycyjnych na lata
następne, a także przejęcie 100% udziałów w TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o. pozwalające umocnić pozycję Grupy na rynku.
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DANE PODSTAWOWE
31.12.2005
Przychody ze sprzedaży
Wynik operacyjny
Wynik netto
Zatrudnienie
Rzeczowe aktywa trwałe
Kapitał własny

tys. zł
tys. zł
tys. zł
Ilość
tys. zł
tys. zł

31.12.2004
175 303

91 887

7 472

1 706

14 658

7 878

700

325

172 899

88 746

143 057

16 292

W roku 2006 środki finansowe pozyskane z emisji akcji Spółki Dominującej zostaną wykorzystane na inwestycje związane ze
zwiększeniem mocy produkcyjnych w zakresie asortymentu dla przemysłu motoryzacyjnego. Przede wszystkim będzie kontynuowana
rozbudowa hal produkcyjnych i parku maszynowego. Dla realizacji ww. Inwestycji Grupa skorzysta również z innych źródeł finansowania,
takich jak: kredyty bankowe oraz leasing.
Ponadto na rok 2006 planowana jest fuzja Spółki Dominującej Toora Poland S.A. z jej jednostką zależną TMP Fondalmec Poland
Sp. z o.o. Połączenie dwóch spółek znacznie wzmocni pozycję Grupy na rynku.

4.

Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu Grupa Kapitałowa jest na nie narażona

Ryzyko spowodowane ograniczoną ilością klientów
Ograniczona liczba klientów to typowa cecha sektora, w którym Grupa działa. Stały proces konsolidacji przemysłu motoryzacyjnego,
zarówno w przypadku producentów samochodów jak i ich dostawców, może stanowić dla Grupy ryzyko natury handlowej i produkcyjnej a
więc zaburzyć dalszy wzrost sprzedaży i przychodów.
Zależność od kluczowych osób w kadrze zarządzającej
Grupa jest w dużej mierze uzależniona od stałej obecności włoskiej kadry zarządzającej. Utrata tych osób oraz trudności związane ze
znalezieniem, wyszkoleniem ich następców mogłyby mieć negatywny wpływ na konkurencyjność rynkową, dalszy rozwój i działalności
oraz wyniki finansowe.
Ryzyko związane z odpowiedzialnością za jakość produktu
Grupa jest narażona na ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności za szkody klientów lub podmiotów trzecich powstałe w wyniku wad
produktów. W celu zabezpieczenia się przed tym ryzykiem Grupa podpisała stosowne polisy ubezpieczeniowe. Nie można mieć jednak
całkowitej pewności, że polisy te zawsze pokryją roszczenia wynikające z ewentualnych wad produktów.
Ryzyko związane z koniunkturą na rynku motoryzacyjnym
Wyniki finansowe Grupy zależne są od koniunktury w przemyśle motoryzacyjnym. Nie można zagwarantować, że popyt z tego sektora
utrzyma stały poziom wzrostu. Rynek europejskich producentów samochodów jest silnie uzależniony od sytuacji gospodarczej zarówno w
Europie jak i na świecie.

5.

Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym
oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeżeli są istotne) albo ich grup w sprzedaży Grupy
Kapitałowej ogółem, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym

Działalność Grupy koncentruje się na produkcji i sprzedaży felg i komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego oraz wyrobów dla
przemysłu grzewczego i energetycznego.
Profil produkcyjny Grupy związany z motoryzacją obejmuje komponenty samochodowe takie jak obudowy przekładni kierowniczej,
kolektory i rury wydechowe, wsporniki silników, itp. oraz felgi z lekkich stopów aluminiowych. Pozostałe produkty to przede wszystkim,
wykonane ze stopów aluminium grzejniki centralnego ogrzewania oraz elementy aluminiowe wykorzystywane w energetyce.
Profil produkcyjny jednostki zależnej - TMP Fondalmec, obejmuje przede wszystkim kolektory i rury wydechowe dla przemysłu
motoryzacyjnego. Pozostałe produkty TMP Fondalmec to szeroki asortyment rur giętych dla pieców grzewczych.
Felgi i części samochodowe
Felgi produkowane są ze stopów aluminiowych przy zastosowaniu technologii grawitacyjnej i niskociśnieniowej. Głównymi odbiorcami są,
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w zakresie felg, na rynku polskim są Grupa Fiat oraz od lipca 2005 roku General Motors. W przypadku Fiata, nasze felgi montowane są w
następujących modelach: Panda, Stilo, Idea, nowy model Punto, Multipla oraz Lanci i Alfa Romeo. W przypadku General Motors nasze
koła montowane są w Oplu Astra, Meriva, Zafira, Vectra, Corsa i Tigra. Jesteśmy jedynym dostawcą felg do modeli Fiata montowanych w
Polsce.
Produkowane obudowy przekładni kierowniczych wykonywane są ze stopów aluminiowych, z niewielką domieszką krzemu, żelaza lub
miedzi, w zależności od specyfikacji klienta. Obudowy montowane są w nowych modelach Fiata Punto i Panda, Lanci, Renault oraz Oplu
Corsa.
Wsporniki do silników są elementem zawieszenia silnika. Produkowane są dwa typy wsporników: wsporniki aluminiowe do silnika Diesla
do wybranych modeli Citroena i Peugeota. Oprócz wymienionych marek samochodów, na produkowanych przez nas wspornikach
montowane są silniki w niektórych modelach Fiata oraz Forda. Wsporniki produkowane są przy użyciu technologii wysokociśnieniowej w
Spółce Dominującej oraz poddawane obróbce skrawaniem na maszynach CNC w TMP Fondalmec, czyli w spółce zależnej.
Produkowane rury wydechowe to rury gięte do układów wydechowych oraz rury perforowane do wnętrza tłumików samochodowych
montowane są w modelach Opla, Volkswagena, Daewoo oraz Fiata. Kolektory wydechowe produkowane są z żeliwa sferoidalnego.
Zarówno kolektory, jak i rury wydechowe produkowane są w TMP Fondalmec, czyli w spółce zależnej.
Klientami naszej Grupy w sektorze komponentów motoryzacyjnych są Magneti Marelli, Fiat GM Powertrain, Fiat Auto Poland, Faurecia,
Grupa TRW, CF Gomma.
Grzejniki centralnego ogrzewania
Kolejnym produktem są grzejniki centralnego ogrzewania, stosowane w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, usługowych,
użyteczności publicznej i innych. Produkowane są trzy rodzaje grzejników: dwu i trzywylotowe o wytrzymałości ciśnienia do 6 barów oraz
grzejniki wzmocnione, stosowane przy większych powierzchniach, o wytrzymałości ciśnienia do 9 barów. Grzejniki produkowane są w
naszej Spółce Toora Poland S.A.
Głównym klientem w sektorze grzejników centralnego ogrzewania jest firma SBS Sp. z o.o.
Oprócz grzejników produkowane są rury do instalacji wodnych i gazowych naściennych pieców grzewczych, wykorzystywanych w
systemach centralnego ogrzewania. Rury produkowane są z miedzi lub stali w TMP Fondalmec.
Pozostałe produkty
Pozostałe produkowane wyroby sprzedawane są do przemysłu budowlanego i energetycznego. Do tej grupy należą rury miedziane
montowane w piecach wykorzystywanych w budownictwie oraz amortyzatory dystansowe wykorzystywane w słupach wysokiego napięcia.
Poniższe tabele prezentują strukturę przychodów naszej Grupy ze sprzedaży w podziale na wyroby własne i towary oraz grupy
produktowe.
Przychody ze sprzedaży ogółem, w podziale na wyroby własne i towary
(w tys. zł)
Produkty
Produkty
Towary i materiały
Sprzedaż ogółem

2005
160 566
14 737
175 303

2004
92%
8%
100%

85 245
6 642
91 887

93%
7%
100%

Przychody ze sprzedaży wyrobów własnych w podziale na główne grupy produktowe
(w tys. zł)
Produkty
Felgi
Grzejniki
Komponenty samochodowe i
inne
Sprzedaż ogółem

2005

2004

63 538
32 313

40 %
20 %

38 036
24 078

45 %
28 %

64 715

40 %

23 131

27 %

160 566

100%

85 245

100%
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6.

Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne, oraz informacje o źródłach
zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i
dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10% przychodów ze
sprzedaży ogółem – nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne
powiązania z Grupą Kapitałową Toora Poland S.A.

Rynek zbytu

2005

Polska
Włochy
Pozostałe
Sprzedaż ogółem

102 496
55 000
17 807
175 303

2005
59 %
31 %
10 %
100 %

2004

2004

42 268
48 008
1 838
91 887

46 %
52 %
2%
100%

Dostawcy
Lp
1
2
3
4

Nazwa Firmy

Siedziba

Udział w dostawach

TOORA SpA Włochy (Spółka matka)
Via Mazzini 1, 24060 S'Paolo D'argon Włochy
Teksid Iron Poland Sp. z o.o. (Dostawca,
ul. Ciężarowa 49, 43-430 Skoczów
niepowiązana)
Tubificio di Terni S.p.A.
Tubi e Profilati di Acciaio Inossidabile(Dostawca, Strada di Sabbione, 91/A – 05100 Terni (Italia)
niepowiązana)

15%

Coslosio SRL (Dostawca, niepowiązana)

10%

12%
11%

Via Carducci 14, 25082 Botticino Sera

Odbiorcy
Lp

Nazwa Firmy

Siedziba

Udział w sprzedaży

1

TOORA Spa Włochy(Spółka matka)

Via Mazzini 1, 24060 S'Paolo D'argon Włochy

21%

2

Magneti Marelli Exhaust Systems Polska (Klient,
niepowiązana)

ul. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec

13%

3

SBS Sp. z o.o. (Klient, niepowiązana)

ul.Aleksandrowska 67/93 91-205 Łódź

12%

4

Fiat Auto-Poland S.A. (Klient, niepowiązana)

ul.Turyńska 100 43-100 Tychy

10%

5

TRW Steering Systems Poland Sp.z o.o. (Klient,
niepowiązana)

6

Faurecia Exhaust Systems S.R.O (Klient,
niepowiązana)

ul.Słowackiego 33 43-502 CzechowiceDziedzice
Horka 34, 29-401 Cz-294 01 Bakov nad
Jizerou

7.

10%
10%

Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Grupy, w tym znanych emitentowi umowach zawartych
pomiędzy akcjonariuszami, umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji

UMOWY ZAWARTE PRZEZ SPÓŁKĘ DOMINUJĄCĄ TOORA POLAND S.A.
Umowy dotyczące nieruchomości
Umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego z dnia 23 sierpnia 2005 roku zawarta przez Spółkę Dominującą z panią Krystyną
Danutą Cudziło (Sprzedający)
Na mocy umowy Spółka Dominująca nabyła od Sprzedającego prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Nisku
składającej się z niezabudowanych działek o numerach ewidencyjnych 1751/15 i 1751/25 o łącznej powierzchni 2,3420 ha, dla której Sąd
Rejonowy w Nisku prowadzi księgę wieczystą KW 87514.
Umowa sprzedaży nieruchomości z dnia 23 sierpnia 2005 roku zawarta przez Spółkę Dominującą z Gminą Nisko (Sprzedający)
Na mocy umowy Spółka Dominująca nabyła od Sprzedającego nieruchomość położoną w Nisku składającą się z niezabudowanej działki o
numerze ewidencyjnym 1752/5, dla której Sąd Rejonowy w Nisku prowadzi księgę wieczystą KW 35832 o łącznej powierzchni 0,2710 ha
oraz nieruchomości składającej się z niezabudowanych działek o numerach ewidencyjnych 1734/4, 1751/4, 1751/5, 1751/6, 1751/17,
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1751/20 i 1751/23 o łącznej powierzchni 2,3416 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nisku prowadzi księgę wieczystą KW 87970.
Umowy ubezpieczenia
Spółka Dominująca jest stroną 7 umów ubezpieczenia zawartych w dniu 18 lipca 2005 roku z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A.
Odział Okręgowy w Rzeszowie (PZU S.A.), potwierdzonych poniższymi polisami. Wszystkie umowy przewidują okres ubezpieczenia od
dnia 19 lipca 2005 roku do dnia 18 lipca 2006 roku.
Polisa nr RTS 4702015 – ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów
Polisa obejmuje budynki, budowle, środki trwałe, środki obrotowe (towary, surowce, materiały w przerobie i wyroby gotowe), gotówkę,
nakłady adaptacyjne, środki niskocenne oraz mienie osobistego użytku pracowników.
Wysokość sumy ubezpieczenia wynosi:
−
dla budynków – 12.185.00 złotych,
−
dla budowli – 938.600 złotych,
−
dla środków trwałych – 92.974.300 złotych,
−
dla środków obrotowych (towary, surowce, materiały w przerobie, wyroby gotowe) – 16.000.000 złotych,
−
dla gotówki – 15.000 złotych,
−
dla środków niskocennych – 20.000 złotych,
−
dla mienia osobistego użytku pracowników – 200.000 złotych.
Polisa nr RTS 4747015 – ubezpieczenie od wszystkich ryzyk
Polisa obejmuje maszyny oraz urządzenia.
Suma ubezpieczenia wynosi 56.394.759,98 złotych.
Polisa nr RTS 4715015 – ubezpieczenie straty zysku w następstwie ognia i innych żywiołów
Polisa obejmuje ubezpieczenie strat zysku brutto oraz zwiększonych kosztów wytwarzania spowodowanych przerwami lub zakłóceniami w
prowadzonej przez Spółkę Dominującą działalności gospodarczej, będących następstwem szkód w ubezpieczonym mieniu, za które
PZU S.A. przyjęła odpowiedzialność, i które powstały na skutek zdarzeń losowych szczegółowo wskazanych w polisie. Suma
ubezpieczenia wynosi 26.426.822,27 złotych.
Polisa nr RTS 4703015 – ubezpieczenie od szkód materialnych
Polisa obejmuje sprzęt biurowy stacjonarny, sprzęt przenośny i sprzęt elektroniczny. Wysokość sumy ubezpieczenia wynosi w przypadku:
−
sprzętu biurowego stacjonarnego - 412.400 złotych,
−
sprzętu przenośnego - 35.288 złotych,
−
sprzętu elektronicznego - 875.627 złotych.
Polisa nr RTS 4720015 – ubezpieczenie od uszkodzenia lub utraty mienia
Polisa obejmuje wszelkiego rodzaju mienie w transporcie krajowym przewożone na ryzyko Spółki Dominującej wszelkiego rodzaju
środkami transportu w granicach Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie krajowej dokumentacji przewozowej. Maksymalny limit
odpowiedzialności PZU S.A. za jedną szkodę wynosi 35.000 złotych.
Polisa nr RTS 4709015 – ubezpieczenie od stłuczenia (rozbicia)
Polisa obejmuje przedmioty szklane szczegółowo wymienione w umowie. Suma ubezpieczenia wynosi 5.000 złotych.
Polisa nr RTS 4726015 – ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
Polisa obejmuje środki trwałe (maszyny, urządzenia, wyposażenie oraz wyposażenie niskocenne), towary, surowce, materiały w przerobie,
wyroby gotowe, gotówkę w lokalu, gotówkę w czasie transportu. Wysokość sumy ubezpieczenia wynosi:
−
dla środków trwałych – 100.000 złotych,
−
dla towarów, surowców, materiałów w przerobie, wyrobów gotowych – 100.000 złotych,
−
dla gotówki – ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem do lokalu – 15.000 złotych,
−
dla gotówki – ubezpieczenie od rabunku w lokalu – 15.000 złotych,
−
dla gotówki – ubezpieczenie od rabunku w czasie transportu – 15.000 złotych.
Umowa generalna nr RT 100705
Spółka Dominująca jest także stroną Umowy generalnej nr RT 100705 zawartej w dniu 18 lipca 2005 roku z PZU S.A., ustalającej warunki
ubezpieczeń komunikacyjnych1 pojazdów stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Spółki. Umowa szczegółowo reguluje
wysokość sum gwarancyjnych i sum ubezpieczenia w przypadku każdego rodzaju ubezpieczenia, a także okres ubezpieczenia, zmiany

