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Wprowadzenie
Niniejszy rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2017 roku został sporządzony
zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) i obejmuje dane finansowe
spółki Wielton S.A. (Spółka, Emitent) oraz podmiotów zależnych tworzących Grupę Kapitałową
Wielton (Grupa Kapitałowa, Grupa Wielton).
Podstawą publikacji niniejszego raportu jest § 82 ust. 1 pkt 2 w związku z § 82 ust. 2
Rozporządzenia. Jednocześnie Spółka informuje, iż działając na podstawie § 83 ust. 3
Rozporządzenia Spółka nie przekazuje odrębnego półrocznego raportu jednostkowego.
Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Wielton S.A. przekazywane jest w niniejszym
rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawarte w niniejszym raporcie
sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Śródroczna
sprawozdawczość finansowa ogłoszonym w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej
zatwierdzonymi przez Unię Europejską. Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do
sporządzenia półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały
przedstawione w punkcie Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zawarte w niniejszym raporcie
zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości wskazanymi w ustawie z 29 września
1994 roku o rachunkowości. Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia
półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w
punkcie Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego sprawozdania
finansowego.
O ile nie wskazano inaczej dane finansowe przedstawione w skróconych sprawozdaniach
finansowych oraz wybrane dane finansowe zostały wyrażone w tys. zł.

I.

Wybrane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Za okres od
01.01.2017 do
30.06.2017

Za okres od
01.01.2016 do
30.06.2016

tys. PLN

Za okres od
01.01.2017 do
30.06.2017

Za okres od
01.01.2016 do
30.06.2016

tys. EUR

Sprawozdanie z wyniku
Przychody ze sprzedaży
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu
dominującego
Zysk na akcję (PLN)
Rozwodniony zysk na akcję (PLN)
Średni kurs PLN / EUR w okresie

790 822
44 555
43 419
31 796

551 777
45 470
44 895
34 148

186 190
10 490
10 222
7 486

125 962
10 380
10 249
7 795

28 591

32 006

6 731

7 306

0,47
0,47

0,53
0,53

0,11
0,11

0,12
0,12

4,2474

4,3805
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Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

57 027

34 128

13 426

7 790

(25 809)

(6 827)

(6 076)

(1 558)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

(5 200)

(10 250)

(1 224)

(2 340)

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

26 018

17 051

6 126

3 892

4,2474

4,3805

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

Średni kurs PLN / EUR w okresie
30.06.2017

31.12.2016

30.06.2017

tys. PLN

31.12.2016

tys. EUR

Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Aktywa
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny

885 658
144 220
423 965
317 473

772 695
111 752
355 838
305 105

209 549
34 123
100 311
75 115

174 660
25 260
80 434
68 966

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki
dominującej

272 684

261 560

64 518

59 123

4,2265

4,4240

Kurs PLN / EUR na koniec okresu

Do 31.03.2016 roku Emitent konsolidował Grupę Fruehauf metodą praw własności, natomiast
począwszy od II kwartału 2016 roku metodą pełną. Szczegółowy opis przyczyn zmiany metody
konsolidacji zaprezentowano w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za 2016 rok,
opublikowanym 27 marca 2017 roku.
W okresach objętych skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia
wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku
do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:


Do danych bilansowych - kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:
30.06.2017 4,2265 EUR/PLN, 31.12.2016 4,4240 EUR/PLN,



Do danych wynikowych i sprawozdania z rachunku przepływów pieniężnych - średni kurs w
okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie: 01.01 – 30.06.2017 4,2474 EUR/PLN, 01.01 – 30.06.2016 4,3805
EUR/PLN.

2. Wybrane jednostkowe dane finansowe
tys. PLN
Rachunek zysków i strat
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Za okres od
01.01.2017 do
30.06.2017

Za okres od
01.01.2016 do
30.06.2016

Za okres od
01.01.2017 do
30.06.2017

Za okres od
01.01.2016 do
30.06.2016

456 635
28 373
26 992
21 519
0,36

390 225
33 440
32 104
25 020
0,41

107 509
6 680
6 355
5 066
0,08

89 082
7 634
7 329
5 712
0,09

0,36

0,41

0,08

0,09

0,25

0,16

0,06

0,04

4,2474

4,3805

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję w
zł
Średni kurs PLN/EUR w okresie

tys. EUR

X

X
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Za okres od
01.01.2017 do
30.06.2017

Rachunek przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto razem
Średni kurs PLN/EUR w okresie

Bilans
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (w szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję
(w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na
jedną akcję (w zł/EUR)
Średni kurs PLN/EUR w okresie

Waluta sprawozdawcza:

Za okres od
01.01.2016 do
30.06.2016

36 557
(15 179)
(5 277)
16 101
X

złoty polski (PLN)

Za okres od
01.01.2017 do
30.06.2017

24 147
(12 456)
(7 749)
3 942
X

Za okres od
01.01.2016 do
30.06.2016

8 607
(3 574)
(1 242)
3 791
4,2474

5 512
(2 844)
(1 769)
900
4,3805

30.06.2017
622 585
393 527
107 268
265 426
229 058
12 075
60 375 000
3,79

tys. PLN
31.12.2016
506 802
285 564
71 804
195 653
221 238
12 075
60 375 000
3,66

30.06.2016
554 346
350 253
79 164
252 587
204 093
12 075
60 375 000
3,38

30.06.2017
147 305
93 109
25 380
62 800
54 196
2 857
60 375 000
0,90

tys. EUR
31.12.2016
114 557
64 549
16 231
44 225
50 009
2 729
60 375 000
0,83

30.06.2016
125 262
79 144
17 888
57 075
46 118
2 729
60 375 000
0,76

3,79

3,66

3,38

0,90

0,83

0,76

0,25

0,16

0,16

0,06

0,04

0,04

4,2265

4,4240

4,4255

X

X

X

W okresach objętych skróconym jednostkowym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia
wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku
do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:


Do danych bilansowych - kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:
30.06.2017 4,2265 EUR/PLN, 31.12.2016 4,4240 EUR/PLN, 30.06.2016 4,4255 EUR/PLN,



Do danych wynikowych i sprawozdania z rachunku przepływów pieniężnych - średni kurs w
okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie: 01.01 – 30.06.2017 4,2474 EUR/PLN, 01.01 – 30.06.2016 4,3805
EUR/PLN.
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II.

złoty polski (PLN)

Waluta sprawozdawcza:

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za
I półrocze 2017 r. sporządzone zgodnie z MSR/MSSF

1. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
AKTYWA

Numer
noty

30.06.2017

31.12.2016

Aktywa trwałe
Wartość firmy

6

7

Wartości niematerialne

7.12

52 584

53 971

Rzeczowe aktywa trwałe

7.13

250 470

252 260

Nieruchomości inwestycyjne

7.14

1 325

-

Należności i pożyczki

7.15

32

93

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe

1

1

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

3

-

7 183

12 452

311 604

318 784

Zapasy

228 040

196 836

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

272 576

204 597

54

2 634

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa trwałe razem
Aktywa obrotowe

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Pożyczki

7.15

251

153

Pochodne instrumenty finansowe

7.17

131

378

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

7.16

5 680

2 034

67 218

47 223

104

56

Aktywa obrotowe razem

574 054

453 911

Aktywa razem

885 658

772 695

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

PASYWA

Numer
noty

30.06.2017

31.12.2016

Kapitał własny
Kapitał podstawowy

7.21

12 075

12 075

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej

7.21

72 368

72 368

Pozostałe kapitały

7.21

177

2 550

Zyski zatrzymane:

7.21

188 064

174 567

159 473

119 441

28 591

55 126

- zysk (strata) z lat ubiegłych
- zysk (strata) netto przypadający
akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

7.21

272 684

261 560

Udziały niedające kontroli

7.21

44 789

43 545

317 473

305 105

Razem kapitał własny
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Nazwa grupy kapitałowej:

WIELTON S.A

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2017 – 30.06.2017

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

złoty polski (PLN)

Waluta sprawozdawcza:

Zobowiązania długoterminowe
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne

7.26

Leasing finansowy
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

106 332

69 839

1 623

2 878

22 137

24 255

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych

7.27

5 903

6 120

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

7.28

8 225

8 660

144 220

111 752

343 482

256 393

747

397

33 666

58 943

2 307

2 799

Zobowiązania długoterminowe razem
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne

7.26

Leasing finansowy
Pochodne instrumenty finansowe

7.17

-

33

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych

7.27

36 610

31 880

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe

7.27

6 268

4 452

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

7.28

885

941

Zobowiązania krótkoterminowe razem

423 965

355 838

Pasywa razem

885 658

772 695

2. Skrócony śródroczny skonsolidowany rachunek wyników

Numer
noty

Za okres od
01.01.2017 do
30.06.2017

Za okres od
01.01.2016 do
30.06.2016

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży

790 822

551 777

752 801

528 239

5 949

5 034

32 072

18 504

Koszt własny sprzedaży

683 919

467 052

Koszt sprzedanych produktów

654 062

447 620

5 825

4 385

24 032

15 047

106 903

84 725

Koszty sprzedaży

38 274

24 165

Koszty ogólnego zarządu

24 638

21 114

7.8

Przychody ze sprzedaży produktów
Przychody ze sprzedaży usług
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

Koszt sprzedanych usług
Koszt sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

Pozostałe przychody operacyjne

7.9

2 936

2 754

Pozostałe koszty operacyjne

7.9

2 372

2 057

Udział w zysku netto jednostki stowarzyszonej

-

2 830

Zysk na okazjonalnym nabyciu jednostki zależnej

-

2 497
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Nazwa grupy kapitałowej:

WIELTON S.A

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2017 – 30.06.2017

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

złoty polski (PLN)

Waluta sprawozdawcza:

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

44 555

45 470

Przychody finansowe

7.10

2 148

2 864

Koszty finansowe

7.10

3 285

3 439

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

43 419

44 895

Podatek dochodowy

11 623

10 747

Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej

31 796

34 148

-

-

31 796

34 148

-

-

28 591

32 006

3 205

2 142

Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto przypadający:
- akcjonariuszom podmiotu dominującego
- podmiotom niekontrolującym

3. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN)
Numer
noty

Za okres od
01.01.2016 do
30.06.2016

Za okres od
01.01.2017 do
30.06.2017

z działalności kontynuowanej
- podstawowy

7.7

0,47

0,53

- rozwodniony

7.7

0,47

0,53

- podstawowy

7.7

0,47

0,53

- rozwodniony

7.7

0,47

0,53

z działalności kontynuowanej i zaniechanej

4. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Numer
noty
Zysk (strata) netto

Za okres od
01.01.2017 do
30.06.2017

Za okres od
01.01.2016 do
30.06.2016

31 796

34 148

Pozycje nie przenoszone do wyniku finansowego

-

-

Pozycje przenoszone do wyniku finansowego

-

-

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:

-

-

- zyski (straty) ujęte w okresie w pozostałych dochodach całkowitych

-

-

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego

-

-

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych:

-

-

3 053

(656)

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego

(1 332)

(146)

Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą

(5 728)

4 684

Pozostałe dochody całkowite:

- zyski (straty) ujęte w okresie w pozostałych dochodach całkowitych
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Nazwa grupy kapitałowej:

WIELTON S.A

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2017 – 30.06.2017

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

Różnice kursowe z przeliczenia inwestycji w jednostki stowarzyszone

-

44

Różnice kursowe przeniesione do wyniku finansowego – zmiana metody konsolidacji

-

(2 982)

(327)

155

Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu

(4 334)

1 099

Dochody całkowite razem

27 462

35 247

26 218

31 436

1 244

3 811

Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji przenoszonych do wyniku
finansowego

Całkowite dochody przypadające:
- akcjonariuszom podmiotu dominującego
- podmiotom niekontrolującym
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Nazwa grupy kapitałowej:

WIELTON S.A

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2017 – 30.06.2017

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

5. Skrócone śródroczne skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym
Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

Kapitał
podstawowy

Akcje własne
(-)