1

tj. OC, AC, NNW oraz ubezpieczenie Assistance Polska.

6

przedmiotu ubezpieczenia w czasie trwania umowy oraz wysokość składek rocznych za poszczególne ubezpieczenia2. Umowa została
zawarta na okres od dnia 19 lipca 2005 roku do dnia 18 lipca 2006 roku i może zostać wcześniej rozwiązana przez pisemne oświadczenie
woli każdej ze stron, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Inne umowy
Umowa sprzedaży udziałów z dnia 4 listopada 2005 r. zawarta przez Spółkę Dominującą (jako kupującego) z Fondalmec Officine
Meccaniche SpA (jako sprzedającym)
Na mocy umowy sprzedaży udziałów Spółka Dominująca nabyła od Fondalmec Officine Meccaniche SpA 40.753 (słownie: czterdzieści
tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) udziałów w kapitale zakładowym TMP Fondalmec Poland, o wartości nominalnej 100,00 złotych
(słownie: sto złotych) każdy, reprezentujących 44,4% kapitału zakładowego i praw głosu za cenę 2,600,000.00 EUR (słownie: dwa miliony
sześćset tysięcy euro). W wyniku zawarcia transakcji Spółka Dominująca stała się jedynym wspólnikiem TMP Fondalmec Poland.
Umowa przejęcia długu z dnia 4 listopada 2005 r. zawarta przez Spółkę Dominującą z Fondalmec Officine Meccaniche SpA oraz TMP
Fondalmec Poland
W związku z zawarciem przez Spółkę Dominującą umowy sprzedaży udziałów z dnia 4 listopada 2005 r., na mocy której Spółka
Dominująca nabył a od Fondalmec Officine Meccaniche SpA udziały reprezentujące 44,4% kapitału zakładowego i praw głosu w TMP
Fondalmec Poland, strony umowy sprzedaży udziałów oraz TMP Fondalmec Poland zawarły umowę przejęcia długu celem ostatecznego
rozliczenia stosunków finansowych pomiędzy TMP Fondalmec Poland a Fondalmec Officine Meccaniche SpA. Na mocy umowy przejęcia
długu Spółka Dominująca przejęła dług TMP Fondalmec Poland w stosunku do Fondalmec Officine Meccaniche SpA w wysokości 400.000
EUR, wynikający z pożyczek udzielonych TMP Fondalmec Poland na mocy umów pożyczki z dnia 8 października 2002 roku i 29
października 2003 roku. Przejęcie długu nastąpiło na podstawie art. 519 § 1 i § 2 pkt 1 kodeksu cywilnego. W wyniku zawarcia umowy
przejęcia długu Spółka Dominująca spłaciła w grudniu 2005 roku zobowiązania TMP Fondalmec Poland wobec Fondalmec Officine
Meccaniche SpA.
Umowa nr 1/04/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 roku zawarta przez Spółkę Dominującą z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Andrzej
Tchórzewski i Marek Pasek Spółka Jawna (Wykonawca)
Na podstawie umowy Wykonawca zobowiązał się do (i) wykonania, na zlecenie Spółki Dominującej, robót budowlanych polegających na
rozbudowie hali nr 46 położonej w Nisku przy ul. Sandomierskiej 46 o halę o powierzchni ok. 4.000 m2 wraz ze wszystkimi mediami i
infrastrukturą zewnętrzną, oraz (ii) wykonania wszystkich projektów budowlanych i wykonawczych związanych z robotami budowlanymi,
dokonania uzgodnień związanych z robotami budowlanymi oraz uzyskania pozwolenia na budowę.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostało określone ryczałtowo. Wysokość wynagrodzenia została objęta wnioskiem o zwolnienie z obowiązku
publikacji. Termin rozpoczęcia prac objętych umową strony ustaliły na dzień 1 kwietnia 2005 roku, natomiast termin ich zakończenia na
dzień 13 grudnia 2005 roku.
Wykonawca udzielił Spółce gwarancji jakości na wykonanie zleconych robót na okres 3 lat licząc od daty końcowego odbioru. Strony
szczegółowo określiły w umowie uprawnienia przysługujące Spółce w razie stwierdzenia wad i usterek w trakcie dokonywania odbioru.
Spółce Dominującej przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też
nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, a także w przypadku, gdy (i) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
oraz (ii) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i nie realizuje ich przez okres 1 tygodnia pomimo pisemnych wezwań Spółki.
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki Dominującej kary umownej w wysokości:
−
10% wynagrodzenia umownego w razie odstąpienia od umowy przez Spółkę Dominującą wskutek okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca,
−
0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki od dnia 15 listopada 2005 roku, do wysokości 5% wynagrodzenia
umownego,
−
0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w usunięciu stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek, do wysokości 5%
wynagrodzenia umownego.
Spółka Dominująca jest zobowiązana do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości:
−
10% wynagrodzenia umownego w razie odstąpienia od umowy przez Spółkę Dominującą wskutek okoliczności, za które nie
Wykonawca odpowiada,
−
0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w zapłacie faktur, do wysokości 5% wynagrodzenia umownego.
Umowy dotyczące korzystania z rzeczy ruchomych należących do osób trzecich
Spółka Dominująca dokonała z Toora S.p.A. pisemnych uzgodnień, na mocy których Toora S.p.A. oddała Spółce Dominującej do
używania maszyny produkcyjne wymienione w tabeli poniżej. Strony uzgodniły okres, przez jaki Spółka Dominująca będzie uprawniona do

2

Składka OC za wszystkie pojazdy Spółki wynosi łącznie 3.589,00 złotych, składka NW wynosi łącznie 528,00 złotych, składka AC wynosi łącznie 7.249,00

złotych.
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korzystania z maszyn oraz wysokość opłaty miesięcznej, jaką z tego tytułu Spółka Dominująca jest zobowiązana uiszczać na rzecz Toora
S.p.A. Jednocześnie strony postanowiły, że po upływie okresu korzystania z maszyn zawarta zostanie nowa umowa bądź strony rozważą
możliwość zakupu maszyn na własność przez Spółkę Dominującą. Łączna wartość maszyn użytkowanych przez Spółkę Dominującą na
podstawie dokonanych uzgodnień wynosi 16 603 127,44 tys. zł. Zostały one ujęte w sprawozdaniu finansowym jako środki trwałe w
leasingu finansowym.
Dane objęte pisemnymi uzgodnieniami pomiędzy Spółką Dominującą a Toora S.p.A. zawiera poniższa tabela.
Wysokość opłaty miesięcznej
(EUR)

Lp.

Nazwa urządzenia

Okres korzystania

1.

Dwa piece do odlewania aluminium Marconi

01.06.2005 – 31.05.2010

6 583,55

2.

Piec Civardi

30.11.2005 - 31.10.2011

12 772,00

3.

Maszyna typu Leonardo

01.06.2005 – 31.08.2008

2 312,00

4.

Okrawarka Rema Control

01.10.2004 - 30.09.2009

4 230,00

5.

Maszyna Bosello WRE Thunder 3

01.06.2005 – 31.05.2010

3 659,15

6.

Maszyna Bosello WRE Thunder 3

01.06.2005 – 31.05.2010

6 083,60

7.

Cztery maszyny niskociśnieniowe LPM wraz z
akcesoriami i maszyna do usuwania nadlewów DM 280

01.06.2005 – 31.05.2010

19 015,83

8.

Maszyna SIR SPA LGV

17.01.2006 – 16.01.2011

2 662,50

9.

Cztery maszyny niskociśnieniowe LPM wraz z
akcesoriami i maszyna do usuwania nadlewów DM 280

23.11.2005 - 22.10.2011

12 933,00

Urządzenia wykorzystywane przez Spółkę Dominującą wykazywane pozabilansowo w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej
Lp.

Wysokość opłaty
miesięcznej (EUR)

Nazwa urządzenia

Okres korzystania

1.

Maszyna do odlewania ciśnieniowego MAICO 1000/1

01.06.2005 – 31.05.2010

6.500,00

2.

Okrawarka Diesse Presse

01.06.2005 – 31.08.2008

1.000,00

Ponadto Spółka Dominująca używa innych urządzeń od podmiotów trzecich w formie leasingu lub dzierżawy, które wykazywane są w
sprawozdaniu finansowym jako pozycje pozabilansowe
Lp.

Wysokość opłaty
miesięcznej (EUR)

Firma leasingująca

Nazwa urządzenia

Okres korzystania

1.

Serwer IBM

31.07.2005-30.06.2007

1 744,00

IBM Polska Sp. Z o.o.

2.

3 Wózki widłowe

25.09.2005-25.09.2008

2 784,99

Lemarpol -Wózki
widłowe Sp. Z o.o.

3.

Wózek widłowy

16.07.2005-16.07.2008

920,00

Lemarpol -Wózki
widłowe Sp. Z o.o.

4.

Wózek widłowy

18.04.2005-18.04.2008

760,00

Lemarpol -Wózki
widłowe Sp. Z o.o.

Umowy dotyczące sprzedaży maszyn i urządzeń
Spółka Dominująca jest stroną umów zawartych z Colosio S.r.l. i Tiesse Robot S.p.A. oraz zamówień z Diesse Presse S.r.l. dotyczących
nabycia przez Spółkę Dominującą maszyn i urządzeń produkcyjnych o łącznej wartości ok. 4.800.000 EURO. Zgodnie z postanowieniami
powyższych umów i zamówień, prawo własności maszyn i urządzeń zostanie przeniesione ze sprzedającego na Spółkę Dominującą z
chwilą zapłaty przez Spółkę Dominującą całości ceny sprzedaży.
Ponadto, Spółka Dominująca jest stroną umów i zamówień ze spółkami: Diesse Presse S.r.l., IMT Intermato S.p.A., Stern S.r.l., Gi-Zeta
Impianti S.r.l., Marconi Forni e Macchine Industriali S.r.l., Bosello High Technology S.r.l. i Nuova Civiardi S.r.l. dotyczących sprzedaży
maszyn i urządzeń o łącznej wartości około 3.800.000 EURO.
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Zgodnie z postanowieniami powyższych umów i zamówień, zapłata ceny sprzedaży została rozłożona na raty i zabezpieczona wekslami
własnymi wystawionymi przez Spółkę Dominującą.
Umowa o wzajemnych stosunkach handlowych związanych z wykonywaniem usług oraz cesją dóbr materialnych zawarta przez Spółkę
Dominującą oraz Toora S.p.A. z dnia 2 stycznia 2005
Umowa reguluje wzajemne stosunki pomiędzy stronami w zakresie usług dotyczących: biura technicznego, produkcji form odlewniczych i
maszyn ciśnieniowych, zaopatrzenia, pracowników oddelegowanych przez Toora S.p.A. do pracy w Spółce, jak również zakupu towarów i
nieruchomości. Umowa obowiązuje do końca 2005 r.
Umowa dotycząca usług managerskich zawarta przez Spółkę Dominującą oraz Alpol Sp. z o.o. z dnia 15 kwietnia 2004 wraz z pismem z
dnia 5 stycznia 2005
Na mocy umowy Alpol Sp z o.o. zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Spółki usług w dziedzinie zarządzania, doradztwa i kierowania
działalnością gospodarczą, a w szczególności: świadczenia usług z zakresu obsługi technicznej, handlowej, kontraktowej i organizacyjnej.
Umowa obowiązuje do końca 2005 r.
Umowa o zwrot kosztów zawarta przez Spółkę Dominującą oraz Alpol Sp. z o.o. z dnia 13 września 2005 wraz z załącznikiem z dnia 21
grudnia 2005
Na mocy umowy Alpol Sp. z o.o. zobowiązuje się zwrócić na rzecz Spółki Dominującej koszty poniesione przez Spółkę Dominującą w
związku z przeprowadzeniem Pierwszej Oferty Publicznej a w szczególności: koszty usług świadczonych przez dom maklerski, banki,
doradców prawnych oraz akcji promocyjnych i public relations. Ostateczna kwota kosztów która została refakturowana na Alpol Sp. z o.o.
wyniosła 2 260 174,65 zł, co stanowi ok. 63 % kosztów całkowicie poniesionych nie dotyczących bezpośrednio nowej emisji.
Umowa o współpracy i udzieleniu licencji z dnia 13 września 2005 roku zawarta przez Spółkę Dominującą z Toora S.P.A.
Na mocy umowy Toora S.P.A. udzieliła Spółce Dominującej niewyłącznej licencji na używanie:
(i)

znaków towarowych słowno - graficznych „TOORA” na terytoriach państw, w których znaki te zostały zarejestrowane, oraz

(ii)

technologii (tj. rozwiązań technicznych, wzorów, rysunków itp.) stanowiących wyłączną własność Toora S.P.A.

Z tytułu udzielenia licencji Spółka Dominująca nie jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Toora S.P.A.
Spółka Dominująca jest uprawniona do udzielania sublicencji na używanie powyższych znaków towarowych oraz technologii, jednakże
Toora S.P.A. zastrzega sobie wyłączne prawo ochrony prawnej znaków towarowych i technologii w razie ich naruszenia przez osoby
trzecie.
Licencja została udzielona na okres 10 lat od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 13 września 2015 roku. W powyższym okresie żadna ze
stron nie jest uprawniona do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, za wyjątkiem sytuacji, kiedy udział Toora S.P.A. w kapitale
zakładowym lub w łącznej liczbie praw głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki Dominującej będzie niższy niż 50%. W takim przypadku
Toora S.P.A. będzie uprawniona do rozwiązania umowy w każdym czasie za 2-miesięcznym wypowiedzeniem. Po upływie 10-letniego
okresu obowiązywania umowy zostanie ona automatycznie przedłużona na czas nieokreślony.

UMOWY ZAWARTE PRZEZ JEDNOSTKĘ ZALEŻNĄ, TMP FONDALMEC POLAND SP. Z O.O.
Umowy dotyczące nieruchomości
Umowa przeniesienia własności nieruchomości z dnia 19 stycznia 2004 roku zawarta przez TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o. z
Katowicką Strefą Ekonomiczną S.A.3 (Sprzedający) (Akt notarialny Rep. A nr 656/2004)
Na mocy umowy TMP Fondalmec nabył od Sprzedającego nieruchomość położoną w Żorach (obręb Baranowice), składającą się z działki
numer 1026/137 o obszarze 6.782 m2, dla której Sąd Rejonowy w Żorach prowadzi księgę wieczystą KW 11131. Powyższa nieruchomość
położona jest na terenie Katowickiej Strefy Ekonomicznej.
Umowa dzierżawy z dnia 19 kwietnia 2005 roku zawarta przez TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o. z Gminą Miejską Żory
(Wydzierżawiający)
Na podstawie umowy Wydzierżawiający wydzierżawił TMP Fondalmec nieruchomość położoną w Żorach przy ul. Strażackiej składającą
się z działek nr 1095/83 i 997/137 (obręb Baranowice) o łącznej powierzchni 765 m2, z przeznaczeniem pod wybudowanie przez TMP
Fondlamec miejsc parkingowych dla pracowników TMP Fondalmec.
Z tytułu umowy dzierżawy TMP Fondalmec zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wydzierżawiającego czynszu dzierżawnego w wysokości
887,40 złotych brutto miesięcznie. Czynsz będzie podlegał corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych za rok
poprzedni.
Umowa została zawarta na czas określony do dnia 15 kwietnia 2008 roku. Wydzierżawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy
bez wypowiedzenia w razie: (i) zalegania przez TMP Fondalmec z zapłatą czynszu za dwa pełne okresy oraz (ii) przeznaczenia terenu na
cel inny niż określony w umowie.

3

Umowa została zawarta w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości z dnia 18 grudnia 2003 roku (akt notarialny Rep. A nr 11419/2003).
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Umowy leasingu
TMP Fondalmec jest stroną 15 umów leasingu, w tym 12 umów leasingu zawartych z Franfinance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie i 3 umów leasingu zawartych z Handlowy-Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie. Łączna wartość początkowa maszyn
będących przedmiotem umów leasingu wynosi 2.595.000 EURO.
Przedmiotem umów jest nabycie przez finansujących i oddanie TMP Fondalmec na czas oznaczony do używania lub używania i
pobierania pożytków przedmiotów leasingu w postaci maszyn i urządzeń wymienionych w tabelach poniżej, w zamian za zapłatę przez
TMP Fondalmec na rzecz finansujących rat leasingowych.
Okres leasingu w przypadku wszystkich umów wynosi 60 miesięcy i upływa, w zależności od umowy, w 2007, 2008 i 2009 roku. Przez cały
okres trwania umów leasingu finansujący pozostają właścicielami urządzeń stanowiących przedmiot leasingu.
Zabezpieczeniem wykonania zobowiązań TMP Fondalmec wobec finansujących są weksle in blanco wystawione przez TMP Fondalmec.
Ogólne warunki umów leasingu („OWL”) mające zastosowanie do umów zawartych przez TMP Fondalmec Poland przewidują możliwość
jednostronnego rozwiązania umów leasingu przez finansującego w przypadku naruszenia przez korzystającego postanowień umowy
leasingu lub OWL. Przypadki naruszeń uprawniające finansującego do rozwiązania umowy są wskazane enumeratywnie w OWL.
Po wygaśnięciu umów leasingu TMP Fondalmec będzie miał prawo do nabycia przedmiotu leasingu (i) w zamian za wniesienie opłaty za
przeniesienie własności w wysokości równej wartości końcowej (w przypadku umów zawartych z Franfinance Polska Sp. z o.o.) lub (ii) bez
dodatkowego świadczenia na rzecz finansującego (w przypadku umów zawartych z Handlowy-Leasing S.A.)
Podstawowe warunki umów leasingu zawierają poniższe tabele.
Umowy leasingu z Franfinance Polska Sp. z o.o.
Wartość początkowa
przedmiotu leasingu

Lp.

Data
zawarcia

1.

16.07.2004

Centrum obróbcze Gemini Uno,

497.000

2.

18.06.2004

Centrum obróbcze Mazak VC Negus 410A

110.400

3.

13.04.2004

Mazak VTC 200C

189.500

4.

16.07.2004

Piła Adige TS 71 oraz ST 660,

96.000

5.

26.01.2004

Maszyna do formowania końców rur Bema DE 70 Super

16.000

6.

28.01.2004

Prasa IMS model 50-VE (3 szt.)

7.

26.01.2004

8.

18.07.2003

9.

18.07.2003

Gietarka Rekord 65 CNC
1. automatyczna piła MTS 22,
2. robot do podawania rur CT 25 CNC,
3. giętarka BS 5x6 R,
4. giętarka Rekord 25 FCZ4
1. automatyczna piła MEC 2000,
2. giętarka G 65 CN-D,
3. giętarka Rekord 65 CNC Vers. B

10.

21.02.2003

Centrum obróbcze MAZAK VTC 200C z wyposażeniem
standardowym i dodatkowym

180.460

11.

24.09.2002

Giętarka Bema Rekord 25 FCZ 4 oraz maszyna do
formowania końcówek rur Bema BS 5x6 CN Unoversal

125.000

12.

05.08.2002

Maszyna pomiarowa firmy Brown & Shape

Przedmiot leasingu

Miesięczna rata
leasingowa
stanowi określoną
część wartości
początkowej
przedmiotu
leasingu, raty
zmienne

18.000 (za sztukę)
95.000
42.040
19.540
42.170
98.390
80.000
29.000
90.000

51.000
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Umowy leasingu zawarte z Handlowy-Leasing S.A.
Wartość początkowa
przedmiotu leasingu -netto
(EUR)

Wysokość
miesięcznej raty
leasingowej netto
(PLN)

Lp.

Data
zawarcia
umowy

Przedmiot leasingu

13.

25.04.2002

Obrabiarka Mazak VTC 200C

170.500

12.070,92

14.

28.03.2002

Centrum obróbcze Mazatech FH-4800

305.500

22.216,29

15.

28.03.2002

Centrum obróbcze Mazatech FH-4800

303.500

22.721,42

Umowy ubezpieczenia
TMP Fondalmec jest stroną 6 umów ubezpieczenia zawartych z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w
Sopocie, potwierdzonych poniższymi polisami.
Polisa nr 250000043985 - ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych
Polisa obejmuje maszyny, urządzenia i wyposażenie. Suma ubezpieczenia wynosi 608.800 złotych. Polisa przewiduje okres
ubezpieczenia od 15 kwietnia 2005 roku do 14 kwietnia 2006 roku.
Polisa nr 250000055597 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Polisa obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej TMP Fondalmec za szkody wyrządzone w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody wyrządzone na osobie pracownika. Suma ubezpieczenia wynosi
1.000.000 złotych. Polisa przewiduje okres ubezpieczenia od 12 maja 2005 roku do 11 maja 2006 roku.
Polisa nr 250000055599 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Polisa obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej TMP Fondalmec jako posiadacza pojazdów (wolnobieżnych, nie podlegających
rejestracji, w ilości 3 sztuk, określonych w załączniku do umowy ubezpieczenia) za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów
(OC krajowe). Suma ubezpieczenia w przypadku szkód na osobie wynosi 350.000 EURO na każdego poszkodowanego, a w przypadku
szkód w mieniu 200.000 EURO w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę
poszkodowanych. Suma ubezpieczenia ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski
obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody. Polisa przewiduje okres ubezpieczenia od 12 maja 2005 roku do 11 maja 2006 roku.
Polisa nr 250000144241 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Polisa obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej TMP Fondalmec jako posiadacza pojazdu (samochodu osobowego) za szkody
powstałe w związku z ruchem pojazdu. Suma ubezpieczenia wynosi: (i) w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
posiadacza pojazdu – 350.000 EURO (szkody na osobie) lub 200.000 EURO (szkody na mieniu), (ii) w przypadku ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków – 5.000 złotych. Polisa przewiduje okres ubezpieczenia od 6 czerwca 2005 roku do 5 czerwca 2006
roku.
Polisa nr 203000256825 - ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych
Polisa obejmuje maszyny, urządzenia i wyposażenie. Suma ubezpieczenia wynosi 849.800 złotych. Składka ubezpieczeniowa wynosi
1.130 złotych. Polisa przewiduje okres ubezpieczenia od 17 września 2004 roku do 16 września 2005 roku.
Polisa nr 203000346722 – ubezpieczenie od ognia, zdarzeń losowych i uszkodzeń
Polisa obejmuje ubezpieczenie (i) maszyny wskazanej w fakturze nr 022/A01/0000116 od ognia i zdarzeń losowych, oraz (ii) maszyny do
odlewania korpusów maszyn, wskazanej w fakturze nr 022/A01/0000116 od uszkodzeń. Suma ubezpieczenia w przypadku obu maszyn
wynosi po 135.708 złotych. Polisa przewiduje okres ubezpieczenia od 2 marca 2005 roku do 1 marca 2006 roku.
Inne umowy
Umowa nr 5/06/2005 z dnia 3 czerwca 2005 roku zawarta przez TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym
Andrzej Tchórzewski i Marek Pasek Sp. Jawna (Wykonawca)
Na mocy umowy Wykonawca zobowiązał się do wykonania, na zlecenie TMP Fondalmec, robót budowlanych polegających na budowie
hali produkcyjnej o powierzchni ok. 4.620 m2 i magazynowej o powierzchni ok. 1.500 m2 wraz z mediami i infrastrukturą zewnętrzną, oraz
na rozbudowie pomieszczeń socjalnych i biurowych.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostało określone ryczałtowo. Wysokość wynagrodzenia została objęta wnioskiem o zwolnienie z obowiązku
publikacji. Termin rozpoczęcia prac objętych umową strony ustaliły na dzień 6 czerwca 2005 roku, a termin ich zakończenia na dzień 30
kwietnia 2006 roku.
Wykonawca udzielił TMP Fondalmec gwarancji jakości na wykonanie zleconych robót na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego
przedmiotu robót. Strony szczegółowo określiły w umowie uprawnienia przysługujące TMP Fondalmec w razie stwierdzenia wad i usterek
w trakcie odbioru.
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TMP Fondalmec przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też
nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, a także w przypadku, gdy (i) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
oraz (ii) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i nie realizuje ich przez okres 1 tygodnia pomimo pisemnych wezwań TMP
Fondalmec.
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz TMP Fondalmec kary umownej w wysokości:
−
10% wynagrodzenia umownego w razie odstąpienia od umowy przez TMP Fondalmec wskutek okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca,
−
0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki od 15 listopada 2005 roku, do wysokości 5% wynagrodzenia umownego,
−
0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w usunięciu stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek, do wysokości 5%
wynagrodzenia umownego.
TMP Fondalmec jest zobowiązana do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości:
−
10% wynagrodzenia umownego w razie odstąpienia od umowy przez TMP Fondalmec wskutek okoliczności, za które Wykonawca
nie odpowiada,
−
0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w zapłacie faktur, do wysokości 5% wynagrodzenia umownego.
Umowa o doradztwie, zarządzaniu i kierowaniu działalnością gospodarczą zawarta pomiędzy TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o. a
Alpol Sp. z o.o.
W dniu 12 stycznia 2005 roku Alpol Sp. z o.o. zawarła umowę z TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o. o doradztwie , zarządzaniu i kierowaniu
działalnością gospodarczą. Szczegółowy zakres usług świadczonych na rzecz TMP Fodnalmec Poland obejmuje m.in.: świadczenia z
zakresu obsługi technicznej, handlowej, kontraktowej, organizacyjnej, które realizowane będą poprzez zarządzanie systemami
organizacyjnymi, administracyjnymi, handlowymi i księgowymi ukierunkowanymi na kontrolę i prowadzenie przedsiębiorstwa. Umowa
została zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 30 czerwca 2005 roku, a następnie na mocy aneksu z dnia 1 lipca
2005 roku została przedłużona od dnia 1lipca 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku (z prawem jej dalszego przedłużenia). Tytułem
wynagrodzenia strony ustaliły, iż Alpol za swoje obowiązki otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w maksymalnej wysokości 85 tys. Euro,
ponadto strony umowy dopuszczają możliwość dodatkowego wynagrodzenia wynikającego z zapisów powyższej umowy.
8.

Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych
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9.

Opis transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli jednorazowa lub łączna wartość transakcji zawartych przez dany
podmiot powiązany w okresie od początku roku przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro
Kupujący - Toora Poland S.A.
Przedmiot transakcji

Sprzedający
Usługi

8 671

Odlewy aluminiowe

5 732

Materiały eksploatacyjne

1 648

Oprzyrządowanie

315

Towary - felgi aluminiowe

427

Środki trwałe

Toora S.p.A.

Obróbka obca

117
1 016

Świadczenie usług związanych z
uruchomieniem produkcji w Polsce

1 053
Felgi aluminiowe

Alpol Sp. z o.o.

Środki trwałe
Doradztwo w zakresie zarządzania

1 161
69
1 033

Usługi konsultacyjne

236
Części do montażu

Damp S.p.A.

7 459
2 684

Najem maszyn
Zwrot kosztów zatrudnienia
pracowników włoskich

Toora BV

Wartość transakcji

Towary i środki trwałe
Surowce

Koszty selekcji wyrobów

1 181
28

Sprzedający - Toora Poland S.A.
Przedmiot transakcji

Kupujący
Usługi
Toora S.p.A.

Alpol Sp. z o.o.

Towary i środki trwałe
Odlewy aluminiowe
Wyposażenie

Refaktura kosztów reklamacji
Najem biura i powierzchni
magazynowej
Refundacja kosztów emisji akcji

Damp S.p.A.

Wartość transakcji
36 778
110
278
87

Odlewy aluminiowe

2 260
6 325

Pozostałe transakcje
Strona
Alpol Sp. z o.o. (pożyczkodawca)
Toora S.p.A. (sprzedający)

Przedmiot transakcji
Pożyczki
Sprzedaż 23.419 udziałów w TMP Fondalmec na rzecz Toora Poland S.A.

Wartość transakcji
1 635
3 772

Alpol Sp. z o.o. (sprzedający)

Sprzedaż 37.666 udziałów w TMP Fondalmec na rzecz Toora Poland S.A.

4 396

Fondalmec Officine Meccaniche
S.p.A. (sprzedający)

Sprzedaż 40.753 udziałów w TMP Fondalmec na rzecz Toora Poland S.A.

10 335

Toora S.p.A. (sprzedający)

Umowy leasingu środków trwałych

16 603
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10. Informacje o zaciągniętych kredytach, o umowach pożyczek, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności oraz o
udzielonych poręczeniach i gwarancjach
Wykorzystanie poszczególnych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2005 r. przedstawiono w notach objaśniających do sprawozdania
finansowego, w punkcie 22. Instrumenty finansowe.
Spółki należące do Grupy Kapitałowej nie udzielały poręczeń ani gwarancji w trakcie 2005 r.
Umowy kredytowe zawarte przez Spółkę Dominującą Toora Poland S.A.
Umowa kredytu inwestycyjnego nr 3/2003 z dnia 3 kwietnia 2003 roku zawarta przez Spółkę z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank) wraz z aneksami: nr 1/2004 z dnia 14 kwietnia 2004 roku, nr 2/2004 z dnia 25 czerwca 2004 roku,
nr 3/2005 z dnia 9 czerwca 2005 roku i nr 4/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 roku.
Na mocy umowy Bank udzielił Spółce kredytu inwestycyjnego w wysokości stanowiącej równowartość w złotych 12.500.000 EURO na
okres od dnia 3 kwietnia 2003 roku do dnia 30 grudnia 2010 roku z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie kwot netto
wynikających z faktur VAT związanych z zakupem maszyn i urządzeń.4 Spółka jest zobowiązany do dokonania ostatecznej spłaty kredytu
do dnia 30 grudnia 2010 roku.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki EURIBOR dla depozytów 3-miesięcznych aktualizowanej na zasadach
określonych w umowie, w tym 2,0 p.p. marży Banku.
Zgodnie z umową spłata kredytu została zabezpieczona: (i) bezwarunkową, płatną na pierwsze żądanie gwarancją bankową przez
UniCredit (Suisse) Bank S.A. z siedzibą w Lugano (Szwajcaria) w wysokości 4.200.000 EURO, (ii) hipoteką kaucyjną łączną w wysokości
5.000.000 EURO ustanowioną na nieruchomościach Spółki położonych w Nisku, przy ul. Sandomierskiej 14 wraz z cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej obejmującej powyższe nieruchomości, (iii) zastawem rejestrowym w kwocie 6.754.486,48 złotych, ustanowionym na
maszynach i urządzeniach Spółki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej maszyn i urządzeń5, (iv) zastawem rejestrowym w kwocie
7.700.000 EURO na maszynach i urządzeniach zakupionych ze środków z kredytu inwestycyjnego wraz z cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej maszyn i urządzeń6, (v) poręczeniem spółki Toora S.p.A. do kwoty 5.000.000 EURO, (vi) zastawem rejestrowym na
akcjach Spółki o wartości nominalnej 9.500.000 złotych, będących własnością Alpol Sp. z o.o.7, (vii) pełnomocnictwem do potrącenia kwoty
nie spłaconego kredytu ze środków na rachunku bankowym Spółki prowadzonym przez I Oddział Banku Pekao S.A. w Nisku, (viii)
przelewem środków pieniężnych na rachunek Banku w kwocie 4.200.000 EURO oraz (ix) zastawem rejestrowym w kwocie 2 mln EURO
na maszynach i urządzeniach zakupionych ze środków z kredytu inwestycyjnego wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Spółka
poddała się także egzekucji w trybie art. 97 Prawa Bankowego do kwoty 70.000.000 PLN w zakresie roszczeń Banku wynikających z
umowy kredytu i wyraził zgodę na prowadzenie przeciwko niemu egzekucji wydania maszyn i urządzeń, na których został ustanowiony
zastaw rejestrowy. Bank może wystawić tytuł egzekucyjny w terminie do dnia 30 grudnia 2013 roku.
Umowa szczegółowo reguluje obowiązki Spółki w okresie korzystania z kredytu, w tym m.in. przewiduje zobowiązanie do nie zaciągania
przez Spółkę jakichkolwiek pożyczek i kredytów bez zgody Banku, nie udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji, nie wypłacania
dywidendy oraz nie dokonywania innych płatności na rzecz udziałowców bez zgody Banku, a także nie wystawiania weksli na kwoty
przekraczające łącznie 500.000 EURO.
W związku z umową kredytu Spółka, Alpol Sp. z o.o. (podmiot dominujący w stosunku do Spółki) oraz Bank zawarły w dniu 14 kwietnia
2004 roku umowę podporządkowania pożyczek, na mocy której zobowiązania Spółki z tytułu pożyczek udzielonych Spółce przez Alpol Sp.
z o.o. na łączną kwotę 9.839.207,10 złotych zostały bezwzględnie podporządkowane zobowiązaniom Spółki wynikającym z umowy
kredytu inwestycyjnego. Spółka zobowiązała się do uznania pierwszeństwa praw i wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytu w
stosunku do praw i wierzytelności Alpol Sp. z o.o. z tytułu powyższych umów pożyczki do momentu całkowitej spłaty wierzytelności Banku.

4

Obecne przeznaczenie kredytu zostało ustalone aneksem nr 4/2005 do umowy kredytowej zawartym w dniu 11 sierpnia 2005 roku. Przed zawarciem

powyższego aneksu przeznaczenie kredytu było zdefiniowane jako finansowanie i refinansowanie inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń oraz
budowie i przystosowaniu budynków pod te maszyny.
5

Zastaw rejestrowy został ustanowiony na mocy umowy nr 4/2003 z dnia 15 września 2003 r. Umowa zastawu rejestrowego określa warunki, na jakich

zastawnik może przejąć przedmiot zastawu na własność celem zaspokojenia zabezpieczonych wierzytelności.
6

Zastaw rejestrowy został ustanowiony na mocy umowy nr CKK/32/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. Umowa zastawu rejestrowego określa warunki, na

jakich zastawnik może przejąć przedmiot zastawu na własność celem zaspokojenia zabezpieczonych wierzytelności.
7

Zastaw rejestrowy został ustanowiony na mocy umowy zastawu nr 2/2003 z dnia 3 kwietnia 2003 r. (zmienionej aneksem nr 1/2005 z dnia 9 września

2005 roku). Umowa zastawu rejestrowego określa warunki, na jakich zastawnik może przejąć przedmiot zastawu na własność celem zaspokojenia
zabezpieczonych wierzytelności.
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Umowa kredytu w rachunku bieżącym nr CKK/STW/5/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 roku zawarta przez Spółkę z Bankiem Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank) wraz z aneksem nr 1/2004 z dnia 22 grudnia 2004 roku oraz aneksem nr 2/2005 z
dnia 29 lipca 2005 roku
Na mocy umowy Bank udzielił Spółce kredytu odnawialnego na finansowanie bieżącej działalności do maksymalnej kwoty 4.000.000
złotych na okres od dnia 22 grudnia 2004 roku do dnia 31 lipca 2006 roku (ostateczny termin spłaty kredytu).
Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie średniej stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych aktualizowanej na
zasadach określonych w umowie, w tym 2,5 p.p. marży Banku.
Spłata kredytu została zabezpieczona: (i) wekslem in blanco wystawionym przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową, (ii)
pełnomocnictwem do rachunków bankowych Spółki prowadzonych przez Bank, (iii) zastawem rejestrowym na zapasach Spółki o wartości
co najmniej 5.323.288,62 złotych wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych8. Ponadto Spółka poddała się egzekucji w trybie art. 97
Prawa Bankowego do kwoty 6.000.000 złotych w zakresie roszczeń Banku wynikających z umowy kredytu i wyraził zgodę na prowadzenie
przeciwko niemu egzekucji wydania mienia ruchomego przedsiębiorstwa tj. zapasów magazynowych, na których został ustanowiony
zastaw rejestrowy. Bank może wystawić tytuł egzekucyjny w terminie do dnia 31 lipca 2009 roku.
Umowa kredytu zaliczka I nr 12/2003 z dnia 15 września 2003 roku zawarta przez Spółkę z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie (Bank) wraz z aneksami: nr 1/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 roku, nr 2/2004 z dnia 7 września 2004 roku oraz nr
3/2005 z dnia 29 lipca 2005 roku
Na mocy umowy Bank udzielił Spółce odnawialnego kredytu obrotowego do maksymalnej kwoty 7.000.000 złotych z przeznaczeniem na
finansowanie przysługujących Spółce należności handlowych spełniających kryteria określone w umowie. Kredyt został udzielony na okres
od dnia 18 sierpnia 2004 roku do dnia 31 lipca 2006 roku (termin ostatecznej spłaty kredytu).
Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów aktualizowanej na zasadach
określonych w umowie, w tym marża Banku 2,5 p.p.
Spółka jest uprawniona do wykorzystania poszczególnych kwot kredytu po przedstawieniu Bankowi faktury VAT wystawionej zgodnie z
warunkami wskazanymi w umowie kredytu. Wypłaty kredytu są dokonywane w wysokości 80% zaakceptowanej przez Bank faktury Spółki.
Spłata kredytu odbywa się ze środków otrzymanych przez Bank od dłużników Spółki z tytułu zapłaty za wystawione przez Spółkę faktury.
Każda zapłacona faktura powoduje odnowienie limitu kredytowego o kwotę dokonanej spłaty.
Tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu, Spółka zobowiązała się do przelewu na rzecz Banku istniejących i przyszłych wierzytelności, które
powstaną w okresie, na jaki został udzielony kredyt, wynikających z wystawionych przez Spółki oraz zaakceptowanych przez Bank faktur.
Ponadto Spółka poddała się egzekucji w trybie art. 97 Prawa Bankowego do kwoty 11.000.000 złotych. Bank może wystawić bankowy tytuł
egzekucyjny do dnia 31 lipca 2009 roku.
Umowa kredytu nr CRD/17687/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku zawarta przez Spółkę z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie (Bank)
Na mocy umowy Bank udzielił Spółce odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym do maksymalnej kwoty 2.000.000 złotych z
przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki, na okres od dnia udostępnienia środków z kredytu do dnia 27 stycznia 2006
roku (termin ostatecznej spłaty kredytu).
Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej składającej się ze stawki referencyjnej WIBOR dla jednotygodniowych
depozytów złotowych aktualizowanej na zasadach określonych w umowie, powiększonej o marżę Banku w wysokości 1,5 p.p. w skali roku.
Zgodnie z postanowieniami umowy spłata kredytu została zabezpieczona: (i) wekslem in blanco wystawionym przez Spółkę wraz z
deklaracją wekslową, (ii) pełnomocnictwem do rachunków bankowych Spółki prowadzonych przez Bank, (iii) zastawem rejestrowym na
maszynach i urządzeniach Spółki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej w wysokości 2.952.257,49 złotych9, (iv) przelewem
wierzytelności10. Spółka poddała się także egzekucji w trybie art. 97 Prawa Bankowego do kwoty 3.000.000 złotych. Bankowy tytuł
egzekucyjny może być wystawiony do dnia 27 stycznia 2009 roku.
Umowa kredytu kasowego nr 31/CKK/KIE/2005 z dnia 16 grudnia 2005 roku zawarta przez Spółkę z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank)
Na mocy umowy Bank udzielił Spółce nieodnawialnego kredytu kasowego przeznaczonego na finansowanie bieżących potrzeb Spółki w

8

Zastaw został wpisany do rejestru zastawów w dniu 27 stycznia 2005 roku.