Kapitał ze
sprzedaży
akcji powyżej
ich wartości
nominalnej

Stan na 01.01.2017

12 075

-

72 368

2 550

174 567

261 560

43 545

305 105

Saldo po zmianach

12 075

-

72 368

2 550

174 567

261 560

43 545

305 105

Pozostałe
kapitały

Zyski
zatrzymane

Udziały
niedające
kontroli

Razem

Razem
kapitał
własny

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017
Dywidendy

-

-

-

-

(15 094)

(15 094)

-

(15 094)

Razem transakcje z właścicielami

-

-

-

-

(15 094)

(15 094)

-

(15 094)

Zysk netto za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017

-

-

-

-

28 591

28 591

3 205

31 796

Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu za
okres od 01.01.2017 do 30.06.2017

-

-

-

(2 373)

-

(2 373)

(1 961)

(4 334)

Razem całkowite dochody

-

-

-

(2 373)

28 591

26 218

1 244

27 462

12 075

-

72 368

177

188 064

272 684

44 789

317 473

Stan na 30.06.2017

Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

Kapitał
podstawowy

Akcje własne
(-)

Kapitał ze
sprzedaży
akcji powyżej
ich wartości
nominalnej

Stan na 01.01.2016

12 075

-

72 368

3 170

129 046

216 658

-

216 658

Saldo po zmianach

12 075

-

72 368

3 170

129 046

216 658

-

216 658

Pozostałe
kapitały

Zyski
zatrzymane

Razem
kapitał
własny

Udziały
niedające
kontroli

Razem

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2016 do 30.06.2016
Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z
podmiotami niekontrolującymi)

-

-

-

-

-

-

37 391

37 391

Dywidendy

-

-

-

-

(9 660)

(9 660)

-

(9 660)
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Nazwa grupy kapitałowej:

WIELTON S.A

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2017 – 30.06.2017

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

Razem transakcje z właścicielami

-

-

-

-

(9 660)

(9 660)

37 391

27 731

Zysk netto za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016

-

-

-

-

32 006

32 006

2 142

34 148

Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu za
okres od 01.01.2016 do 30.06.2016

-

-

-

(571)

-

(571)

1 670

1 099

Razem całkowite dochody

-

-

-

(571)

32 006

31 435

3 811

35 247

12 075

-

72 368

2 598

151 392

238 433

41 203

279 636

Stan na 30.06.2016
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Nazwa grupy kapitałowej:

WIELTON S.A

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2017 – 30.06.2017

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

złoty polski (PLN)

Waluta sprawozdawcza:

6. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Numer
noty

Za okres od
01.01.2017 do
30.06.2017

Za okres od
01.01.2016 do
30.06.2016

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem

43 419

44 895

Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe

10 148

8 414

Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niematerialne

2 561

2 305

Zmiana wartości godziwej aktywów (zobowiązań) finansowych
wycenianych w wartości godziwej przez wynik

(631)

781

(1 331)

(260)

58

(203)

156

(144)

2 350

2 465

(4)

(325)

Korekty:

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych przeniesione
z kapitału
Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Koszty odsetek
Przychody z odsetek i dywidend
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych

-

(2 830)

(690)

(3 096)

12 617

7 107

Zmiana stanu zapasów

(34 876)

(43 453)

Zmiana stanu należności

(63 056)

(61 671)

Zmiana stanu zobowiązań

99 326

88 571

Inne korekty
Korekty razem

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych

404

1 527

Zmiany w kapitale obrotowym

1 798

(15 026)

Wpływy (wydatki) z rozliczenia instrumentów pochodnych

1 361

81

Zapłacony podatek dochodowy

(2 168)

(2 928)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

57 027

34 128

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych
Pożyczki udzielone

(2 981)

(2 360)

(23 691)

(15 985)

575

1 231

24

8 248

(208)

-

-

(381)

470

8

Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych

-

2 329

Otrzymane odsetki

2

83

(25 809)

(6 827)

50 535

5 236

(36 707)

(11 475)

(1 526)

(1 621)

(2 408)

(2 390)

(15 094)

-

Wydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych
Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek
Spłaty kredytów i pożyczek
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Odsetki zapłacone
Dywidendy wypłacone
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Nazwa grupy kapitałowej:

WIELTON S.A

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2017 – 30.06.2017

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

(5 200)

(10 250)

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

26 018

17 051

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu

47 227

44 455

Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych

5

(17)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

67 218

64 768

Zmiana bilansowa środków pieniężnych

19 991

20 313

6 037

(3 278)

Różnice kursowe z przeliczenia

7. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skróconego śródrocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
7.1. Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości
7.1.1. Podstawa sporządzenia
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmuje okres 6
miesięcy zakończonych 30.06.2017 roku oraz zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna
sprawozdawczość finansowa.
Dla pełniejszego zrozumienia sytuacji finansowej oraz majątkowej Grupy zamieszczono jako dane za
okresy porównywalne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień
31.12.2016 opublikowane 27 marca 2017 roku oraz śródroczny skrócony rachunek wyników,
śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, śródroczne skrócone
skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, śródroczne skrócone skonsolidowane
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 opublikowane 7
września 2016 roku.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji,
które ujawniane są w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z
MSSF. Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe należy czytać łącznie
ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za rok 2016.
Walutą sprawozdawczą niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie
wskazano inaczej).
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na
dzień zatwierdzenia niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do
publikacji nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki
wchodzące w skład Grupy.
7.1.2. Zasady rachunkowości
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za I półrocze 2017 roku sporządzone zostało
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską.
W skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za I półrocze 2017 roku
przestrzegano tych samych zasad (polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych co w
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku.
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Nazwa grupy kapitałowej:

WIELTON S.A

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2017 – 30.06.2017

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

złoty polski (PLN)

Waluta sprawozdawcza:

Szczegółowe informacje o zasadach sporządzenia sprawozdania finansowego znajdują się w punkcie
Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku.
7.2. Korekta błędu, zmiany prezentacyjne oraz zmiana zasad rachunkowości
a) Korekta błędu prezentacyjnego
W śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa dokonała korekty
błędu prezentacyjnego w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2016 roku. Korekta
polegała na zmianie prezentacji zaliczek na środki trwałe w budowie z rzeczowych aktywów trwałych
do należności.
Zmianę tą prezentuje tabela poniżej:
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

31.12.2016
opublikowane

zmiana

po zmianach

Aktywa
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe

227 386

24 874

252 260

Aktywa trwałe razem

293 910

24 874

318 784

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

229 471

(24 874)

204 597

Aktywa obrotowe razem

478 785

(24 874)

453 911

Aktywa razem

772 695

Aktywa obrotowe

772 695

b) Zmiana prezentacyjna
W śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa dokonała zmian
prezentacyjnych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych. Wynika ona ze zmiany prezentacji
zaliczek pomiędzy wydatkami na nabycie rzeczowych aktywów trwałych a zmianą stanu rezerw i
rozliczeń międzyokresowych oraz zmianą stanu zapasów.
Zmianę tą prezentuje tabela poniżej:
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘZNYCH

Za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016
opublikowane
zmiana
po zmianach

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem

44 895

-

44 895

Korekty:
Korekty razem
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych
Zmiany w kapitale obrotowym
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych

7 107
(31 733)

7 107
(11 720)

(43 453)

10 027

(8 500)

1 527

5 194

(20 220)

(15 026)

54 348

(20 220)

34 128

(36 205)

20 220

(15 985)

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(27 047)

20 220

(6 827)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

(10 250)

-

(10 250)

17 051

-

17 051

44 455

44 455

(17)

-

64 768

-

64 768

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

(17)
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Nazwa grupy kapitałowej:

WIELTON S.A

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2017 – 30.06.2017

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Zmiana bilansowa środków pieniężnych
Różnice kursowe z przeliczenia

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

20 313

-

20 313

(3 278)

-

(3 278)

7.3. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach
7.3.1. Profesjonalny osąd
Walutą funkcjonalną Spółki dominującej oraz walutą prezentacji niniejszego skróconego śródrocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski.
Sporządzenie skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy wymaga
od Zarządu jednostki dominującej osądów, szacunków oraz założeń, które mają wpływ na
prezentowane przychody, koszty, aktywa i zobowiązania i powiązane z nimi noty oraz ujawnienia
dotyczące zobowiązań warunkowych. Niepewność co do tych założeń i szacunków może spowodować
istotne korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w przyszłości.
W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości Zarząd dokonał następującego osądu mającego
istotny wpływ na przedstawiane wartości bilansowe aktywów i zobowiązań oraz pozycji
skonsolidowanego sprawozdania z wyniku:
•

Klasyfikacja umów leasingowych

Brak zmian w stosunku do sprawozdania za rok 2016.
•

Niepewność szacunków i założeń

Brak zmian w stosunku do sprawozdania za rok 2016.

7.4. Czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
Nie dotyczy

7.5. Znaczące zdarzenia i transakcje
W okresie objętym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym miały
miejsce zdarzenia i transakcje znaczące dla działalności Grupy:
•

•

•

W dniu 3 lutego 2017 roku Emitent otrzymał decyzję, w której wskazano iż sąd w Hiszpanii
odrzucił zażalenie złożone przez WIELTON S.A. na decyzję przyjęcia przez sąd upadłościowy
oferty innego podmiotu na nabycie aktywów materialnych i niematerialnych wchodzących w
skład majątku spółek: LECIÑENA, LECIÑENA SERVICIOS oraz JML, S.A. znajdujących się w stanie
upadłości likwidacyjnej. O otrzymaniu ww. decyzji Spółka informowała w raporcie nr 2/2017 z
dnia 4 lutego 2017 roku.
W dniu 28 lutego 2017 roku wpłynęła do Spółki podpisana przez Scania Peter LLC z siedzibą w
Petersburgu umowa ramowa na dostawę komponentów, części do montażu pojazdów oraz
opcjonalnego wyposażenia. W ramach umowy Spółka na podstawie jednostkowych zamówień
składanych przez odbiorcę zrealizuje w okresie marzec-grudzień 2017 roku dostawy
produktów objętych umową o łącznej maksymalnej wartości 5 mln euro. Umowa została
zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2017 roku, przy czym w przypadku niewypowiedzenia
umowy przez odbiorcę ulega ona automatycznemu przedłużeniu o 1 rok. Zgodnie z zapisami
umowy odbiorca może w każdym czasie jednostronnie rozwiązać umowę. O otrzymaniu ww.
umowy Spółka informowała w raporcie nr 3/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku.
W dniu 24 marca 2017 roku Emitent podpisał z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank
Polski S.A. kolejny aneks do umowy z dnia 21 lutego 2012 roku o kredyt w formie limitu
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Nazwa grupy kapitałowej:

WIELTON S.A

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2017 – 30.06.2017

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

•

•

•

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

kredytowego wielocelowego. Na mocy aneksu bank wydłużył o 36 miesięcy, od dnia
podpisania aneksu, okres obowiązywania limitu kredytowego wielocelowego udzielonego
Spółce w kwocie 40 mln zł na finansowanie bieżącej działalności i spłatę kredytów obrotowych.
W związku z powyższym okres wykorzystania limitu upłynie z dniem 23 marca 2020 roku.
Kwota limitu kredytowego jest oprocentowana według stopy WIBOR1M (lub EURIBOR1M dla
kredytu w euro) powiększonej o marżę banku. Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy
zmianie. O podpisaniu ww. aneksu Spółka informowała w raporcie nr 4/2017 z dnia 24 marca
2017 roku.
W dniu 5 kwietnia 2017 roku Emitent podjął uchwałę w sprawie określenia "Strategii wzrostu
Grupy Wielton na lata 2017-2020". Rada Nadzorcza Spółki w tym samym dniu podjęła uchwałę
o akceptacji strategii. O ww. zdarzeniu Spółka informowała w raporcie nr 5/2017 z dnia 5
kwietnia 2017 roku. Najistotniejsze elementy strategii zostały przedstawione w punkcie 2
Realizacja strategii rozwoju w rozdziale IV Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej
Wielton za I półrocze 2017 r.
W dniu 23 maja 2017 roku Emitent zawarł umowy („Umowa 1” - dotyczy nabycia w 2017 roku
łącznie 80% udziałów w Langendorf GmbH i „Umowa 2” - dotyczy nabycia w okresie od 2019
do 2022 roku pozostałych 20% udziałów w Langendorf GmbH) dotyczące nabycia łącznie 100%
udziałów w spółce Langendorf GmbH z siedzibą w Niemczech. O ww. zdarzeniu Spółka
informowała w raporcie nr 10/2017 z dnia 23 maja 2017 roku. Szczegółowa informacja w
temacie zawartych Umów znajduje się w punkcie 1.2. Wskazanie zmian w strukturze jednostki
gospodarczej w rozdziale IV Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Wielton za I
półrocze 2017 r.
W dniu 30 czerwca 2017 roku Emitent zawarł z Bankiem BGŻ BNP PARIBAS S.A. aneksy do
umowy kredytu rewolwingowego do kwoty 17,9 mln zł oraz kredytu obrotowego w rachunku
bieżącym do kwoty 5 mln zł. Na mocy zawartych aneksów okres kredytowania przewidziany w
obu ww. umowach został wydłużony do dnia 15 lipca 2020 roku (dotychczasowy okres
kredytowania upływał dnia 30 czerwca 2017 roku). Zabezpieczenie, koszt obsługi kredytów,
jak i pozostałe istotne warunki umów kredytowych nie uległy zmianie. O ww. zdarzeniu Spółka
informowała w raporcie nr 18/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku.

7.6. Sezonowość działalności
Przychody ze sprzedaży Grupy ulegają nieznacznym sezonowym wahaniom w ciągu roku. Sezonowość
przejawia się w spadku przychodów ze sprzedaży w okresie od grudnia do lutego. Największy spadek
popytu można zaobserwować w zakupach naczep wywrotek wykorzystywanych przede wszystkim w
sektorze budowlanym oraz naczep podkontenerowych. Wynika to przede wszystkim ze zmniejszenia
się ilości wykonywanych inwestycji budowlanych w okresie zimowym. Zmniejszeniu ulega także
wolumen transportu morskiego z wykorzystaniem kontenerów, co przekłada się na przesuwanie
zakupów dotyczących pojazdów pod kontenery na okres wiosenny. Efekt sezonowości występuje
również w segmencie produktów Agro. Największy popyt na tego typu produkty można zaobserwować
w miesiącach od kwietnia do sierpnia czyli w okresie zbiorów i żniw. Sezonowość ta może zostać
zakłócona w momencie przesunięcia się terminu rozpatrywania wniosków o fundusze unijne, z których
finansowany jest w części zakup tego typu produktów.

7.7. Zysk na akcję
Podstawowy zysk na akcję liczony jest według formuły zysk netto przypadający akcjonariuszom
podmiotu dominującego podzielony przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w
danym okresie.
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Waluta sprawozdawcza:

Kalkulacja zysku na akcję została zaprezentowana poniżej:
Za okres od 01.01.2017 Za okres od 01.01.2016
do 30.06.2017
do 30.06.2016
Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru
Średnia ważona liczba akcji zwykłych

60 375 000

60 375 000

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych

60 375 000

60 375 000

28 591
0,47
0,47

32 006
0,53
0,53

Działalność kontynuowana
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)
Działalność zaniechana
Działalność kontynuowana i zaniechana
Zysk (strata) netto

28 591

32 006

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN)

0,47

0,53

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)

0,47

0,53

7.8. Segmenty operacyjne
W badanym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w polityce rachunkowości Grupy w
zakresie wyodrębniania segmentów operacyjnych oraz zasad wyceny przychodów, wyników oraz
aktywów segmentów, które zostały zaprezentowane w ostatnim rocznym skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym Grupy.
W danych porównawczych Grupa dokonała zmiany prezentacji przychodów segmentów oraz wyników
operacyjnych segmentów (nową formułę prezentacji Grupa wprowadziła po raz pierwszy w
sprawozdaniu za rok 2016), polegającej na nie prezentowaniu transakcji wewnątrzgrupowych w
ramach danego segmentu. W związku z powyższą zmianą odpowiednio zostały skorygowane dane
porównawcze.
Przychody, wyniki oraz aktywa segmentów operacyjnych:
Produkty
transportu
drogowego

Produkty
transportu
Agro

Przychody od klientów zewnętrznych

758 589

21 025

8 933

190

2 084

790 822

Przychody ogółem

758 589

21 025

8 933

190

2 084

790 822

45 278

344

(951)

35

(716)

43 991

Przychody od klientów zewnętrznych

514 725

26 568

8 569

135

1 778

551 777

Przychody ogółem

514 725

26 568

8 569

135

1 778

551 777

37 674

1 844

(44)

(8)

(20)

39 446

Serwis

Usługi
transportowe
Pozostałe
i spedycyjne

Ogółem

za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017

Wynik operacyjny segmentu
za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016

Wynik operacyjny segmentu

Ponieważ aktywa nie są wielkością analizowaną przez Zarząd, Grupa, zgodnie z MSSF 8.23,
zrezygnowała z ich ujawniania.
Uzgodnienie wyników segmentów operacyjnych z wynikiem z działalności operacyjnej Grupy
Kapitałowej, zaprezentowanym w śródrocznym skróconym skonsolidowanym rachunku wyników,
ujawnione zostało poniżej w tabeli:
Za okres od 01.01.2017
do 30.06.2017

Za okres od od
01.01.2016 do
30.06.2016

Przychody segmentów
Łączne przychody segmentów operacyjnych

790 822

551 777

Przychody ze sprzedaży

790 822

551 777

Wynik segmentów
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Poziom zaokrągleń:
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Waluta sprawozdawcza:

Wynik operacyjny segmentów

43 991

39 446

Korekty:
Pozostałe przychody nie przypisane do segmentów
Pozostałe koszty nie przypisane do segmentów (-)
Wyłączenie wyniku z transakcji pomiędzy segmentami
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe (-)
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności
(+/-)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem

2 936

8 080

(2 372)

(2 057)

-

-

44 555

45 470

2 148

2 864

(3 285)

(3 439)

-

-

43 419

44 895

7.9. Pozostałe przychody i koszty operacyjne
W skróconym skonsolidowanym rachunku wyników za okres 01.01 do 30.06.2017 roku najistotniejszą
pozycją pozostałych przychodów operacyjnych są opłaty licencyjne za używanie znaków towarowych
w wysokości 677 tys. zł., otrzymane kary i odszkodowania w kwocie 570 tys. zł oraz otrzymane dotacje
w kwocie 490 tys. zł.
Najistotniejszą pozycją w kosztach operacyjnych w skróconym skonsolidowanym rachunku wyników
za okres 01.01 do 30.06.2017 roku jest złomowanie w wysokości 210 tys. zł.

7.10.

Przychody i koszty finansowe

W skróconym skonsolidowanym rachunku wyników za okres od 01.01. do 30.06.2017 najistotniejszą
pozycją przychodów finansowych są zyski z wyceny oraz realizacji instrumentów pochodnych
wycenianych w wartości godziwej przez wynik w kwocie 1 962 tys. zł.
W kosztach finansowych najistotniejszą pozycję stanowią odsetki, których wartość za okres 01.01 do
30.06.2017 wyniosła 2 489 tys. zł. Poza odsetkami istotnym składnikiem kosztów finansowych są
ujemne różnice kursowe, które za okres od 01.01 do 30.06.2017 wynoszą 722 tys. zł.

7.11.

Przejęcia kontroli nad jednostkami zależnymi

W I półroczu 2017 roku nie miały miejsca przejęcia kontroli nad jednostkami zależnymi.

7.12.

Wartości niematerialne

Poniższa tabela przedstawia nabycia i zbycia, amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość wartości
niematerialnych:
Znaki
towarowe

Patenty
Oprogramowanie
i licencje
komputerowe

Wartości
niematerialn
e w trakcie
wytwarzania

Pozostałe
wartości
niematerialne

Koszty
prac
rozwojowych

Razem

za okres od 01.01.2017 do
30.06.2017
Wartość bilansowa netto na
dzień 01.01.2017

23 541

-

2 717

7 607

14 325

5 781

53 971

Zwiększenia (nabycie,
wytworzenie, leasing)

-

-

506

125

249

2 764

3 644

Inne zmiany (reklasyfikacje,
przemieszczenia itp.)

-

-

-

-

-

(880)

(880)

Amortyzacja (-)

-

-

(437)

(1 499)

(625)

-

(2 561)

(954)

-

(23)

-

(611)

(2)

(1 590)

22 587

-

2 763

6 233

13 338

7 663

52 584

Różnice kursowe netto z
przeliczenia (+/-)
Wartość bilansowa netto na
dzień 30.06.2017
za okres od 01.01.2016 do
31.12.2016
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Wartość bilansowa netto na
dzień 01.01.2016

złoty polski (PLN)

Waluta sprawozdawcza:

12 191

-

2 268

8 108

360

4 360

27 287

-

-

931

2 443

653

5 447

9 474

Przejęcie kontroli nad jednostką
zależną

10 508

-

345

-

13 891

1

24 745

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja)
(-)

-

-

(20)

-

-

-

(20)

Inne zmiany (reklasyfikacje,
przemieszczenia itp.)

-

-

-

-

-

(4 027)

(4 027)

Amortyzacja (-)

-

-

(824)

(2 944)

(1 180)

-

(4 948)

842

-

17

-

601

-

1 460

23 541

-

2 717

7 607

14 325

5 781

53 971

Zwiększenia (nabycie,
wytworzenie, leasing)

Różnice kursowe netto z
przeliczenia (+/-)
Wartość bilansowa netto na
dzień 31.12.2016

Główną pozycją wartości niematerialnych i prawnych są znaki towarowe (Wielton, Merker, Viberti,
Cardi, Fruehauf) o łącznej wartości 22 587 tys. zł według stanu na dzień 30.06.2017 oraz relacje z
klientami, których wartość księgowa według stanu na dzień 30.06.2017 wyniosła 12 629 tys. zł.
Istotną pozycją wartości niematerialnych i prawnych w trakcie wytwarzania są prace rozwojowe
dotyczące opracowania prototypów i dokumentacji konstrukcyjnych, których wartość według stanu na
30.06.2017 wynosiła 5 734 tys. zł.
Poza pracami rozwojowymi istotną pozycją wartości niematerialnych w trakcie wytwarzania są
oprogramowania, których wartość na 30.06.2017 wyniosła 150 tys. zł, a także homologacje, których
wartość na 30.06.2017 r. wyniosła 292 tys. zł.
Na dzień 30 czerwca 2017 r. Grupa nie stwierdziła utraty wartości niematerialnych w trakcie
wytwarzania.
Poniżej zaprezentowano poczynione przez Grupę zobowiązania na rzecz dokonania zakupu wartości
niematerialnych:
Tytuł zobowiązania (dane w tys. zł.)

30.06.2017

31.12.2016

Legat - oprogramowanie DMS
Program Agility Plus
Budowa modelu finansowego

24
24
115

24

Zobowiązania razem

163

24

7.13.

-

Rzeczowe aktywa trwałe

Poniższa tabela przedstawia nabycia, zbycia, amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość
rzeczowych aktywów trwałych:

Budynki i
budowle

Grunty

Maszyny
i urządzenia

Środki
transportu

Pozostałe
środki
trwałe

Rzeczowe
aktywa
trwałe w
trakcie
wytwarzania

Razem

okres od 01.01.2017 do
30.06.2017
Wartość bilansowa netto na
dzień 01.01.2017
Zwiększenia (nabycie,
wytworzenie, leasing)

32 392

106 663

50 610

8 918

6 004

47 673

252 260

-

1 016

5 036

1 845

856

14 232

22 985
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Nazwa grupy kapitałowej:

WIELTON S.A

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2017 – 30.06.2017

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Zmniejszenia (zbycie,
likwidacja) (-)

złoty polski (PLN)

Waluta sprawozdawcza:

-

(38)

(299)

(615)

-

-

(953)

(568)

-

-

-

-

(9 641)

(10 209)

Amortyzacja (-)

-

(2 510)

(5 464)

(1 472)

(702)

-

(10 148)

Odpisy aktualizujące z tytułu
utraty wartości (-)

-

-

(4)

-

-

-

(4)

(514)

(1 860)

(782)

(244)

(44)

(18)

(3 462)

31 310

103 271

49 097

8 432

6 114

52 246

250 470

20 487

67 360

43 295

9 346

5 201

4 351

150 040

477

2 605

2 764

4 083

1 144

58 436

69 509

11 038

40 636

13 974

211

936

409

67 204

(93)

(985)

(457)

(1 582)

-

-

(3 117)

Inne zmiany (reklasyfikacje,
przemieszczenia itp.)