9

Zastaw rejestrowy został ustanowiony na mocy umowy z dnia 10 grudnia 2004 r. Umowa zastawu rejestrowego określa warunki, na jakich zastawnik może

przejąć przedmiot zastawu na własność celem zaspokojenia zabezpieczonych wierzytelności. Umowa zastawu rejestrowego nie określa wartości
przedmiotu zastawu rejestrowego.
10

Przelew dotyczy (i) wierzytelności w postaci przyszłych praw Spółki do odszkodowania przysługujących mu wobec Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

S.A., Inspektorat w Nisku, wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia oraz (ii) wierzytelności pieniężnych i związanych z nimi roszczeń Spółki
istniejących i mogących powstać w przyszłości ze stosunków wskazanych w załączniku do umowy o przelew wierzytelności.
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kwocie 5.000.000 złotych na okres od dnia 16 grudnia 2005 roku do dnia 14 stycznia 2006 roku.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie średniej stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych, w tym 2,5 p.p. marży
Banku.
Spłata kredytu została zabezpieczona: (i) wekslem in blanco wystawionym przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową, (ii)
pełnomocnictwem do rachunków bankowych Spółki prowadzonych przez Bank. Ponadto Spółka poddała się egzekucji w trybie art. 97
Prawa Bankowego do kwoty 10.000.000 złotych.
Umowy pożyczek zawarte przez Spółkę Dominującą Toora Poland S.A.
W trakcie 2005 r. Spółka zawarła 5 nowych umów pożyczek z jednostką dominującą Alpol Sp. z o.o. o łącznej kwocie 1.635 tys. złotych.
Pożyczki te nie są zabezpieczone, a oprocentowanie wynosi 6% w skali roku. Ostatecznym termin spłaty pożyczek jest 31 grudnia 2006 r.,
z wyjątkiem pożyczki w wysokości 155 tys. złotych udzielonej na okres do 31 grudnia 2005 r. i spłaconej w tym terminie.
Umowy kredytowe zawarte przez jednostkę zależną TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o.
Umowa kredytu inwestycyjnego nr 11/2005 z dnia 16 maja 2005 roku zawarta przez TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o. z Bankiem Polska
Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank) wraz z aneksem z dnia 17 czerwca 2005 roku
Na mocy umowy Bank udzielił TMP Fondalmec długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości stanowiącej równowartość w
złotych 5.949.000 EURO na okres od dnia 16 maja 2005 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku z przeznaczeniem na (i) finansowanie budowy
hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym i magazynowym oraz zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych do obróbki mechanicznej
wyrobów, oraz (ii) refinansowanie kredytu inwestycyjnego udzielonego TMP Fondalmec przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.11 TMP
Fondalmec jest zobowiązana do dokonania ostatecznej spłaty kredytu do dnia 31 grudnia 2012 roku.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych aktualizowanej na zasadach
określonych w umowie, w tym stała marża Banku w wysokości 2,0 p.p. w stosunku rocznym.
Zgodnie z umową spłata kredytu została zabezpieczona: (i) poręczeniem Toora S.P.A do wysokości 4.000.000 EURO, (ii) umowną
hipoteką kaucyjną łączną do kwoty 20.000.000 złotych ustanowioną na nieruchomościach TMP Fondalmec, (iii) zastawami rejestrowymi
ustanowionymi na wszystkich maszynach i urządzeniach finansowanych z udziałem środków z przedmiotowego kredytu inwestycyjnego
wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej12, (iv) umową wsparcia zawartą przez TMP Fondalmec, Toora S.P.A i Bank, (v) umową cesji
przyszłych wierzytelności z zamówień/zleceń składanych w ramach umów z odbiorcami, które powstaną w wyniku zrealizowanych
inwestycji, (vi) pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem bankowym TMP Fondalmec prowadzonym przez Bank Pekao S.A., (vii)
oświadczeniem TMP Fondalmec i Toora S.p.A. (poręczyciela) o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawa Bankowego.
TMP Fondalmec poddał się egzekucji do kwoty 50.037.039,00 złotych w zakresie roszczeń Banku wynikających z umowy kredytu. Bank
może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny oraz wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności nie później niż do dnia 31 grudnia
2015 roku.
Na mocy umowy TMP Fondalmec zobowiązała się, że w okresie korzystania z kredytu nie wypłaci więcej niż 50% kwoty zysku netto w
formie dywidendy bez uzyskania uprzedniej zgody Banku.
Na mocy umowy wsparcia, zawartej przez TMP Fondalmec, Toora S.p.A. oraz Bank w dniu 16 maja 2005 r., Toora S.p.A. zobowiązała się
do uzupełniania środków niezbędnych do pokrycia nakładów związanych z kredytowaną inwestycją lub środków niezbędnych do
terminowej spłaty kredytu przez TMP Fondalmec w trybie (i) podwyższenia kapitału zakładowego lub zapasowego TMP Fondalmec lub (ii)
przez udzielenie TMP Fondalmec pożyczek pieniężnych.
W związku z umową kredytu TMP Fondalmec, Toora S.p.A. oraz Bank zawarły w dniu 16 maja 2005 roku Akt podporządkowania
pożyczek, na mocy którego zobowiązania TMP Fondalmec (i) z tytułu pożyczek udzielonych TMP Fondalmec przez Toora S.p.A. na
łączną kwotę 200.000 EURO oraz (ii) z tytułu pożyczek, które mogą zostać udzielone TMP Fondalmec przez Toora S.p.A. w przyszłości
zostały bezwzględnie podporządkowane zobowiązaniom TMP Fondalmec wobec Banku wynikającym z umowy kredytu inwestycyjnego.
TMP Fondalmec zobowiązała się do uznania pierwszeństwa praw i wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytu w stosunku do praw i
wierzytelności Toora S.p.A. z tytułu powyższych umów pożyczki do momentu całkowitej spłaty wierzytelności Banku.
Umowa o kredyt w rachunku bieżącym Nr PBP/ZDS/KR-RB/246/05 z dnia 26 kwietnia 2005 roku zawarta przez TMP Fondalmec Poland
Sp. z o.o. z Bankiem Handlowym w Warszawie Spółka Akcyjna (Bank)
Na mocy umowy Bank udzielił TMP Fondalmec kredytu w rachunku bieżącym. Limit kredytu wynosi 1.000.000 złotych. Kredyt został
udzielony na okres 90 dni od dnia 26 kwietnia 200513 z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności gospodarczej TMP
11

Spłata zobowiązań z tytułu umowy kredytu zawartej w dniu 9 listopada 2001 r. z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. nastąpiła w dniu 20 maja 2005

roku.
12

W związku z tym, że środki z kredytu inwestycyjnego nie zostały do dnia zatwierdzenia Prospektu wykorzystane w celu finansowania zakupu maszyn i

urządzeń, na dzień zatwierdzenia Prospektu zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach nie został jeszcze ustanowiony.
13

Spłata kredytu może ulec przesunięciu o 90 dni. Przesunięcie spłaty kredytu może być ponawiane.
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Fondalmec.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych aktualizowanej na zasadach
określonych w umowie oraz marży Banku w wysokości 2,0 % w stosunku rocznym.
Zgodnie z umową spłata kredytu została zabezpieczona przewłaszczeniem na rzecz Banku rzeczy oznaczonych co do gatunku (zapasy
magazynowe w kwocie 2.500.000 zł) oraz rzeczy oznaczonych co do tożsamości (maszyny produkcyjne o wartości 575.000 zł) wraz z
cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
TMP Fondalmec poddał się także egzekucji w trybie art. 97 Prawa Bankowego w zakresie roszczeń Banku wynikających z umowy kredytu.
Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny do dnia 30 października 2006 roku.
Umowa kredytu zaliczka I Nr 102/2003 z dnia 21 listopada 2003 roku zawarta przez TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o. z Bankiem Polska
Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank) wraz z aneksami: nr 1 z dnia 11 grudnia 2003 roku, nr 2 z dnia 5 kwietnia 2004 roku, nr 3 z dnia 22
listopada 2004 roku, nr 4 z dnia 30 grudnia 2004 roku i nr 5 z dnia 15 grudnia 2005 roku
Na mocy umowy Bank udzielił TMP Fondalmec odnawialnego kredytu obrotowego do maksymalnej wysokości 3.000.000 złotych
przeznaczonego na finansowanie przysługujących TMP Fondalmec należności handlowych, spełniających kryteria określone w umowie.
Kredyt został udzielony na okres od 15 grudnia 2005 roku do 15 grudnia 2006 roku, natomiast ostatecznym terminem spłaty jest 25
kwietnia 2007 r.
Zgodnie z postanowieniami umowy oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR dla depozytów
trzymiesięcznych powiększonej o marżę Banku w wysokości 2,0%.
TMP Fondalmec jest uprawniony do wykorzystania poszczególnych kwot kredytu po przedstawieniu Bankowi faktury VAT wystawionej
zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie kredytu. Wypłaty kredytu są dokonywane w wysokości 80% zaakceptowanej przez Bank
faktury TMP Fondalmec. Spłata kredytu odbywa się ze środków otrzymanych przez Bank od dłużników TMP Fondalmec z tytułu zapłaty za
wystawione przez spółkę faktury. Każda zapłacona faktura powoduje odnowienie limitu kredytowego o kwotę dokonanej spłaty.
Zgodnie z umową spłata kredytu została zabezpieczona: (i) przelewem wierzytelności powstałych w okresie, na jaki został udzielony
kredyt, wynikających z faktur VAT wystawionych przez TMP Fondalmec, zaakceptowanych przez Bank, (ii) upoważnieniem Banku do
obciążania rachunku bieżącego TMP Fondalmec kwotami wynikającymi z należności Banku z tytułu wykorzystanego kredytu, odsetek,
prowizji oraz opłat bankowych, (iii) pełnomocnictwem do potrącenia kwoty niespłaconego kredytu ze środków na rachunku bankowym
TMP Fondalmec prowadzonym w Banku Pekao S.A. Ponadto TMP Fondalmec poddała się egzekucji w trybie art. 97 Prawa Bankowego
do kwoty 6.000.000 złotych w zakresie roszczeń Banku wynikających z umowy kredytu. Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny
oraz wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności do dnia 15 kwietnia 2010 roku.
Umowy pożyczki zawarte przez jednostkę zależną TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o.
TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o., działająca w charakterze pożyczkobiorcy, jest stroną 2 umów pożyczek zawartych z Toora S.p.A.
Pożyczki te nie są zabezpieczone, a oprocentowanie wynosi 3% w skali roku. Ostatecznym termin spłaty pożyczek jest 31 grudnia 2007 r..
Łączna wartość pożyczek wynosi 200.000 Euro.

11. Informacje o udzielonych pożyczkach, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, a także udzielonych
poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom
powiązanym emitenta
W okresie objętym sprawozdaniem spółki Grupy Kapitałowej Toora Poland S.A. nie udzielały pożyczek, poręczeń ani gwarancji zarówno
jednostkom obcym jak i powiązanym.
12. W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem – opis wykorzystania przez emitenta
wpływów z emisji
Od 13 grudnia 2005 roku akcje Spółki Dominującej są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W publicznej ofercie
akcji Toora Poland S.A. zaoferowano do objęcia 7.280.000 Akcji Serii B. Cena emisyjna akcji wynosiła 15,80 zł.
W wyniku emisji Spółka pozyskała środki netto w wysokości 106 042 766 zł (brutto 115 024 000 zł). Pozyskane środki zostaną
wykorzystane na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych Spółki Dominującej oraz Grupy Kapitałowej, zgodnych z wyznaczoną
„Strategią rozwoju ” oraz celami inwestycyjnymi.
W okresie objętym raportem Grupa Toora Poland S.A. nie wykorzystała środków z emisji papierów wartościowych.
13. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi
prognozami wyników na dany rok
Grupa Kapitałowa Toora Poland S.A. nie publikowała prognoz dotyczących wyników finansowych.
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14. Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem
zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Grupa
Kapitałowa podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom
Działania Grupy Kapitałowej w zakresie zarządzania zasobami finansowymi w 2005 roku skoncentrowane były na:
-obniżeniu kosztów finansowania,
-wydłużeniu średniego terminu zapadalności zobowiązań.
Spłaty zobowiązań kredytowych i wekslowych były realizowane zgodnie z harmonogramami.
Na dzień 31 grudnia 2005 roku wartość zadłużenia krótkoterminowego wyniosła 130 166 tys. zł co oznacza wzrost o 60 063 tys. zł w
porównaniu do 70 103 tys. zł według stanu na koniec 2004 roku.
Zarząd nie widzi zagrożenia dla płynności Grupy Toora Poland S.A.
a) kredyty bankowe i pożyczki
W dniu 11 sierpnia 2005 roku Spółka Dominująca na mocy aneksu nr 4/2005 do Umowy kredytu inwestycyjnego nr 3/2003 z dnia
03.04.2003 roku z bankiem Pekao S.A. dokonała podwyższenia kredytu o 2 mln euro z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie
faktur związanych z zakupem maszyn i urządzeń. Termin spłat kredytu to rok 2010.
W dniu 16 grudnia 2005 roku Spółka Dominująca zawarła umowę z bankiem Pekao S.A. nr 31/CKK/Kie/2005 na kredyt kasowy w
wysokości 5 mln PLN Kredyt udzielony został na okres jednego miesiąca z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb spółki.
W dniu 16 maja 2005 roku TMP Fondalmec Poland Sp. Z o.o. umowę kredytu inwestycyjnego z bankiem Pekao S.A. (Aneks z dnia 17
czerwca 2005 r.) na kwotę 5 949 000 EURO z przeznaczeniem na finansowanie budowy hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym i
magazynowym oraz zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych do obróbki mechanicznej wyrobów oraz refinansowanie kredytu
inwestycyjnego udzielonego TMP Fondalmec przez Bank Handlowy w Warszawie. Termin spłaty kredytu to 31 grudzień 2012 rok.
b) pożyczki udzielone podmiotom powiązanym
W okresie objętym sprawozdaniem spółki Grupy Kapitałowej Toora Poland S.A. nie udzielały pożyczek podmiotom powiązanym.
c) transakcje zabezpieczające
W roku 2005 Grupa nie zawarła żadnych transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym ani przed zmianami stóp procentowych.
d) ocena płynności finansowej Grupy Toora Poland
Na koniec 2005 roku poziom wskaźników płynności Grupy Toora Poland poprawił się w stosunku do stanu z końca 2004 roku:

Wskaźnik płynności bieżącej

31.12.2005

31.12.2004

1,30

0,61

1,12

0,46

0,64

0,01

(Aktywa bieżące/zobowiązana
krótkoterminowe)
Wskaźnik płynności szybki
(Aktywa bieżące-zapasy)/pasywa
bieżące)
Wskaźnik płynności superszybki
(Aktywa bieżące –zapasy należności) /pasywa bieżące
Poziom wskaźników płynności ocenić należy jako bardzo dobry. Aktywa obrotowe w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe
Grupy.
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2005
Stopa zadłużenia
(zobowiązania i rezerwy x100 / suma pasywów)

60,1 %

2004
88,1%

Stopa zadłużenia poprawiła się w stopniu znacznym, co jest wynikiem pomyślnie zakończonego debiutu na Warszawskiej Giełdzie
Papierów Wartościowych Spółki Dominującej.
15. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości
posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności
Grupa Kapitałowa Toora Poland w wyniku emisji akcji Spółki Dominującej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych pozyskała
środki, które pozwolą na realizację zadań inwestycyjnych jak też wydatków kapitałowych planowanych w 2006 roku bez konieczności
zmian w swojej strukturze finansowania.
16. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem
stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik
Głównym czynnikiem mającym wpływ na wynik z działalności Grupy Kapitałowej Toora Poland w roku 2005 był debiut Spółki Toora Poland
na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, który to przyczynił się w bardzo poważnym stopniu do poprawy płynności finansowej
Grupy Kapitałowej.
17. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Grupy Kapitałowej Toora oraz opis
perspektyw rozwoju działalności z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez nią wypracowanej
Zewnętrzne czynniki
Stopy procentowe i inflacja
Poziom inflacji w Polsce nie stanowi istotnego ryzyka dla działalności Spółki .Skumulowany wzrost cen za cały rok 2005 wyniósł 2,1% i był
niższy niż w roku 2004 (3,5%).Przewiduje się , że wskaźnik inflacji za rok 2006 spadnie do 1,5%.
Obniżanie się tempa wzrostu cen konsumpcyjnych skłoniło Radę Polityki Pieniężnej w 2005 roku do pięciokrotnego zmniejszenia poziomu
podstawowych stóp procentowych w Polsce w sumie o 1,5 pp (stopy redyskontowej o 1,75 pp).
Wzrost gospodarczy
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego PKB zwiększył się o 4,2% w IV kwartale 2005 roku. Prognoza Ministerstwa Finansów
za cały rok 2005 szacuje poziom wzrostu gospodarczego a 3,3 %.
Utrzymujący się wzrost gospodarczy powinien w długim okresie spowodować wzrost dochodów rozporządzalnych ludności i
przedsiębiorstw znajdujący odbicie w ich wydatkach.
Wewnętrzne czynniki
Plany inwestycyjne
Realizacja planów inwestycyjnych Grupy umożliwi zwiększenie mocy produkcyjnych, a tym samym wyjście naprzeciw rosnącemu
zapotrzebowaniu naszych klientów.
Perspektywy rozwoju działalności
Obecnie w krajach europejskich udział stopów aluminium w masie samochodu osobowego wynosi średnio ok. 8%-10%. Największe
zastosowanie komponentów aluminiowych dotyczy silnika, części napędowych i felg. Wzrost zainteresowania produktami ze stopów
aluminium jest spowodowany:
-redukcją ciężaru auta
-zwiększona wytrzymałość na uderzenia
-100% recycling
-odporność na korozję.
W związku z powyższym celem Grupy jest znalezienie się w czołówce w zakresie produkcji aluminiowych komponentów samochodowych
na rynku europejskim. Obecnie Grupa jest w fazie dynamicznego rozwoju, czego przykładem jest trwający obecnie proces inwestycyjny, w
wyniku którego zwiększamy nasze moce produkcyjne i jest on związany z rozszerzaniem bazy naszych klientów.
Rozwój Grupy w dużej mierze zależy od rozwoju jej asortymentu. Z uwagi na ten fakt, w przypadku felg planujemy rozszerzyć ofertę o
produkty charakteryzujące się wyższą wytrzymałością i nowocześniejszą stylistyką, natomiast w przypadku komponentów
samochodowych wykorzystujemy nasze kompetencje w taki sposób, aby z wyprzedzeniem spełniać zmieniające się wymagania

19

techniczne naszych klientów. Nowym rynkiem, na którym zamierzmy zaistnieć jest rynek akcesoriów do samochodów wyścigowych i
tuningu. Obecność w tym segmencie powoduje rozpowszechnienie i reklamę naszej marki.

18. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Grupą Kapitałową
W okresie 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2005 roku nie miały miejsca zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Grupą
Kapitałową.
19. Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących spółek Grupy Kapitałowej w ciągu ostatniego roku
obrotowego, zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnienia osób
zarządzających, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji
Spółka Dominująca
Zarząd Toora Poland S.A.
Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub
Rady Nadzorczej.
Zarząd składa się z 3 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Zarządu ustala Walne
Zgromadzenie. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających
łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu
posiedzeniom przewodniczy członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu.
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
Rada Nadzorcza Toora Poland S.A.
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Zakres kompetencji i tryb działania Rady Nadzorczej został uregulowany
postanowieniami Statutu oraz regulaminu Rady Nadzorczej przyjętego na mocy uchwały NWZ nr 3 z dnia 12 lipca 2005 roku.
Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady
Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady
Nadzorczej wynosi 3 lata.
Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami. W przypadku
nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności
Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje każdy inny członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej
przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub
członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na
to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą
uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.
Decyzje Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku
równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest
obecnych co najmniej 3 członków w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, a w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa
się z 6 lub 7 członków - jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 4 członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu
uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może
również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w
tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu
uchwały. Zasady dotyczące podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość są szczegółowo określone w regulaminie Rady Nadzorczej.
Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
b) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, z tytułu umów o pracę oraz innych umów
zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce,
c)

zatwierdzanie regulaminu Zarządu,

d)

dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
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e) wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za
uzasadnione,
f)

wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,

g)

przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji.

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, o którym mowa w art. 383 § 1 KSH,
zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu
delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.
Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Toora Poland S.A., jakie miały miejsce w roku 2005:
Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Metalowe „ALMET” Sp. z o.o. dnia 20 lutego 2005 r. z funkcji Wiceprezesa Zarządu odwołany
został Pan Lodovico Basurini, a na jego miejsce został powołany Pan Eros Giorgio Cavalli.
W skład Zarządu na dzień 31 grudnia 2005 r. wchodzili:
-

Renzo Poli
Francesco Taglietti
Eros Cavalli

- Prezes Zarządu
- Wiceprezes Zarządu
- Wiceprezes Zarządu.

W okresie od 1 stycznia 2005 r. do 5 maja 2005 r. w skład Rady Nadzorczej wchodzili:
-

Marco Ghisolfi
Paweł Stawowy
Jadwiga Siuda

- Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Sekretarz Rady Nadzorczej.

Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Metalowe „ALMET” Sp. z o.o. z dnia 5 maja 2005 r. na następną
kadencję do Rady Nadzorczej powołano Panią Halinę Wysocką, Pana Pawła Stawowego oraz Pana Wojciecha Łuckiego.
Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Toora Poland S.A. z dnia 12 lipca 2005 r. powołano do Rady Nadzorczej Spółki
Pana Alessandro Cella oraz Panią Corinna Katrin zur Nedden.
Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Toora Poland S.A. z dnia 13 września 2005 r. powołano do Rady Nadzorczej
Pana Giovanni Natali.
W skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2005 r. wchodzili:
-

Halina Wysocka
Alessandro Cella
Wojciech Łucki
Corinna Katrin zur Nedden
Paweł Stawowy
Giovanni Natali

- Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Członek Rady Nadzorczej,
- Członek Rady Nadzorczej,
- Członek Rady Nadzorczej.

Jednostka zależna
Zmiany w składzie Zarządu TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o., jakie miały miejsce w roku 2005:
W trakcie 2005 r. nie miały miejsca żadne zmiany w składzie Zarządu jednostki zależnej. W skład Zarządu TMP Fondalmec Poland
Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2005 r. wchodzili:
Renzo Poli
- Prezes Zarządu
Jerzy Pieronek
- Wiceprezes Zarządu

20. Wszelkie umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich
rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie
następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie
W Grupie Kapitałowej istnieje tylko jedna umowa zawarta z osobą zarządzającą przewidująca rekompensatę w przypadku jej zwolnienia.
Między spółką TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o. , a Wiceprezesem Zarządu w TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o., Panem Jerzym
Pieronkiem, została zawarta umowa o pracę przewidująca wypłatę odprawy w wysokości jego trzymiesięcznego wynagrodzenia w
przypadku jego zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny, lub gdy jego odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu
połączenia Spółki TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o. przez przejęcie.
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21. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych
opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych,
warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub
potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie
emitenta, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w
[przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor – oddzielnie informacje o wartości
wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych; jeżeli
odpowiednie informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym – obowiązek uznaje się za spełniony
poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym
Łączna wartość wynagrodzenia Zarządu Toora Poland w 2005 roku wyniosła 33 tys. zł, z czego poszczególni Członkowie Zarządu
otrzymali za usługi świadczone w każdym charakterze na rzecz Spółki następujące wynagrodzenie:
Zarząd Toora Poland S.A.
Pan Renzo Poli – Prezes Zarządu
Pan Francesco Taglietti – Wiceprezes Zarządu
Pan Eros Cavalli – Wiceprezes Zarządu

Wynagrodzenie [ tys.zł]
33
0
0

Ponadto, Spółka Dominująca ponosiła koszty na rzecz Alpol Sp. z o.o. dotyczące między innymi usług zarządczych. Łączna wartość
kosztów usług poniesionych na rzecz Alpol Sp. z o.o. za 2005 r. wyniosła 384 tys. zł.
Zarząd Spółki Dominującej uczestniczy w Programie Motywacyjnym ustanowionym na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 października 2005 roku. Szczegóły Planu Motywacyjnego zostały opisane w punkcie 27
niniejszego sprawozdania.
Łączna wartość wynagrodzenia Rady Nadzorczej Toora Poland w 2005 roku wyniosła 80 tys. zł, z czego poszczególni Członkowie Rady
Nadzorczej otrzymali za usługi świadczone w każdym charakterze na rzecz Spółki następujące wynagrodzenie:
Rada Nadzorcza Toora Poland S.A.
Pani Halina Wysocka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie [tys.zł]
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Pan Alessandro Cella – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Wojciech Łucki – Sekretarz Rady Nadzorczej
Pani Corinna Katrin zur Nedden – członek Rady Nadzorczej
Pan Paweł Stawowy – członek Rady Nadzorczej
Pan Giovanni Natali - członek Rady Nadzorczej

13
18
11
13
7

Łączna wartość wynagrodzenia Zarządu TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o. w 2005 roku wyniosła brutto 439 tys. zł z czego poszczególni
Członkowie Zarządu otrzymali za usługi świadczone w każdym charakterze na rzecz Spółki następujące wynagrodzenie:
Zarząd TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o.

Wynagrodzenie
[tys.zł]

Dodatkowe
Premia [tys.zł] [tys.zł]

Suma [tys.zł]

Pan Renzo Poli – Prezes Zarządu
Pan Jerzy Pieronek – Wiceprezes Zarządu

0
332

0
80

0
439

0
27

Ponadto, jednostka zależna ponosiła koszty na rzecz Alpol Sp. z o.o. dotyczące między innymi usług zarządczych. Łączna wartość
kosztów usług poniesionych na rzecz Alpol Sp. z o.o. za 2005 r. wyniosła 649 tys. zł.

22. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach
powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących (dla każdej osoby oddzielnie)
Według naszej najlepszej wiedzy według stanu na dzień przekazania niniejszego raportu żadna z osób zarządzających i nadzorujących
nie posiada akcji Toora Poland S.A.
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23. Wskazanie akcjonariuszy posiadających, bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5 % w
ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty
akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału
w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

AKCJONARIUSZ

Alpol Sp. z o.o.

LICZBA
POSIADANYCH
AKCJI ( W SZT.)

LICZBA
POSIADANYCH
GŁOSÓW NA
WALNYM
ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY

UDZIAŁ W
OGÓLNEJ
LICZBIE
GŁOSÓW NA
WLNYM
ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY

WARTOŚĆ
NOMINALNA
POSIADANYCH
AKCJI (W ZŁ.)