-

-

-

-

-

(15 525)

(15 525)

Amortyzacja (-)

-

(4 732)

(9 663)

(3 026)

(1 320)

-

(18 741)

Odpisy aktualizujące z tytułu
utraty wartości (-)

-

-

(18)

(31)

-

-

(49)

483

1 779

715

(83)

43

2

2 940

32 392

106 663

50 610

8 918

6 004

47 673

252 260

Inne zmiany (reklasyfikacje,
przemieszczenia itp.)

Różnice kursowe netto z
przeliczenia (+/-)
Wartość bilansowa netto na
dzień 30.06.2017
za okres od 01.01.2016 do
31.12.2016
Wartość bilansowa netto na
dzień 01.01.2016
Zwiększenia (nabycie,
wytworzenie, leasing)
Przejęcie kontroli nad jednostką
zależną
Zmniejszenia (zbycie,
likwidacja) (-)

Różnice kursowe netto z
przeliczenia (+/-)
Wartość bilansowa netto na
dzień 31.12.2016

Poniżej zaprezentowano poczynione przez Grupę zobowiązania na rzecz dokonania zakupu rzeczowych
aktywów trwałych:
Tytuł zobowiązania (dane w tys. zł.)
Linia LogTech
Rozbudowa hali magazynowej i serwisu
Wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę budynków
produkcyjnych
Budowa dwóch budynków produkcyjnych z częściami biurowo-socjalnymi
Obiekt przemysłowy wraz z infrastrukturą
Pawilon handlowo-biurowy
Budowa magazynu wysokiego składowania oraz linii energetycznej i kotłowni
Wykonanie i modernizacja maszyn i urządzeń
Budowa hal KTL i spawalni
Zobowiązania razem

7.14.

30.06.2017

31.12.2016

2 340
1 833

2 340
1 833

43

-

2 100
780
2 479
-

100
863
517
4 742

9 575

10 395

Nieruchomości inwestycyjne

Jednostka dominująca na dzień 30.06.2017 zidentyfikowała nieruchomości będące środkami trwałymi,
co do których na dzień bilansowy oraz na dzień sporządzenia sprawozdania nie ma jednoznacznie
sprecyzowanego celu wykorzystania. W związku z powyższym dokonano reklasyfikacji tych środków
trwałych w łącznej wartości 1 325 tys. zł do pozycji nieruchomości inwestycyjnych.
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Nazwa grupy kapitałowej:

WIELTON S.A

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2017 – 30.06.2017

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

7.15.

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

Pożyczki udzielone

W okresie I półrocza 2017 roku zwiększenie salda w pozycji „należności i pożyczki” oraz „pożyczki”
wynika z udzielenia pożyczki Spółce poza Grupę Kapitałową w wysokości 208 tys. zł. Termin spłaty
pożyczki przypada na luty i grudzień 2018.

7.16.

Krótkoterminowe i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

W pozycji krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na dzień 30.06.2017 roku najistotniejszymi
pozycjami są: koszty związane z nabyciem udziałów w Spółce Langendorf GmbH, których wartość
wynosi 2 236 tys. zł i zostaną rozliczone po zamknięciu transakcji nabycia oraz ubezpieczenia w kwocie
956 tys. zł, podatek od nieruchomości, którego wartość ma dzień 30.06.2017 wynosiła 644 tys. zł i
usługi reklamowe w kwocie 632 tys. zł.

7.17.

Wartość godziwa instrumentów finansowych

Zmiany wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych
Wartości godziwe aktywów oraz zobowiązań finansowych są w przybliżeniu równe ich wartości
bilansowej. Sposób ustalenia wartości godziwej instrumentów finansowych został zaprezentowany w
ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy.
Tabela poniżej przedstawia aktywa oraz zobowiązania finansowe ujmowane w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym w wartości godziwej, zakwalifikowane do określonego poziomu w hierarchii
wartości godziwej:
AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ WG POZIOMÓW WYCENY

Klasa instrumentu finansowego

Poziom 1

Poziom 2

Razem wartość
godziwa

Poziom 3

AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ WG POZIOMÓW WYCENY
Stan na 30.06.2017
Aktywa:
Instrumenty pochodne handlowe

-

131

-

131

Instrumenty pochodne zabezpieczające

-

-

-

-

Aktywa razem

-

131

-

131

Instrumenty pochodne handlowe (-)

-

-

-

-

Instrumenty pochodne zabezpieczające (-)

-

-

-

-

Zobowiązania razem (-)

-

-

-

-

Wartość godziwa netto

-

131

-

131

Zobowiązania:

Stan na 31.12.2016
Aktywa:
Instrumenty pochodne handlowe

-

-

-

-

Instrumenty pochodne zabezpieczające

-

378

-

378

Aktywa razem

-

378

-

378

Instrumenty pochodne handlowe (-)

-

-

-

-

Instrumenty pochodne zabezpieczające (-)

-

(33)

-

(33)

Zobowiązania:
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Nazwa grupy kapitałowej:

WIELTON S.A

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2017 – 30.06.2017

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

złoty polski (PLN)

Waluta sprawozdawcza:

Zobowiązania razem (-)

-

(33)

-

(33)

Wartość godziwa netto

-

345

-

345

Przekwalifikowanie aktywów finansowych
Grupa Kapitałowa nie dokonała przekwalifikowania składników aktywów finansowych, które
spowodowałoby zmianę zasad wyceny tych aktywów pomiędzy wartością godziwą, a ceną nabycia lub
metodą zamortyzowanego kosztu.

7.18.

Instrumenty zabezpieczające

Grupa wykorzystuje instrumenty pochodne, by minimalizować ryzyko zmiany kursów walut, w których
realizowana jest część transakcji sprzedaży i zakupu.
Część instrumentów pochodnych, pomimo iż od strony ekonomicznej zabezpieczają Grupę przed
ryzykiem walutowym, nie stanowią formalnie zabezpieczenia w rozumieniu MSR 39, w związku z tym
traktowane są jako instrumenty przeznaczone do obrotu (instrumenty pochodne handlowe).
Wszystkie instrumenty pochodne wyceniane są w wartości godziwej, ustalanej na podstawie danych
pochodzących z rynku (kursy walut, stopy procentowe).
Charakterystykę instrumentów pochodnych handlowych przedstawia poniższa tabela:
Nominał
transakcji w
walucie (w tys.)

Wartość bilansowa
Aktywa finansowe

Termin realizacji

Zobowiązania finansowe

od

do

Stan na 30.06.2017
Terminowe transakcje walutowe typu
Forward

2 000

136

- 04.12.2017 21.12.2017

2 000

136

-

Terminowe transakcje walutowe typu
Forward

-

-

-

Instrumenty pochodne handlowe
razem

-

-

-

Instrumenty pochodne handlowe
razem
Stan na 31.12.2016

7.19.

Rachunkowość zabezpieczeń

Grupa nie wprowadziła zmian w polityce zarządzania ryzykiem zmiany przepływów pieniężnych.
Szczegółowy opis zasad stosowania rachunkowości zabezpieczeń został opisany w skonsolidowanym
sprawozdaniu rocznym za 2016 rok, opublikowanym w dniu 27 marca 2017 roku.
W okresie objętym sprawozdaniem instrumentem zabezpieczającym są przyszłe przepływy pieniężne
z tytułu spłat rat kapitałowych od zobowiązań kredytowych w EUR, zabezpieczające przyszłe przychody
denominowane w EUR w kwocie 13 146 tys. EUR. W ramach ustanowionego powiązania planowana
transakcja będzie miała wpływ na wynik netto w okresach spłaty poszczególnych rat kredytu tj. od
września 2017 roku do marca 2023 roku. Skumulowane różnice kursowe z wyceny w/w instrumentu
zabezpieczającego w kwocie 268 tys. PLN wpłynęły na zwiększenie kapitałów (na dzień 31.12.2016
kwota 1 799 tys. PLN zmniejszała wartość kapitałów) i zostały ujęte w jednostkowym sprawozdaniu
finansowym w bilansie w pozycji „Kapitał z aktualizacji wyceny” a w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym w bilansie w pozycji „Pozostałe kapitały”.
Ponadto w okresie sprawozdawczym Grupa posiadała w swoim portfelu aktywne kontrakty forward
na łączną kwotę 4 000 tys. EUR z zapadalnością w lipcu 2017 roku.

20

Nazwa grupy kapitałowej:

WIELTON S.A

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2017 – 30.06.2017

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

W okresie objętym niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym wystąpiło przeniesienie
kwot skumulowanych w kapitale jako zwiększenie wyniku netto w kwocie 1 331 tys. PLN. Z uwagi na
to, iż zabezpieczenie nie było efektywne w przychodach finansowych została ujęta kwota 4 tys. PLN.

7.20.

Odpisy aktualizujące wartość aktywów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów:
od 01.01.2017 do
30.06.2017

od 01.01.2016 do
30.06.2016

Stan na początek okresu
Odpisy ujęte jako koszt w okresie
Odpisy odwrócone w okresie (-)
Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)

4 194
68
(467)
(167)

4 410
3
(1 213)
2

Stan na koniec okresu

3 627

3 337

Odpisy aktualizujące wartość należności i pożyczek:
od 01.01.2017 do
30.06.2017

od 01.01.2016 do
30.06.2016

Stan na początek okresu
Odpisy ujęte jako koszt w okresie
Przejęcie kontroli nad jednostką zależną
Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie (-)
Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)

2 737
25
(194)
(54)

2 383
264
54
(48)
97

Stan na koniec okresu

2 514

2 749

7.21.

Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy według stanu na dzień bilansowy wyniósł 12 075 tys. zł i dzielił się na 60 375 000
akcji o wartości nominalnej po 0,20 zł każda:
Wyszczególnienie
Liczba akcji (w szt.)
Wartość nominalna akcji (PLN)
Kapitał podstawowy (w tys. zł.)

7.22.

30.06.2017

31.12.2016

60 375 000
0,20

60 375 000
0,20

12 075

12 075

Programy płatności akcjami

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport oraz do dnia publikacji Emitent nie prowadził programu
płatności akcjami.

7.23.

Dywidendy

W dniu 6 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wielton S.A., działając zgodnie z art.
395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanowiło zysk netto w kwocie 42 373 875,89 zł
osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2016 roku, przeznaczyć:
a) w kwocie 15 093 750,00 zł na wypłatę akcjonariuszom Spółki dywidendy (tj. 0,25 zł na akcję).
b) w kwocie 27 280 125,89 zł na kapitał zapasowy.
Dzień dywidendy został ustalony na 12 czerwca 2017 roku. Dywidenda została wypłacona w dniu 26
czerwca 2017 roku.
Dywidendą objętych było 60 375 000 akcji Spółki.

21

Nazwa grupy kapitałowej:

WIELTON S.A

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2017 – 30.06.2017

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

7.24.

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

Emisja i wykup papierów dłużnych

W okresie I półrocza 2017 roku oraz do dnia publikacji niniejszego raportu nie wystąpiła emisja ani
wykup papierów dłużnych.

7.25.
Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych
postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto
żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.
Do końca okresu sprawozdawczego nie naruszono postanowień umów kredytowych.

7.26.

Kredyty

Na dzień 30 czerwca 2017 roku, Grupa posiada następujące kredyty:
Nazwa kredytu

30.06.2017
Krótkoterminowe Długoterminowe

31.12.2016
Krótkoterminowe Długoterminowe

Kredyt w rachunku bieżącym BGŻ BNP PARIBAS S.A.

4 766

-

4 236

-

Kredyt w rachunku bieżącym PKO BP S.A.

3 804

-

15 433

-

Kredyt inwestycyjny PKO BP S.A.

2 512

15 103

2 725

16 330

Kredyt rewolwingowy BGŻ BNP PARIBAS S.A.

38

17 900

17 928

-

12 033

22 248

10 797

-

Kredyt BGŻ BNP PARIBAS S.A./BGK

8 613

46 144

6 382

48 078

Kredyt inwestycyjny BOŚ BANK S.A.

987

4 937

987

5 431

Kredyt w rachunku bieżącym PKO BP

913

-

455

-

33 666

106 332

58 943

69 839

Kredyt wielocelowy PKO BP S.A.

W dniu 14.06.2017 roku została uruchomiona ostatnia transza kredytu E w wysokości 0,4 mln EUR.
Kredyt E został udzielony w ramach umowy kredytów zawartej w dniu 15 maja 2015 roku
z późniejszymi zmianami (udostępniony aneksem z dnia 16.07.2015 roku) z Konsorcjum Banków BGŻ
BNP PARIBAS S.A. i BGK. Kredyt E został udzielony w wysokości 2 260 000,00 EUR i do dnia bilansowego
w całości uruchomiony. Kredyt E został w całości wykorzystany na refinansowanie kosztów realizacji
inwestycji związanych z przeniesieniem włoskich aktywów do zakładów produkcyjnych w Wieluniu
i budowę odpowiedniej infrastruktury.
Pozostałe szczegółowe informacje o warunkach zaciągniętych kredytów oraz zabezpieczeniach zostały
ujawnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za 2016, opublikowanym 27 marca
2017 roku.

7.27.

Rezerwy oraz zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu z
sytuacji finansowej obejmują:
Krótkoterminowe świadczenia
pracownicze:
Stan na
30.06.2017

Stan na
31.12.2016

Zobowiązania i rezerwy
długoterminowe
Stan na
30.06.2017

Stan na
31.12.2016

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze:
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

10 232

5 662

-

-

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych

10 850

15 856

-

-
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Nazwa grupy kapitałowej:

WIELTON S.A

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2017 – 30.06.2017

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

złoty polski (PLN)

Waluta sprawozdawcza:

Rezerwy na niewykorzystane urlopy, odprawy emerytalne i
premie dla Zarządu

15 528

10 362

-

-

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze

36 610

31 880

-

-

Rezerwy na nagrody jubileuszowe

-

-

-

-

Rezerwy na odprawy emerytalne

-

-

5 903

6 120

Pozostałe rezerwy

-

-

-

-

Inne długoterminowe świadczenia pracownicze

-

-

5 903

6 120

36 610

31 880

5 903

6 120

Inne długoterminowe świadczenia pracownicze:

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych
razem

Wartość rezerw ujętych w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz ich zmiany w
poszczególnych okresach przedstawiały się następująco:
Rezerwy na inne długoterminowe świadczenia pracownicze:
Rezerwy na inne długoterminowe świadczenia pracownicze
nagrody
jubileuszowe

odprawy
emerytalne

pozostałe

razem

za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017
Stan na początek okresu
Zmiany ujęte w wyniku:
Koszty zatrudnienia
Ponowna wycena zobowiązania
Zmiany bez wpływu na wynik:
Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)
Wartość bieżąca rezerw na dzień 30.06.2017

-

6 120

-

6 120

-

33
1

-

33
1

-

(251)

-

(251)

-

5 903

-

5 903

-

455

-

455

za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
Stan na początek okresu
Zmiany ujęte w wyniku:
Koszty zatrudnienia
Koszty odsetek
Ponowna wycena zobowiązania
Zmiany bez wpływu na wynik:
Przejęcie kontroli nad jednostką zależną
Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)

-

(739)
845
148

-

(739)
845
148

-

5 181
230

-

5 181
230

Wartość bieżąca rezerw na dzień 31.12.2016

-

6 120

-

6 120

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe:
Inne rezerwy
krótkoterminowe

razem

za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017
Stan na początek okresu
Przejęcie kontroli nad jednostką zależną

4 452

4 452

-

-

Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie

2 826

2 826

Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie (-)

(848)

(848)

(55)

(55)

-

-

Wykorzystanie rezerw (-)
Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych
Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)

(107)

(107)

Stan rezerw na dzień 30.06.2017

6 268

6 268

1 837

1 837

za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
Stan na początek okresu
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Nazwa grupy kapitałowej:

WIELTON S.A

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2017 – 30.06.2017

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie

złoty polski (PLN)

Waluta sprawozdawcza:

6 510

6 510

Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie (-)

(5 363)

(5 363)

Wykorzystanie rezerw (-)

(1 873)

(1 873)

-

-

3 196

3 196

Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych
Przejęcie kontroli nad jednostką zależna
Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)
Stan rezerw na dzień 31.12.2016

145

145

4 452

4 452

Najistotniejszą pozycją w rezerwach krótkoterminowych na dzień 30.06.2017 r. jest rezerwa na
naprawy gwarancyjne w wysokości 3 633 tys. zł, rezerwa na prowizje handlowe w wysokości 845 tys.
zł oraz rezerwa na utratę wartości pojazdów używanych w kwocie 621 tys. zł.

7.28.

Krótkoterminowe i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

W pozycji długoterminowe rozliczenia międzyokresowe na dzień 30.06.2017 r. ujęte są środki, jakie
Spółka otrzymała w ramach dofinansowania realizacji projektu „Utworzenie Centrum BadawczoRozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” (na dzień 30.06.2017 r. pozostało do
rozliczenia 7 800 tys. zł) oraz dofinansowania realizacji projektu „Opracowanie technologii produkcji
kompletnej naczepy do przewozu żywności w warunkach chłodniczych o ulepszonych parametrach
technicznych” (pozostało do rozliczenia 425 tys. zł).
Na pozycję krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe składają się otrzymane dotacje.

7.29.

Zobowiązania warunkowe

Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na koniec poszczególnych okresów (w tym
dotyczących jednostek powiązanych) przedstawia się następująco:
30.06.2017

31.12.2016

Wobec pozostałych jednostek:
Gwarancje udzielone

27 895

29 198

Inne zobowiązania warunkowe

46 043

46 247

Zobowiązania warunkowe razem

73 938

75 445

Zobowiązania warunkowe na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły 73 938 tys. zł.
Najistotniejszą pozycją zobowiązań warunkowych są umowy buy-back zawierane z krajowymi i
zagranicznymi firmami leasingowymi umów buy-back, w których Grupa występuje jako gwarant
wykupu przedmiotu leasingu zakupionego od podmiotów Grupy Wielton. Wartość zobowiązań
warunkowych z tytułu umów buy-back wynosi na dzień 30 czerwca 2017 roku 45 844 tys. zł - wysokość
ta obliczona została jako suma wartości wykupu produktów objętych umowami buy-back i przeliczona
wg kursu średniego NBP obowiązującego na ten dzień.
Zgodnie z profesjonalnym osądem Zarządu Grupa nie poniesie straty na tych wykupach, ze względu na
to, że umowna cena wykupu nie będzie wyższa od bieżącej wartości rynkowej przedmiotów leasingu.
W prezentowanym okresie pozostałe warunki zobowiązań pozabilansowych nie uległy zmianie w
stosunku do informacji zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym za 2016 rok,
opublikowanym w dniu 27 marca 2017 roku.
Na dzień 30.06.2017 roku obowiązuje wystawiona przez PKO BP S.A. (w ramach udzielonego limitu
kredytowego wielocelowego) akredytywa na zlecenie WIELTON S.A. na rzecz Beneficjenta akredytywy
w kwocie 49 tys. USD z tolerancją kwoty +/- 10%. Termin ważności akredytywy upłynął w pierwszym
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Nazwa grupy kapitałowej:

WIELTON S.A

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2017 – 30.06.2017

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

złoty polski (PLN)

Waluta sprawozdawcza:

półroczu 2017 roku. Ze względu na odroczony termin płatności zapłata za akredytywę nastąpiła w lipcu
2017 roku.

7.30.
Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych oraz spraw
toczących się przed organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub
organem administracji publicznej.
Wielton S.A. ani jednostki zależne nie są stroną jednego lub więcej postępowań toczących się przed
sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej
dotyczących zobowiązań albo wierzytelności Wielton S.A. lub jednostki od niego zależnej, których
wartość stanowi pojedynczo lub łącznie co najmniej 10% kapitałów własnych Wielton S.A.

7.31.

Transakcje z jednostkami powiązanymi

Transakcje zawarte pomiędzy spółkami Grupy, które zostały wyeliminowane w procesie konsolidacji,
prezentowane są w jednostkowych sprawozdaniach finansowych spółek.
Poniżej zestawiono transakcje z jednostkami powiązanymi ujęte w śródrocznym skróconym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy:

INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW POWIĄZANYCH - ŚWIADCZENIA NA RZECZ PERSONELU KIEROWNICZEGO
Za okres od
Za okres od 01.01.2016
01.01.2017 do
do 30.06.2016
30.06.2017
Świadczenia na rzecz personelu kierowniczego
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze

3 429

4 030

Świadczenia razem

3 429

4 030

INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW POWIĄZANYCH - SPRZEDAŻ I NALEŻNOŚCI
Przychody z działalności operacyjnej
Za okres od
Za okres od 01.01.2016
01.01.2017 do
do 30.06.2016
30.06.2017
Sprzedaż do:
Jednostki stowarzyszonej
Pozostałych podmiotów powiązanych

337

185
946

Razem

337

1 131

Należności
30.06.2017

31.12.2016

Sprzedaż do:
Pozostałych podmiotów powiązanych

3 699

3 523

Razem

3 699

3 523

INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW POWIĄZANYCH - ZAKUP I ZOBOWIĄZANIA
Zakup (koszty, aktywa)
Za okres od
Za okres od 01.01.2016
01.01.2017 do
do 30.06.2016
30.06.2017
Zakup od:
Jednostki stowarzyszonej
Pozostałych podmiotów powiązanych

1 233

116
1 045

Razem

1 233

1 161
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Nazwa grupy kapitałowej:

WIELTON S.A

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2017 – 30.06.2017

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

złoty polski (PLN)

Waluta sprawozdawcza:

Zobowiązania
30.06.2017

31.12.2016

Zakup od:
Pozostałych podmiotów powiązanych

-

6

Razem

-

6

W okresie sprawozdawczym Emitent oraz jednostki zależne nie dokonywały transakcji samoistnie lub
łącznie z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.

7.32.