UDZIAŁ W
KAPITALE
ZAKŁADOWYM
NA DZIEŃ
21 LIPCA 2006

13 500 000

13 500 000

64,97 %

13 500 000

64,97%

Generali Otwarty
Fundusz Emerytalny

1 146 799

1 146 799

5,52 %

1 146 799

5,52 %

Amplico AIG Life S.A

1 160 000

1 160 000

5,58 %

1 160 000

5,58 %

24. Informacje o znanych emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w
przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatoriuszy
Na dzień przekazania niniejszego raportu Grupa nie posiada informacji w zakresie umów, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić
zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatoriuszy
25. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do
Spółki Dominującej, wraz z opisem tych uprawnień
Według stanu na dzień przekazania niniejszego raportu nie istnieją papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne w
stosunku do Toora Poland S.A.
26. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych
W związku z ustanowieniem w Spółce Programu Motywacyjnego na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia
11 października 2005 roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego, kluczowym pracownikom Spółki może zostać
przyznane prawo objęcia Akcji Serii C. Głównym celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywacyjnych dla osób,
na których spoczywa odpowiedzialność za zarządzanie Spółką, jej grupą kapitałową, jej rozwój i pozycję rynkową, co przekłada się
bezpośrednio na wartość akcji Spółki.
Program Motywacyjny realizowany będzie w latach Spółki 2005 - 2008. W ramach realizacji Programu Motywacyjnego osoby w nim
uczestniczące będą mogły uzyskać prawo do objęcia łącznie nie więcej niż 831.198 Akcji, w nie więcej niż sześciu transzach. Osobami
uprawnionymi do uczestnictwa w programie Motywacyjnym są:
Francesco Taglietti, który będzie mógł uzyskać prawo do objęcia 207.800 Akcji;
Eros Cavalli, który będzie mógł uzyskać prawo do objęcia 207.800 Akcji;
Renzo Poli, który będzie mógł uzyskać prawo do objęcia 311.700 Akcji.
Prawa do nabycia pozostałych 103.898 Akcji będą mogły uzyskać osoby pełniące wysokie funkcje zarządcze w Spółce lub jej Grupie
wskazane przez Radę Nadzorczą zgodnie ustaloną procedurą.
Osoby uprawnione uzyskują prawo do objęcia Akcji pod warunkiem spełnienia kryteriów solidarnościowych oraz jakościowych.
Do kryteriów solidarnościowych należą:
wprowadzenie akcji Spółki serii A i B do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
pozostawanie w Stosunku Służbowym ze Spółką lub spółką należącą do Grupy oraz
nie pozostawanie w okresie wypowiedzenia takiego Stosunku Służbowego, za wyjątkiem przypadku, gdy po dokonaniu
wypowiedzenia Stosunku Służbowego a przed upływem okresu wypowiedzenia zawiązany zostanie nowy Stosunek Służbowy ze Spółką
lub jej spółką zależną.
Kryteria jakościowe mówią natomiast, że osoby uprawnione będą mogły uzyskać prawo do objęcia Akcji w poszczególnych transzach
Programu, o ile średnia rynkowa cena akcji ważona obrotami liczona za okres ostatnich 30 dni sesyjnych przed dniem podjęcia
odpowiedniej uchwały będzie wyższa niż:
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cena emisyjna akcji serii B ustalona w ramach pierwszej publicznej emisji akcji - dla praw do objęcia akcji przyznawanych w pierwszej
transzy Programu,
cena emisyjna akcji serii B ustalona w ramach pierwszej publicznej emisji akcji powiększona o 2,5%; 5,0%; 7,5%; 10% i 12,5% dla praw do
objęcia akcji przyznawanych odpowiednio w kolejnych transzach.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania żadna z osób uprawnionych nie objęła Akcji Spółki.

27. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki
Dominującej oraz wszelkich ograniczeń w zakresie wykonywania praw głosu przypadających na akcje Spółki
Dominującej
Nie występują żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki Toora Poland S.A. ani żadne
ograniczenia w zakresie wykonywania praw głosu przypadających na akcje Spółki Toora Poland S.A..

28. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia płynności Grupy
Kapitałowej
Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku po stronie pasywów i aktywów zamknął się kwotą 358 415 tys. zł.
Suma bilansowa wzrosła o 163% w stosunku do wielkości na dzień 31 grudnia 2004 roku. W strukturze aktywów dominują aktywa trwałe,
które stanowią 53% całości aktywów. Po stronie pasywów znaczącą pozycją są kapitały własne stanowiące 40% całości pasywów.
Struktura aktywów i pasywów jest stabilna. Pozycja finansowa Grupy Kapitałowej Toora Poland S.A. i jej zdolność wywiązywania się z
zaciągniętych zobowiązań została wzmocniona w wyniku wzrostu kapitału własnego Spółki Dominującej, będącego rezultatem wpływów
pieniężnych uzyskanych z tytułu emisji akcji w związku z debiutem na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz w związku z
objęciem kontroli nad jednostką zależną.
29. Ważniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe grupy kapitałowej w roku
obrotowym lub których wpływ jest możliwy w następnych latach
A/ W kraju i na świecie
1. Wzrost popytu na surowce na dalekim wschodzie powodujący prowadzący do globalnego wzrostu cen surowców, w tym aluminium na
rynkach światowych
2. Pozytywne sygnały o wzroście gospodarczym w Polsce w II połowie 2005 roku.
B/ W Grupie Kapitałowej Toora Poland
1. Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej jednostki dominującej
2. Zmiana nazwy oraz formy prawnej jednostki dominującej
3. Nabycie 100% udziałów w TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o. przez jednostkę dominującą
4. Debiut jednostki dominującej Toora Poland S.A na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Ad 1. Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Toora Poland S.A., jakie miały miejsce w roku 2005:
Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Toora Poland S.A. zostały przedstawione w punkcie 21.
Ad 2. Zmiana nazwy i formy prawnej jednostki dominującej
Toora Poland S.A. jest następcą prawnym spółki Zakłady Metalowe „Almet” Sp. z o.o., która rozpoczęła swoją działalność w maju 2000
roku na bazie masy upadłościowej Zakładów Metalowych „Nimet” Sp. z o.o.
15 czerwca 2005 r. Zakłady Metalowe „Almet” Sp. z o.o. przekształciły się w „Toora Poland S.A.”, aby 13 grudnia 2005 r. zadebiutować na
Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Ad 3. Nabycie 100% udziałów TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o przez jednostkę dominującą.
W dniu 15 czerwca 2005 roku Zakłady Metalowe Almet Sp. z o.o. (obecnie Toora Poland S.A.) zawarły umowę zakupu 51 085 udziałów w
kapitale zakładowym TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o. stanowiących 55,6% kapitału zakładowego TMP Fondalmec.
W dniu 4 listopada 2005 roku Toora Poland SA zawarła z Fondalmec Officine Meccaniche SpA umowę zakupu 40 753 udziałów w kapitale
zakładowym TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o., reprezentujących 44,4% kapitału zakładowego TMP Fondalmec.
Tym samym Toora Poland SA stała się jedynym udziałowcem TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o.
Ad.4. Debiut Toora Poland S.A, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
13 grudnia 2005 roku spółka Toora Poland S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W publicznej ofercie
Spółka oferowała 7 280 000 akcji serii B .Jednostkowa wartość nominalna akcji Toora Poland wyniosła 1zł. Jednostkowa cena emisyjna
akcji Toora Poland została ustalona na poziomie 15,80 zł. W wyniku emisji akcji Spółka pozyskała środki w wysokości 106 042 766 zł
netto, które pozwolą na realizację zamierzeń inwestycyjnych Grupy Kapitałowej Toora Poland S.A.
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30. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach Grupy
Kapitałowej w danym roku obrotowym.
W trakcie 2005 r. Spółka Dominująca nabyła 100% udziałów w TMP Fondalmec Sp. z o.o., jednostce zależnej. Spółka Dominująca objęła
kontrolę nad TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o. dnia 15 czerwca 2005 r., poprzez zakup 55,6% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki
oraz objęcie 55,6% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników. Następnie, dnia 4 listopada 2005 r. Spółka Dominująca zawarła
umowę zakupu pozostałych 44,4% udziałów w kapitale zakładowym spółki TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o., stając się tym samym jej
jedynym udziałowcem.
31. Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej
Strategia rozwoju Grupy Toora Poland jest ukierunkowana na konsekwentne umacnianie pozycji w segmentach o największej wartości, tj.
felg, kaloryferów oraz komponentów samochodowych. Wszelkie działania restrukturyzacyjne, organizacyjne i inwestycyjne Grupy Toora
Poland w 2005 r. koncentrowały się na rozwoju w tych trzech strategicznych segmentach.
Zarząd Spółki Dominującej, realizując zaplanowaną strategię Grupy Kapitałowej, będzie dążył do zainicjowania istotnych dla Grupy
inwestycji, zarówno w segmencie felg, jak i w segmentach kaloryferów oraz komponentów samochodowych. Planowane inwestycje mają
na celu wzmocnienie pozycji Grupy Toora Poland na rynku krajowym i zagranicznym w obszarach obecnie obsługiwanych i ściśle
związanych z przetwórstwem aluminium.
Realizacja strategii sprawi, że Grupa Toora Poland S.A. nie tracąc swojej dotychczasowej elastyczności stanie się wysoce rentownym
przedsiębiorstwem, skutecznie konkurującym na rynku europejskim, a tym samym dzięki osiąganym zyskom zwiększy wartość dla
akcjonariuszy.
32. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym.
Grupa Kapitałowa wykazuje pozabilansowo zobowiązania warunkowe z tytułu zabezpieczeń majątkowych. Wartość zobowiązań
warunkowych wykazywanych pozabilansowo na koniec 2005 r. wynosi 98 286 tys. zł. Zabezpieczenia na majątku Grupy zostały
ustanowione w związku z zawartymi umowami kredytowymi.
A/ Spółka Dominująca Toora Poland S.A.
31.12.2005
Zabezpieczenia kredytów bankowych:
Hipoteka

19 299

Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach

47 147

Zastaw rejestrowy na zapasach
Razem

5 323
71 769

B/ Jednostka zależna TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o.
31.12.2005
Zabezpieczenia kredytów bankowych:
Hipoteka
Przewłaszczenie maszyn i urządzeń
Przewłaszczenie zapasów
Zastaw rejestrowy na zapasach
Razem

20 000
575
2 500
3 442
26 517

Szczegółowe informacje w zakresie zabezpieczeń majątkowych przedstawiono w notach objaśniających do sprawozdania finansowego, w
punkcie 18. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych.
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33. Informacje o:
a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania
lub przeglądu sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została
zawarta ta umowa,
b) łącznej wysokości wynagrodzenia, wynikającego z umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych,
należnego lub wypłaconego z tytułu badania i przeglądu sprawozdania finansowego oraz, jeżeli spółka sporządza
skonsolidowane sprawozdanie finansowe, z tytułu badania i przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
dotyczącego danego roku obrotowego,
c) pozostałej łącznej wysokości wynagrodzenia, wynikającego z umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań
finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych, należnego lub wypłaconego z innych tytułów niż określone w
lit. b, dotyczącego danego roku obrotowego,
d) informacje określone w lit. b i c należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego.
Łączne wynagrodzenie należne z tytułu badania oraz przeglądów powyżej wymienionych sprawozdań finansowych oraz innych usług
świadczonych przez KPMG Audyt Sp. z o.o. jest wymienione poniżej.
(w Euro)

2005

2004

Wynagrodzenia z tytułu badania/przeglądu w odniesieniu do jednostki dominującej (1)

78 000

38 700

Wynagrodzenia z tytułu badania w odniesieniu do jednostki zależnej (2)

24 500

23 900

Wynagrodzenia za usługi związane z emisją prospektu emisyjnego (3)

86 500

-

189 000

62 600

Ogólne wynagrodzenie od Grupy Kapitałowej Toora Poland S.A.

(1) Wynagrodzenia z tytułu badania/ przeglądu obejmują kwoty wypłacone lub należne KPMG Audyt Sp. z o.o. za profesjonalne usługi
związane z badaniem jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki dominującej sporządzonych na dzień
31 grudnia 2005 r. oraz przeglądu półrocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonych na 30
czerwca 2006 r. (umowa z dnia 15 grudnia 2005 r.)
(2) Wynagrodzenia z tytułu badania obejmują kwoty wypłacone KPMG Audyt Sp. z o.o. za profesjonalne usługi związane z badaniem
sprawozdania finansowego jednostki zależnej (umowa z dnia 6 grudnia 2005 r.)
(3) Wynagrodzenia za usługi związane z emisją prospektu emisyjnego obejmują kwoty wypłacone KPMG Audyt Sp. z o.o. za profesjonalne
usługi związane z badaniem lub przeglądem jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych jednostki dominującej
opublikowanych w prospekcie emisyjnym Toora Poland S.A. oraz za pozostałe usługi poświadczające związane z badaniem lub
przeglądem sprawozdań finansowych jednostki dominującej opublikowanych w prospekcie emisyjnym.
34. Informacje dodatkowe
Skonsolidowany rachunek zysków i strat proforma
W celu zapewnienia lepszej porównywalności skonsolidowanych wyników Grupy Kapitałowej na przestrzeni ostatnich trzech lat
zaprezentowano poniżej skonsolidowany rachunek zysków i strat proforma.
Skonsolidowane rachunki zysków i strat proforma zostały przygotowane w celu przedstawienia wpływu transakcji zakupu udziałów TMP
Fondalmec Poland Sp. z o.o. (jednostka zależna) przez Toora Poland S.A. (Spółka Dominująca) na skonsolidowane rachunki zysków i
strat Grupy Kapitałowej Toora Poland S.A. za lata kończące się 31 grudnia 2003 r., 31 grudnia 2004 r. oraz 31 grudnia 2005 r. w taki
sposób, jak gdyby te transakcje miały miejsce 31 grudnia 2002 r.
Skonsolidowane rachunki zysków i strat proforma zostały przygotowane zgodnie z zasadami rachunkowości opartymi na MSSF przyjętych
przez Unię Europejską.
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w tys. zł
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi

2005

2004

2003

206 219

143 921

57 054

(193 653)

(134 458)

(53 596)

Zysk ze sprzedaży

12 566

9 463

3 458

Pozostałe przychody

1 154

1 106

1 357

Pozostałe koszty

(2 108)

(1 618)

(1 015)

Zysk/(strata) z działalności operacyjnej

11 612

8 951

3 800

2 619

6 450

(8 681)

14 231

15 401

(4 881)

3 365

(344)

5 783

17 596

15 057

902

Koszty działalności operacyjnej

Przychody/(koszty) finansowe netto
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk netto

Przy sporządzaniu skonsolidowanych rachunków zysków i strat proforma sumowaniu podlegały poszczególne pozycje odpowiednich
przychodów oraz kosztów jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej po uprzednim doprowadzeniu ich wartości do jednolitych
metod wyceny i dokonaniu poniższych wyłączeń:

•

Dokonano eliminacji transakcji zakupów i sprzedaży pomiędzy Toora Poland S.A. i TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o.