Zdarzenia po dniu bilansowym

Po dniu 30.06.2017 roku miały miejsce następujące zdarzenia, które nie wymagały ujęcia w skróconym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2017 roku, a nie zostały przedstawione w
innych częściach niniejszego raportu okresowego:
• W dniu 12 lipca 2017 roku Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. udzieliła Spółce Wielton
S.A. zezwolenia nr 313 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Wieluń. W ramach uzyskanego zezwolenia Spółka planuje
zrealizować kolejny projekt inwestycyjny na terenie ŁSSE obejmujący rozbudowę mocy
produkcyjnych istniejących zakładów produkcji i montażu, budowę i rozbudowę magazynów,
budowę centrum obsługi klienta i wyposażenie powstałej infrastruktury w innowacyjny park
technologiczno-maszynowy, zakup i montaż urządzeń, wyposażenia i oprogramowania.
Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych w przypadku korzystania ze zwolnienia
podatkowego z tytułu kosztów nowej inwestycji oraz z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy
wyniesie odpowiednio 41,6 mln zł oraz 3,4 mln zł. Przewidywana maksymalna pomoc
publiczna wyniesie 14,6 mln zł, tj. kwota stanowiąca 35% maksymalnych kwalifikowanych
kosztów inwestycji. O ww. zdarzeniu Spółka informowała w raporcie nr 19/2017 z dnia 12 lipca
2017 roku.
• W dniu 27 lipca 2017 roku spełnił się ostatni z warunków zawieszających o charakterze
technicznym przewidzianych w umowie zawartej z trzema dotychczasowymi jedynymi
udziałowcami Langendorf nabycia łącznie 80% udziałów w Langendorf („Umowa 1” o której
szerzej mowa w raporcie bieżącym nr 10/2017 z dnia 23 maja 2017 roku). Jednocześnie
również w dniu 27 lipca 2017 roku Spółka dokonała zapłaty ceny za ww. udziały, w związku z
czym spełniły się wszystkie warunki zawieszające przewidziane w Umowie 1. O ww. zdarzeniu
Spółka informowała w raporcie nr 20/2017 z dnia 27 lipca 2017 roku. W dniu 31 lipca 2017
roku doszło do przeniesienia na Spółkę Wielton S.A. praw własności łącznie 80% udziałów w
Langendorf.
• Od dnia 1 sierpnia 2017 roku obowiązują dwa poręczenia udzielone przez WIELTON S.A., na
zabezpieczenie umów kredytowych zaciągniętych w Banku PKO BP S.A. przez spółkę zależną
Langendorf GmbH w łącznej wysokości 3,5 mln EUR. Poręczenie do kwoty 0,5 mln EUR
obowiązuje do dnia 20 lipca 2021 roku, natomiast poręczenie do kwoty 3,0 mln EUR
obowiązuje do 31 lipca 2025 roku.
• W dniu 31 sierpnia 2017 roku wpłynęła do Spółki podpisana przez LLC MAN Truck and Bus
Production RUS z siedzibą w Sankt Petersburgu („Odbiorca”) umowa ramowa na dostawę
przez Wielton S.A. komponentów oraz części do montażu pojazdów Odbiorcy („Umowa”). W
ramach Umowy Spółka na podstawie jednostkowych zamówień składanych przez Odbiorcę
będzie realizować w okresie od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. dostawy produktów
objętych Umową o łącznej maksymalnej wartości 5 mln EUR. Umowa została zawarta na okres
do dnia 31 grudnia 2018 roku. Zgodnie z zapisami Umowy Odbiorca może w każdym czasie
jednostronnie rozwiązać Umowę. O ww. zdarzeniu Spółka informowała w raporcie nr 22/2017
z dnia 31 sierpnia 2017 roku.
• W dniu 7 września 2017 roku Wielton S.A. zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem
Polskim S.A. umowę kredytu inwestycyjnego na kwotę 29,8 mln zł. Kredyt zostanie
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przeznaczony na spłatę dotychczasowych kredytów, w tym otrzymanego na podstawie umowy
kredytu inwestycyjnego zawartej w dniu 7 września 2012 roku z PKO BP, oraz na
refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych ze środków obrotowych Spółki na
zakup aktywów trwałych służących działalności operacyjnej Spółki. Kredyt został udzielony na
okres do dnia 31 sierpnia 2027 roku. Kredyt jest oprocentowany według stawki WIBOR1M
powiększonej o marżę banku. Zabezpieczeniami wszelkich zobowiązań Spółki wynikających z
umowy są: (i) zastawy rejestrowe o najwyższej sumie zabezpieczenia w wysokości 104,7 mln
zł na zapasach produktów gotowych, maszynach i urządzeniach Spółki o łącznej wartości
minimum 76,7 mln zł, (ii) zastaw rejestrowy o najwyższej sumie zabezpieczenia w wysokości
44,7 mln zł na maszynach i urządzeniach o wartości 7,9 mln zł, (iii) hipoteka umowna łączna do
kwoty 45 mln zł na nieruchomościach zlokalizowanych w Wieluniu; (iv) przelew wierzytelności
z umowy ubezpieczenia środków obrotowych, środków trwałych i nieruchomości; (v) weksel
in blanco Spółki wraz z deklaracją wekslową, przy czym zabezpieczenia, o których mowa w pkt
(i), (iii) i_(iv) stanowią również zabezpieczenie innych wierzytelności posiadanych przez Bank
w stosunku do Spółki. O ww. zdarzeniu Spółka informowała w raporcie nr 23/2017 z dnia 7
września 2017 roku.

7.33.

Inne znaczące zmiany aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów

Nie wystąpiły.

III.

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze
2017 r. sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości

1. Bilans – sprawozdanie jednostkowe

AKTYWA
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe

30.06.2017

31.12.2016

30.06.2016

253 960

246 516

249 900

17 681

16 930

16 292

6 234

7 608

7 342

-

-

-

11 447

9 322

8 945

-

-

5

173 140

160 093

143 098

123 157

123 089

127 055

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

12 418

12 986

12 602

b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

63 276

63 866

65 244

c) urządzenia techniczne i maszyny

37 505

37 149

39 905

d) środki transportu

4 720

4 078

4 262

e) inne środki trwałe

5 238

5 010

5 042

3 513

5 515

5 357

46 470

31 489

10 686

III. Należności długoterminowe

32

93

140

1. Od jednostek powiązanych

-

-

-

-

-

-

32

93

140

2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w
kapitale
3. Od pozostałych jednostek
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IV. Inwestycje długoterminowe

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

57 189

57 685

73 122

1 326

-

-

-

-

-

55 863

57 685

73 122

a) w jednostkach powiązanych

55 863

57 685

73 122

- udziały lub akcje

54 595

54 588

54 588

-

-

-

1 268

3 097

18 534

-

-

-

-

-

-

- udziały lub akcje

-

-

-

- inne papiery wartościowe

-

-

-

- udzielone pożyczki

-

-

-

- inne długoterminowe aktywa finansowe

-

-

-

c) w pozostałych jednostkach

-

-

-

- udziały lub akcje

-

-

-

- inne papiery wartościowe

-

-

-

- udzielone pożyczki

-

-

-

- inne długoterminowe aktywa finansowe

-

-

-

-

-

-

5 918

11 715

17 248

5 915

11 715

17 248

3

-

-

368 625

260 286

304 446

158 199

129 793

145 615

1. Materiały

78 443

56 504

64 750

2. Półprodukty i produkty w toku

22 481

16 651

16 695

3. Produkty gotowe

56 720

55 940

63 342

467

417

388

88

281

440

166 220

101 063

131 102

78 039

59 721

58 162

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

78 039

59 721

58 162

- do 12 miesięcy

78 039

59 721

58 162

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

- do 12 miesięcy

-

-

-

b) inne

-

-

-

88 181

41 342

72 940

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

73 068

33 816

60 723

- do 12 miesięcy

73 068

33 661

60 527

1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe

- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w
kapitale

4. Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy

4. Towary
5. Zaliczki na dostawy i usługi
II. Należności krótkoterminowe
1. Należności od jednostek powiązanych

b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

3. Należności od pozostałych jednostek
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- powyżej 12 miesięcy

złoty polski (PLN)

-

155

196

11 552

4 011

8 713

3 561

3 515

3 504

-

-

-

39 200

28 119

25 782

39 200

28 119

25 782

8 113

13 029

11 762

- udziały lub akcje

-

-

-

- inne papiery wartościowe

-

-

-

8 113

13 029

11 762

-

-

-

382

491

1 028

- udziały lub akcje

-

-

-

- inne papiery wartościowe

-

-

-

- udzielone pożyczki

251

114

998

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

131

377

30

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

30 705

14 599

12 992

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

30 705

14 546

10 344

- inne środki pieniężne

-

53

2 648

- inne aktywa pieniężne

-

-

-

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych

- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

-

-

-

5 006

1 311

1 947

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

-

-

-

D. Udziały (akcje) własne

-

-

-

622 585

506 802

554 346

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa razem

PASYWA
A. Kapitał (fundusz) własny

30.06.2017

31.12.2016

30.06.2016

229 058

221 238

204 093

12 075

12 075

12 075

195 247

158 867

158 868

72 368

72 368

72 368

217

(1 178)

(970)

217

(1 178)

(970)

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:

-

-

-

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

-

-

-

- na udziały (akcje) własne

-

-

-

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych

-

9 100

9 100

21 519

42 374

25 020

-

-

-

393 527

285 564

350 253

I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną
udziałów (akcji)
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej

VI. Zysk (strata) netto
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
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Nazwa grupy kapitałowej:

WIELTON S.A

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2017 – 30.06.2017

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

I. Rezerwy na zobowiązania

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

11 737

8 521

8 399

-

-

-

2 889

1 004

2 161

500

499

422

- krótkoterminowa

2 389

505

1 739

3. Pozostałe rezerwy

8 848

7 517

6 238

-

-

-

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- długoterminowa

- długoterminowe
- krótkoterminowe

8 848

7 517

6 238

107 268

71 804

79 164

-

-

-

-

-

-

107 268

71 804

79 164

106 332

69 839

76 739

-

-

-

936

1 965

2 425

d) zobowiązania wekslowe

-

-

-

e) inne

-

-

-

265 426

195 653

252 587

4 462

2 166

3 454

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

4 417

2 121

3 329

- do 12 miesięcy

4 417

2 121

3 329

-

-

-

45

45

125

-

-

-

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

-

-

-

- do 12 miesięcy

-

-

-

- powyżej 12 miesięcy

-

-

-

b) inne

-

-

-

260 411

193 169

248 675

32 753

58 488

54 905

-

-

-

1 879

2 277

2 890

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

208 262

117 649

166 460

- do 12 miesięcy

208 262

117 649

166 460

-

-

-

e) zaliczki otrzymane na dostawy

4 024

4 013

2 977

f) zobowiązania wekslowe

1 294

-

-

7 041

5 837

7 481

4 701

4 125

3 924

457

780

10 038

553

318

458

II. Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie
w kapitale
3. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe

III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych

- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe

- powyżej 12 miesięcy

g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
oraz innych tytułów publicznoprawnych
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
4. Fundusze specjalne
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Nazwa grupy kapitałowej:

WIELTON S.A

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2017 – 30.06.2017

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

IV. Rozliczenia międzyokresowe

9 096

9 586

10 103

-

-

-

9 096

9 586

10 103

8 225

8 660

9 095

871

926

1 008

622 585

506 802

554 346

1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
- krótkoterminowe
Pasywa razem

Wartość księgowa
Liczba akcji

229 058

221 238

204 093

60 375 000

60 375 000

60 375 000

3,79

3,66

3,38

60 375 000

60 375 000

60 375 000

3,79

3,66

3,38

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji

złoty polski (PLN)

Waluta sprawozdawcza:

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

2. Rachunek zysków i strat – sprawozdanie jednostkowe

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:

Za okres od
01.01.2016 do
30.06.2016

Za okres od
01.01.2017 do
30.06.2017
456 635

390 225

106 351

43 927

447 953

382 694

8 682

7 531

389 271

322 866

94 303

38 707

385 199

319 163

4 072

3 703

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)

67 364

67 359

D. Koszty sprzedaży

24 410

17 893

E. Koszty ogólnego zarządu

15 743

16 049

F. Zysk (strata) na sprzedaży (C-D-E)

27 211

33 417

1 568

1 213

-

60

II. Dotacje

490

579

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

120

-

IV. Inne przychody operacyjne

958

574

406

1 190

63

-

- od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
- jednostkom powiązanym
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

G. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

H. Pozostałe koszty operacyjne
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

-

-

343

1 190

28 373

33 440

2 120

1 569

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

-

-

a) od jednostek powiązanych, w tym:

-

-

III. Inne koszty operacyjne
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
J. Przychody finansowe
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Nazwa grupy kapitałowej:

WIELTON S.A

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2017 – 30.06.2017

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

złoty polski (PLN)

Waluta sprawozdawcza:

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

-

-

b) od jednostek pozostałych, w tym:

-

-

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

-

-

158

327

142

302

477

-

-

-

II. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
- w jednostkach powiązanych
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

1 485

-

-

1 242

K. Koszty finansowe

3 501

2 905

I. Odsetki, w tym:

2 435

2 385

-

-

-

484

-

-

-
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V. Inne

- dla jednostek powiązanych
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
- w jednostkach powiązanych
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV. Inne
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)
M. Podatek dochodowy

1 066

-

26 992

32 104

5 473

7 084

-

-

21 519

25 020

N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)

Zysk (strata) netto zanualizowany
Średnia ważona liczba akcji zwykłych

38 874

29 678

60 375 000

60 375 000

0,64

0,49

60 375 000

60 375 000

0,64

0,49

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

3. Rachunek przepływów pieniężnych – sprawozdanie jednostkowe

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Za okres od
01.01.2016 do
30.06.2016

Za okres od
01.01.2017 do
30.06.2017
-

-

I. Zysk (strata) netto

21 519

25 020

II. Korekty razem

15 038

(873)

1. Amortyzacja

7 612

8 019

(17)

(271)

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

2 152

2 068

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

(1 943)

460

3 215

71

6 . Zmiana stanu zapasów

(28 405)

(34 917)

7. Zmiana stanu należności

(65 073)

(58 420)

96 221

73 207

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

5. Zmiana stanu rezerw

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
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Nazwa grupy kapitałowej:

WIELTON S.A

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2017 – 30.06.2017

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza:

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

złoty polski (PLN)

1 287

8 910

(11)

-

36 557

24 147

-

-

9 141

16 343

55

93

-

-

32

7 812

29

7 741

-

7 729

29

12

b. w pozostałych jednostkach

3

71

- zbycie aktywów finansowych

-

-

- dywidendy i udziały w zyskach

-

-

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

-

-

- odsetki

3

71

- inne wpływy z aktywów finansowych

-

-

9 054

8 438

(24 320)

(28 799)

(23 346)

(12 963)

-

-

3. Na aktywa finansowe, w tym:

(7)

(11 456)

a. w jednostkach powiązanych

(7)

(11 456)

- nabycie aktywów finansowych

10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a. w jednostkach powiązanych
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki

4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

(7)

(7 836)

- udzielone pożyczki długoterminowe

-

(3 620)

b. w pozostałych jednostkach

-

-

- nabycie aktywów finansowych

-

-

- udzielone pożyczki długoterminowe

-

-

(967)

(4 380)

(15 179)

(12 456)

-

-

50 077

7 565

-

-

50 077

5 236

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

-

-

4. Inne wpływy finansowe

-

2 329

(55 354)

(15 314)

-

-

(15 094)

-

-

-

(36 707)

(11 464)

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

-

-

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

-

-

4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz
dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki

II. Wydatki
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek

33

Nazwa grupy kapitałowej:

WIELTON S.A

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2017 – 30.06.2017

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

(1 205)

(1 484)

8. Odsetki

(2 348)

(2 366)

-

-

(5 277)

(7 749)

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)

16 101

3 942

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

16 106

3 925

5

(17)

9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu

14 599

9 030

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:

30 700

12 972

309

146

- o ograniczonej możliwości dysponowania

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym – sprawozdanie jednostkowe

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów

Za okres od
01.01.2016 do
30.06.2016

Za okres od
01.01.2016 do
31.12.2016

Za okres od
01.01.2017 do
30.06.2017
221 238

189 394

189 394

-

-

-

-

-

-

221 238

189 394

189 394

12 075

12 075

12 075

-

-

-

a. zwiększenie z tytułu:

-

-

-

- wydania udziałów (emisji akcji)

-

-

-

b. zmniejszenie z tytułu

-

-

-

- umorzenie udziałów (akcji)

-

-

-

Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

12 075

12 075

12 075

158 867

156 830

156 830

36 380

2 038

2 038

36 380

2 038

2 038

- emisja akcji powyżej wartości nominalnej

-

-

-

- podziału zysku (ustawowo)

-

-

2 038

36 380

2 038

-

-

-

-

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a. zwiększenie z tytułu:

- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b. zmniejszenie z tytułu
- pokrycia straty

-

-

-

195 247

158 867

158 868

(1 178)

(309)

(309)

1 395

(869)

(661)

a. zwiększenie z tytułu:

1 395

-

-

- instrumentów zabezpieczających

2.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany
przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

1 395

-

-

b. zmniejszenie z tytułu

-

869

661

- zbycia środków trwałych

-

-

-

- instrumentów zabezpieczających

-

869

661
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Nazwa grupy kapitałowej:

WIELTON S.A

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2017 – 30.06.2017

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

3.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

217

(1 178)

(970)

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu

-

-

-

4.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

-

-

-

a. zwiększenie z tytułu:

-

-

-

b. zmniejszenie z tytułu

-

-

-

-

-

-

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

51 474

20 798

20 798

5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

4.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

55 202

24 526

24 526

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

-

-

-

- korekty błędów

-

-

-

55 202

24 526

24 526

a. zwiększenie (z tytułu)

-

-

-

- podział zysku z lat ubiegłych

-

-

-

b. zmniejszenie (z tytułu)

55 202

11 698

11 698

- wypłata dywidendy

15 094

9 660

9 660

- przekazanie na kapitał zapasowy

40 108

2 038

2 038

-

12 828

12 828

3 729

3 729

3 729

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

-

-

-

- korekty błędów

-

-

-

3 729

3 729

3 729

a. zwiększenie (z tytułu)

-

-

-

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

-

-

-

b. zmniejszenie (z tytułu)

3 729

-

-

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

3 729

-

-

5.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

-

3 729

3 729

5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

-

9 100

9 100

6. Wynik netto

21 519

42 374

25 020

a. zysk netto

21 519

42 374

25 020

b. strata netto

-

-

-

c. odpisy z zysku

-

-

-

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

229 058

221 238

204 093

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału
zysku (pokrycia straty)

229 058

221 238

204 093

5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu

5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

5. Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego sprawozdania
finansowego
5.1. Zasady przyjęte przy sporządzeniu raportu, w tym zmiany stosowanych zasad
(polityki) rachunkowości oraz istotne zmiany wielkości szacunkowych.
Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami
rachunkowości wskazanymi w ustawie z 29 września 1994 roku o rachunkowości.
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Nazwa grupy kapitałowej:

WIELTON S.A

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2017 – 30.06.2017

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

złoty polski (PLN)

Waluta sprawozdawcza:

W I półroczu 2017 roku zasady rachunkowości nie uległy zmianie i zostały zaprezentowane w ostatnim
jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
opublikowanym 27 marca 2017 roku.
W I półroczu 2017 roku nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych.

5.2. Odpisy aktualizujące wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i
odwróceniu odpisów z tego tytułu.
Odpisy aktualizujące wartość zapasów:
Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów

30.06.2017

Stan na początek okresu

30.06.2016

452

595

595

18

1 135

684

(138)

(1 278)

(268)

332

452

1 011

Odpisy ujęte jako koszt w okresie
Odpisy odwrócone w okresie (-)

31.12.2016

Stan na koniec okresu

5.3. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych
aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz
odwrócenie takich odpisów.
Odpisy aktualizujące wartość należności i pożyczek:
Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności
krótkoterminowych

30.06.2017

Stan na początek okresu

31.12.2016

2 010

Odpisy ujęte jako koszt w okresie

30.06.2016

2 138

2 138

-

509

289

(463)

(639)

(2)

Odpisy wykorzystane (-)

-

-

-

Reklasyfikacja

-

2

2

1 547

2 010

2 427

Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie (-)

Stan na koniec okresu

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności
długoterminowych

30.06.2017

31.12.2016

30.06.2016

Stan na początek okresu

-

2

2

Odpisy ujęte jako koszt w okresie

-

-

-

Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie (-)

-

-

-

Reklasyfikacja

-

(2)

(2)

Stan na koniec okresu

-

-

-

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych:
Zmiana stanu odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe

30.06.2017

31.12.2016

30.06.2016

Stan na początek okresu

-

52

52

Odpisy ujęte jako koszt w okresie

-

-

-

Odpisy odwrócone w okresie (-)

-

(52)

(52)

Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)

-

-

-

Stan na koniec okresu

-

-

-
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Nazwa grupy kapitałowej:

WIELTON S.A

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2017 – 30.06.2017

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

złoty polski (PLN)

Waluta sprawozdawcza:

5.4. Utworzenie, zwiększenie, wykorzystanie i rozwiązanie rezerw
Wartość rezerw ujętych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz ich zmiany w poszczególnych
okresach przedstawiały się następująco:
Zmiana stanu rezerw krótkoterminowych

30.06.2017

a) Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne

-

-

505

202

202

-

-

-

1 884

303

1 537

-

-

-

2 389

505

1 739

Rezerwy ujęte jako koszt w okresie

Rozwiązanie rezerwy w okresie (-)
Stan na koniec okresu

30.06.2016

-

Stan na początek okresu

Ponowna wycena zobowiązania

31.12.2016

b) Pozostałe rezerwy

-

-

-

Stan na początek okresu

7 517

4 212

4 212

Rezerwy ujęte jako koszt w okresie

6 268

6 531

7 110

Rozwiązanie rezerwy w okresie (-)

(4 937)

(3 226)

(5 084)

8 848

7 517

6 238

Stan na koniec okresu

Zmiana stanu rezerw długoterminowych

30.06.2017

a) Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne

31.12.2016

30.06.2016

-

-

-

499

351

351

Rezerwy ujęte jako koszt w okresie

-

-

-

Ponowna wycena zobowiązania

1

148

71

Rozwiązanie rezerwy w okresie (-)

-

-

-

500

499

422

Stan na początek okresu

Stan na koniec okresu

Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego:
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w
tym:
a) odniesionych na wynik finansowy
- różnice kursowe z wyceny bilansowej

30.06.2017

31.12.2016

30.06.2016

12 207

24 511

24 511

11 931

24 439

24 439

-

-

-

1 619

905

905

27

25

25

- odpis aktualizujący należności

373

398

398

- nie wypłacone wynagrodzenia

66

55

55

429

335

335

- wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów

-

35

35

- odpis z tytułu wyceny instrumentów pochodnych

-

-

-

86

113

113

-

10

10

839

839

839

- rezerwy
- odsetki

- nie zapłacone składki ZUS

- odpis aktualizujący zapasy
- odpis aktualizujący środki trwałe
- strata podatkowa
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Nazwa grupy kapitałowej:

WIELTON S.A

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2017 – 30.06.2017

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza:

- niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych
- aktywo od premii inwestycyjnej
- różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i
prawne)
- różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe)
b) odniesionych na kapitał własny

złoty polski (PLN)

2

83

83

8 241

20 561

20 561

219

111

111

30

969

969

-

-

-

276

72

72

2. Zwiększenia

6 875

12 207

17 652

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami
przejściowymi (z tytułu)

6 926

11 931

17 425

-

-

-

2 230

1 619

1 596

33

27

20

- odpis aktualizujący należności

294

373

452

- nie wypłacone wynagrodzenia

41

66

37

473

429

427

- wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów

-

-

-

- odpis z tytułu wyceny instrumentów pochodnych

-

-

-

63

86

109

c) odniesione na kapitał własny w związku z wyceną instrumentów zabezpieczających

- różnice kursowe z wyceny bilansowej
- rezerwy
- odsetki

- nie zapłacone składki ZUS

- odpis aktualizujący zapasy
- odpis aktualizujący środki trwałe

-

-

-

1 847

839

839

2

2

22

1 709

8 241

13 205

234

219

177

- różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe)

-

30

541

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

-

-

-

(51)

276

227

-

-

-

-

-

-

3. Zmniejszenia

12 207

24 511

24 511

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami
przejściowymi (z tytułu)

11 931

24 439

24 439

-

-

-

1 619

905

905

27

25

25

- odpis aktualizujący należności

373

398

398

- nie wypłacone wynagrodzenia

66

55

55

429

335

335

- wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów

-

35

35

- odpis z tytułu wyceny instrumentów pochodnych

-

-

-

86

113

113

-

10

10

839

839

839

- strata podatkowa
- niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych
- aktywo od premii inwestycyjnej
- różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i
prawne)

c) odniesione na kapitał własny w związku z wyceną instrumentów zabezpieczających
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi
różnicami przejściowymi (z tytułu)

- różnice kursowe z wyceny bilansowej
- rezerwy
- odsetki

- nie zapłacone składki ZUS

- odpis aktualizujący zapasy
- odpis aktualizujący środki trwałe
- strata podatkowa

38

Nazwa grupy kapitałowej:

WIELTON S.A

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2017 – 30.06.2017

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

złoty polski (PLN)