•

Dokonano eliminacji niezrealizowanej marży w zapasach będących przedmiotem transakcji sprzedaży między Toora Poland S.A. i
TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o.

•

Dokonano korekty ujęcia transakcji sprzedaży środków trwałych zrealizowanej przez spółki wchodzące w skład Grupy.

•

Założono, że nabycie udziałów TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o. sfinansowano kredytem bankowym, jednak dla uproszczenia, nie
naliczano odsetek ani różnic kursowych z tytułu powyższego kredytu bankowego.

•

Założono, że dywidendy przyznane Udziałowcom w latach 2003 i 2004 przez TMP Fondalmec Sp. z o.o. obciążyły wynik finansowy
Grupy odpowiednio w roku przyznania dywidendy.

Zarząd Toora Poland S.A.

...................................

.................................

Renzo Poli
Prezes Zarządu

Francesco Taglietti
Wiceprezes Zarządu

…………………………………
Eros Cavalli

………………………………..
Piotr Smyrski

Wiceprezes Zarządu

Dyrektor Finansowy

Nisko, 21 lipca 2006 r.
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TOORA POLAND S.A.
37–400 Nisko,ul. Sandomierska 14
NIP:865-21-66-133,
VAT UE:PL8652166133
§ +48 15 841 64 55
¨ +48 15 841 60 88
e-mail : toorapoland@toorapoland.pl
dawniej /ex/ Zakłady Metalowe „ALMET” Sp. z o.o.

Nisko, dnia 21 lipca 2006 roku

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI
SPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANEGO SRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. nr 209, poz. 1744) Zarząd Toora Poland S.A. oświadcza, że
wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z
obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową
emitenta oraz jej wynik finansowy oraz że roczne sprawozdanie zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy
Kapitałowej, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO
DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Zarząd Toora Poland S.A. oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa.
Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania spełnili warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z badania,
zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

KRS nr 0000237392

Zarząd: Renzo Poli Prezes

TOORA POLAND S.A.
37–400 Nisko,ul. Sandomierska 14
NIP:865-21-66-133,
VAT UE:PL8652166133
§ +48 15 841 64 55
¨ +48 15 841 60 88
e-mail : toorapoland@toorapoland.pl
dawniej /ex/ Zakłady Metalowe „ALMET” Sp. z o.o.

Szanowni Akcjonariusze,
Grupa Toora Poland S.A. działa głównie w sektorze projektowania, produkcji oraz handlu komponentami dla sektora samochodowego,
wykonanymi z aluminium. Pozostała działalność związana jest głównie z produkcją kaloryferów.
Grupa osiągnęła wiodącą pozycję na rynkach, na których działa, dzięki zdolności znajdywania technologicznie innowacyjnych rozwiązań
połączonych z cenami akceptowanymi przez rynek. Jednocześnie stosowane technologie są zgodne z wymaganiami użytkowników oraz z
wymogami produkcji jak również mają odniesienie do problemów związanych z oszczędzaniem energii.
Celem Grupy jest zdobycie pozycji lidera na kontynencie europejskim poprzez pozyskanie rynku dzięki własnym możliwościom
technologicznym oraz innowacyjności. Aby to osiągnąć, Grupa zamierza dużo inwestować również w działania badawczo-rozwojowe
dotyczące nowych produktów, w zwiększanie zdolności produkcyjnych, w poszerzenie aktualnej gamy własnych produktów oraz w
możliwości rozpoznawania strategicznych oraz synergicznych zakupów.
Przystępując do rynku kapitałowego w grudniu 2005 r., spółka dominująca Toora Poland S.A. miała możliwość dostępu do odpowiednich
zasobów finansowych, które pozwoliły jej zracjonalizować oraz zwiększyć możliwości produkcyjne oraz osiągnąć wyżej wymienione cele.
Oto najważniejsze wydarzenia ubiegłego roku:
•

Zakup 100% udziałów w spółce zależnej TMP Fondalmec Poland Sp. z o.o. Ten zakup, strategiczny dla całej grupy Toora, służy
racjonalizacji czynności produkcyjnych, zmniejszeniu kosztów stałych oraz doprowadzi, w ciągu bieżącego roku, do fuzji Toora
Poland S.A. ze spółką z Żor.

•

Przystąpienie do rynku kapitałowego w dniu 13 grudnia 2005 r. Wpływy z tego tytułu osiągnęły wysokość 106 042 766 zł netto
(115 024 000 zł brutto).

Na rynku samochodowym, na którym działa Grupa, od lat konkurencja coraz bardziej się zwiększa; rynek ten ma zasięg globalny a
ponadto obserwuje się przeniesienie zdolności produkcyjnych na nowe obszary – Indie, Chiny, Korea, Tajlandia, Meksyk, Brazylia, Polska.
Jest to spowodowane zarówno ulgami zapewnianymi przez rządy tych państw dla nowych inicjatyw przemysłowych, jak i mniejszymi
kosztami pracy. Oprócz tego te państwa stają się nowymi rynkami sprzedaży. To wszystko działa na niekorzyść państw bardziej
rozwiniętych – Europy, Stanów Zjednoczonych, Japonii – których zdolności produkcyjne zmniejszają się, a ich rynki przeżywają stagnację.
Wzrost popytu na produkty produkowane przez spółki należące do Grupy nie zależy jednak jedynie od ilości sprzedanych aut, ale od coraz
większego użycia aluminium w produkcji komponentów samochodowych. Przewiduje się, że w przeciągu najbliższych dziesięciu lat
zawartość aluminium w samochodach podwoi się.
W przemyśle aluminiowym dokonuje się bardzo dużych inwestycji poprzez przyspieszanie rozwoju oraz zwiększanie zdolności
produkcyjnych. Aluminium to „klucz” do osiągnięcia mniejszej wagi; aluminium jest najchętniej używanym materiałem do produkcji
samochodów przyjaznych dla środowiska, pojazdów dwudziestego pierwszego wieku: zastosowanie aluminium oznacza mniejsze zużycie
paliwa co powoduje zmniejszenie emisji CO2 oraz stwarza możliwość recyklingu złomu aluminiowego. W nadchodzących latach europejski
przemysł aluminiowy będzie podążał w tym kierunku, ponieważ panuje przekonanie, że tak jak lotnictwo cywilne nie mogłoby się rozwinąć
w dwudziestym wieku bez aluminium, tak pojazdy przyjazne dla środowiska będą potrzebować na początku wieku dwudziestego
pierwszego zastosowania dużych ilości aluminium. Tylko znając te założenia można skomentować, pozytywnie, oraz zrozumieć znaczenie
wzrostu wielkości naszych przychodów (+90,8%) oraz perspektywy dalszego rozwoju w ciągu następnych lat.
W sektorze automotive, w Europie, przewiduje się, że zastosowanie aluminium w karoserii wzrośnie o 50%, w silniku i w częściach
transmisyjnych o 15% a w podwoziu o 25%. Przewiduje się, że w roku 2012 aluminium stanowić będzie średnio prawie 15% wagi
samochodu (dziś stanowi 10,5%).
W sektorze odlewania będzie dominować odlewanie grawitacyjne oraz wysokociśnieniowe. Oczywiście stałe ulepszanie technologii będzie
jednym z narzędzi obrony przed konkurencją pochodzącą z rozwijających się krajów azjatyckich.
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Rozwój poszczególnych sektorów działalności
W ocenie Zarządu Spółki dominującej, Toora Poland S.A., na rozwój poszczególnych segmentów działalności w 2006 roku będą miały
wpływ następujące czynniki:
RYNEK
Felgi
Kiedy w pełni zostaną wykorzystane nowe maszyny, zdolności produkcyjne zostaną automatycznie zwiększone; będą one potrzebne, aby
dostarczać modele felg do nowego Opla Corsy oraz zwiększyć produkcję dla Fiata Punto oraz dla Alfa Romeo.
Komponenty
W maju 2006 roku rozpoczęła się produkcja obudów przekładni kierowniczej dla nowego Opla Morwy dla TRW Poland oraz obudowy dla
nowego Fiata Punto dla TRW Italia.
Kaloryfery
Od czerwca produkcja i sprzedaż kaloryferów wzrośnie dzięki użyciu nowej maszyny wysokociśnieniowej - 1800 ton. Będzie tam
zakładana forma 4-gniazdowa.
INWESTYCJE
W roku 2006 będzie kontynuowana realizacja planów inwestycyjno–produkcyjnych. Będzie zainstalowana nowa linia do odlewania
grawitacyjnego, rozpocznie się montaż linii malowania felg oraz budowa wydziału przygotowywania i utylizacji złomu aluminiowego dla
potrzeb odlewania. Ponadto zostaną zainstalowane 4 nowe maszyny do obróbki mechanicznej.
Rozłożenie sprzedaży w zależności od obszaru geograficznego
Struktura sprzedaży produktów Grupy Toora Poland S.A. została przedstawiona w nocie nr 1 „Skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Toora Poland S.A.”. Struktura przychodów ze sprzedaży produktów kształtowała się w roku 2005 w
następujący sposób: 36% felgi, 18 % grzejniki, komponenty samochodowe i inne 46%.
Sprzedaż w zależności od obszaru geograficznego koncentruje się przede wszystkim na rynkach zbytu w Polsce i we Włoszech. Struktura
geograficzna sprzedaży procentowo przedstawia się w następujący sposób: kraj około 58%, eksport około 42%.
Struktura zatrudnienia
Na koniec roku 2005 zatrudnienie w Grupie osiągnęło poziom 700 osób (2004 rok: 325 osób). Wzrost zatrudnienia o ponad 115% w
stosunku do roku poprzedniego, spowodowany jest dynamicznym rozwojem Grupy. Wzrost ten wynikał również z połączenia Spółek.
Struktura zatrudnienia kształtowała się następujący sposób:

Bezpośrednio produkcyjni
Pośrednio produkcyjni
Umysłowi
Razem

Grupa Toora
31.12.2004
206
81
38
325

Poland

S.A.

Grupa Toora Poland S.A.
31.12.2005
489
141
70
700

Inwestycje
Inwestycje rzeczowe, dokonane w roku 2005 przez Grupę, których wartość wynosiła ponad 100,5 mln złotych, posłużyły wyłącznie
wzmocnieniu struktury produkcyjnej Grupy. Dotyczyły one wyłącznie budynków, urządzeń oraz maszyn.
Działalność badawczo-rozwojowa
Struktura spółek wchodzących w skład Grupy jest przystosowana do R&D, którą tworzy 10 techników pracujących w zakładzie w Nisku.
Większa część działalności jest wykonywana w centrum zarządzania w San Paolo d’Argon, gdzie Toora S.p.A. ma swoją siedzibę.
Działalność prowadzona w Polsce skupia się na poprawieniu procesów produkcyjnych spółek. Koszty tej działalności nie są
kapitalizowane.
Relacje ze spółką kontrolującą oraz ze spółkami kontrolowanymi
Na dzień 31 grudnia 2005 r. 64,97 % kapitału spółki dominującej Toora Poland S.A. jest w posiadaniu spółki Alpol Sp. z o.o., której
działalność polega na dostarczaniu do Grupy Toory Poland S.A. usług managerskich oraz finansowych.
Toora S.p.A. jest ważnym klientem i dostawcą dóbr; oprócz tego dostarcza do Grupy Toora Poland S.A. różne scentralizowane usługi,
takie jak np. kontrola jakości, interwencje techników, usługi księgowości, itp.
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Ważniejsze wydarzenia po zamknięciu bilansu
Po zamknięciu bilansu zostały dokonane inwestycje na sumę około 9,9 mln Euro, dotyczące nowej malarni (linia do malowania felg 2,0 mln
Euro, hala 7,9 mln Euro).
Ponadto w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku 2006 wzrosła realna sprzedaż (niezależnie od wzrostu cen materiałów pierwotnych).
Felgi:
Zostały uruchomione dalsze maszyny i urządzenia do obróbki mechanicznej felg produkowanych metodą niskociśnieniową, co pozwoliło
na dostosowanie możliwości produkcyjnych do wymagań klientów.
Komponenty:
Zgodnie z przewidywaniami wzrosły zamówienia do Powertrain, TRW oraz CF Gomma Poland.
Kaloryfery:
Umowy z SBS w Polsce, z firmą Romstal na Ukrainie oraz umowy z kontrahentami rosyjskimi przyczyniły się do zwiększenia sprzedaży
również w okresie, w którym zwykle obroty są niskie.
Inwestycje:
Plan inwestycyjny jest realizowany zgodnie z biznes planem. W szczególności zaawansowana jest budowa nowych hal przeznaczonych
do obróbki mechanicznej felg oraz na malarnię. Zostały zawarte umowy zakupu malarni felg oraz dwóch nowych maszyn
wysokociśnieniowych 600 i 1800 ton do odlewania komponentów i kaloryferów.
Przewidywany rozwój Grupy
Skonsolidowane dane finansowe Grupy, w pierwszych miesiącach roku 2006, są pozytywne oraz stwarzają podstawy do dalszego,
pozytywnego rozwoju firmy.
Na zakończenie, w imieniu Zarządu spółki dominującej Toora Poland S.A. pragnę podziękować akcjonariuszom za zaufanie, jakim
obdarzyli Spółkę dominującą, nabywając akcje w ramach oferty publicznej. Jestem przekonany, że realizowana przez Zarząd strategia
przyniesie Państwu satysfakcjonujący zwrot zainwestowanego kapitału.
Z poważaniem,

Renzo Poli

Prezes Zarządu Toora Poland S.A.

Nisko, 21 lipca 2006 r.
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