Waluta sprawozdawcza:

- niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych
- aktywo od premii inwestycyjnej
- różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i
prawne)
- różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe)
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
c) odniesione na kapitał własny w związku z wyceną instrumentów zabezpieczających
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi
różnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem,
w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy
- różnice kursowe z wyceny bilansowej
- rezerwy
- odsetki
- odpis aktualizujący należności
- nie wypłacone wynagrodzenia

2

83

83

8 241

20 561

20 561

219

111

111

30

969

969

-

-

-

276

72

72

-

-

-

-

-

-

6 875

12 207

17 652

6 926

11 931

17 425

-

-

-

2 230

1 619

1 596

33

27

20

294

373

452

41

66

37

473

429

427

- wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów

-

-

-

- odpis z tytułu wyceny instrumentów pochodnych

-

-

-

63

86

109

-

-

-

1 847

839

839

2

2

22

1 709

8 241

13 205

234

219

177

- różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe)

-

30

541

b) odniesionych na kapitał własny

-

-

-

(51)

276

227

- nie zapłacone składki ZUS

- odpis aktualizujący zapasy
- odpis aktualizujący środki trwałe
- strata podatkowa
- niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych
- aktywo od premii inwestycyjnej
- różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i
prawne)

c) odniesione na kapitał własny w związku z wyceną instrumentów zabezpieczających

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:

30.06.2017 31.12.2016

30.06.2016

492

335

335

492

335

335

-

-

-

330

217

217

- różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i prawne)

-

-

-

- różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe)

-

-

-

a) odniesionej na wynik finansowy
- różnice kursowe z wyceny bilansowej
- z tytułu leasingu

- odpis z tytułu wyceny instrumentów pochodnych
- nieotrzymane odsetki
- nieotrzymane odszkodowania

-

45

45

50

71

71

3

2

2
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Nazwa grupy kapitałowej:

WIELTON S.A

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2017 – 30.06.2017

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

złoty polski (PLN)

Waluta sprawozdawcza:

- otrzymane bonusy

109

-

- dywidenda

-

-

-

b) odniesionej na kapitał własny

-

-

-

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

-

-

-

960

492

405

960

492

405

-

-

-

209

330

285

-

-

-

649

-

-

- odpis z tytułu wyceny instrumentów pochodnych

25

-

-

- nieotrzymane odsetki

68

50

117

- nieotrzymane odszkodowania

9

3

3

- otrzymane bonusy

-

109

- dywidenda

-

-

-

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

-

-

-

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami
przejściowymi (z tytułu)

-

-

-

3. Zmniejszenia

492

335

335

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z
tytułu)

492

335

335

2. Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)
- różnice kursowe z wyceny bilansowej
- z tytułu leasingu
- różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i prawne)
- różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe)

- różnice kursowe z wyceny bilansowej

-

-

-

330

217

217

- różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i prawne)

-

-

-

- różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe)

-

-

-

- odpis z tytułu wyceny instrumentów pochodnych

-

45

45

50

71

71

3

2

2

109

-

-

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

-

-

-

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami
przejściowymi (z tytułu)

-

-

-

960

492

405

960

492

405

-

-

-

209

330

285

-

-

-

649

-

-

- odpis z tytułu wyceny instrumentów pochodnych

25

-

-

- nieotrzymane odsetki

68

50

117

- nieotrzymane odszkodowania

9

3

3

- otrzymane bonusy

-

109

-

- dywidenda

-

-

-

b) odniesionej na kapitał własny

-

-

-

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

-

-

-

- z tytułu leasingu

- nieotrzymane odsetki
- nieotrzymane odszkodowania
- dywidenda

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem
a) odniesionej na wynik finansowy
- różnice kursowe z wyceny bilansowej
- z tytułu leasingu
- różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i prawne)
- różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe)
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Nazwa grupy kapitałowej:

WIELTON S.A

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2017 – 30.06.2017

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

W jednostkowym sprawozdaniu finansowym pozycje aktywa i rezerwy na odroczony podatek
dochodowy zaprezentowano per saldo w pozycji: aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego
w kwocie 5 915 tys. zł.
Spółka korzysta z premii inwestycyjnej z tytułu inwestycji zrealizowanej w ramach zezwolenia nr 114
na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej („Strefa”), którego
warunki zostały wypełnione przez Spółkę w 2012 roku („Zezwolenie I”).
Na dzień 30 czerwca 2017 roku pozostało do wykorzystania ok. 1,7 mln zł premii. Pełną informację o
stanie wykorzystania premii, Emitent zaprezentuje w sprawozdaniu rocznym.
W dniu 30 czerwca 2014 roku Strefa udzieliła Spółce kolejnego zezwolenia nr 272 na prowadzenie
działalności gospodarczej na terenie Strefy („Zezwolenie II”).Spółka jest w trakcie wypełniania
warunków Zezwolenia II. Zezwolenie II uprawnia do korzystania z pomocy publicznej w formie
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.
Minimalna wysokość wydatków inwestycyjnych wynosi 30 mln zł a maksymalna wysokość kosztów
kwalifikowanych w przypadku korzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu nowej inwestycji
wyniesie 45 mln zł oraz z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy 1,7 mln zł.

5.5. Transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.
Poniższa tabela przedstawia nabycia i zbycia rzeczowych aktywów trwałych:
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Nazwa grupy kapitałowej:

WIELTON S.A

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2017 – 30.06.2017

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Wyszczególnienie

złoty polski (PLN)

Waluta sprawozdawcza:

Budynki i
budowle

Grunty

Maszyny
i urządzenia

Pozostałe
środki
trwałe

Środki
transportu

Rzeczowe aktywa
trwałe w trakcie
wytwarzania

Razem

za okres od 01.01 do 30.06.2017
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2017

12 986

63 866

37 149

4 078

5 010

5 515

128 604

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)

-

681

3 870

1 353

698

5 402

12 004

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)

-

(38)

(299)

(16)

-

-

(353)

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)

(568)

-

-

-

-

(7 404)

(7 972)

-

(1 233)

(3 215)

(695)

(470)

-

(5 613)

Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2017
za okres od 01.01 do 31.12.2016

12 418

63 276

37 505

4 720

5 238

3 513

126 670

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2016

12 602

66 244

42 224

4 793

5 185

4 087

135 135

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)

477

1 137

1 694

1 262

666

6 613

11 849

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)

(93)

(984)

-

(349)

-

-

(1 426)

Amortyzacja (-)

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)

-

-

-

-

-

(5 237)

(5 237)

Amortyzacja (-)

-

(2 531)

(6 769)

(1 628)

(841)

-

(11 769)

Odwrócenie odpisów aktualizujących

-

-

-

-

-

52

52

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2016
za okres od 01.01 do 30.06.2016

12 986

63 866

37 149

4 078

5 010

5 515

128 604

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2016

12 602

66 243

42 224

4 793

5 185

4 086

135 133

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)

-

383

1 151

335

316

3 402

5 587

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)

-

(120)

-

(32)

-

-

(152)

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)

-

-

-

-

-

(2 184)

(2 184)

Amortyzacja (-)

-

(1 263)

(3 469)

(834)

(458)

-

(6 024)

Odwrócenie odpisów aktualizujących
Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2016

-

-

-

-

-

52

52

12 602

65 243

39 906

4 262

5 043

5 356

132 412
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złoty polski (PLN)

Waluta sprawozdawcza:

Poniższa tabela przedstawia stan rzeczowych aktywów trwałych:
Rzeczowe aktywa trwałe
1. środki trwałe, w tym:
a) grunty
b) budynki i budowle
c) maszyny i urządzenia
d)środki transportu
e) inne środki trwałe
2. środki trwałe w budowie
3. zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem:

30.06.2017

31.12.2016

123 157
12 418
63 276
37 505
4 720
5 238
3 513
46 470
173 140

30.06.2016

123 089
12 986
63 866
37 149
4 078
5 010
5 515
31 489
160 093

127 055
12 602
65 243
39 906
4 262
5 043
5 357
10 686
143 098

5.6. Istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.
Poniżej zaprezentowano poczynione przez Spółkę zobowiązania na rzecz dokonania zakupu
rzeczowych aktywów trwałych:
Poczynione zobowiązania na rzecz dokonania zakupu
rzeczowych aktywów trwałych
Linia Log Tech
Rozbudowa hali magazynowej i serwisu
Linia KTL
Obiekt przemysłowy wraz z infrastrukturą
Pawilon handlowo-biurowy
Budowa hal
Budowa dwóch budynków produkcyjnych z częściami
biurowo socjalnymi
Wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na
budowę budynków produkcyjnych
Zobowiązania razem

30.06.2017

31.12.2016

30.06.2016

2 340
1 833
2 900
911

2 340
1 833
5 457
116
100
-

2 340
1 833
6 744
10 959

2 100

-

-
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-

-

10 127

9 846

21 876

-

5.7. Zmiany prezentacyjne oraz wskazanie korekt do lat poprzednich.
Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami
rachunkowości wskazanymi w ustawie z 29 września 1994 roku o rachunkowości.
W sprawozdaniu finansowym za rok 2016, Spółka dokonała zmian zasad polityki rachunkowości
polegających na:
- przeniesieniu rezerw na urlopy z pozycji „Rozliczenia międzyokresowe” do pozycji „Rezerwy na
świadczenia emerytalne i podobne” oraz przeniesieniu pozostałych biernych rozliczeń
międzyokresowych z pozycji „Rozliczenia międzyokresowe” do pozycji „Pozostałe rezerwy”,
- przeniesieniu wartości sald pomiędzy pozycjami należności i zobowiązań od jednostek powiązanych
a należnościami i zobowiązaniami od pozostałych jednostek w związku ze zmianą definicji jednostki
powiązanej.
W związku z powyższymi zmianami skorygowane zostały dane porównawcze za pierwsze półrocze
2016 roku.
AKTYWA (w tys. zł)
B. Aktywa obrotowe
II. Należności krótkoterminowe
1. Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

30.06.2016
opublikowany
304 446
131 102
62 312
59 112

zmiana
prezentacyjna

30.06.2016
po zmianach

(4 150)
(950)

304 446
131 102
58 162
58 162
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- do 12 miesięcy
b) inne
3. Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz
innych tytułów publicznoprawnych
c) inne
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
- udzielone pożyczki
b) w pozostałych jednostkach
- udzielone pożyczki
PASYWA (w tys. zł)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- długoterminowa
- krótkoterminowa
3. Pozostałe rezerwy
- długoterminowe
- krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
- krótkoterminowe

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
J. Przychody finansowe
II. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych

Waluta sprawozdawcza:

59 112
3 200
68 790
59 773
59 773
-

złoty polski (PLN)

(950)
(3 200)
4 150
950
950

8 713
304
25 782
25 782
12 646
12 646
144
114
30.06.2016
opublikowany
350 253
422
422
422
18 080
18 080
9 095
8 985
Za okres od
01.01 do
30.06.2016
opublikowany
1 569
327
319

58 162
72 940
60 723
60 723
8 713

3 200

(884)
(884)
884
884

3 504
25 782
25 782
11 762
11 762
1 028
998

zmiana
prezentacyjna

30.06.2016
po zmianach

7 977
1 739
1 739
6 238
6 238
(7 977)
(7 977)
(7 977)

zmiana
prezentacyjna

(17)

350 253
8 399
2 161
422
1 739
6 238
6 238
10 103
10 103
9 095
1 008
Za okres od
01.01 do
30.06.2016
po zmianach
1 569
327
302

5.8. Zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają
istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych.
Wartości godziwe aktywów oraz zobowiązań finansowych są w przybliżeniu równe ich wartości
bilansowej.

5.9. Zmiana sposobu (metody) ustalenia wartości godziwej instrumentów finansowych.
W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w sposobie ustalania wartości godziwej
instrumentów finansowych.

5.10.
Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które
nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.
Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na koniec poszczególnych okresów (w tym
dotyczących jednostek powiązanych) przedstawia się następująco:
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Zobowiązania warunkowe

30.06.2017

Poręczenie spłaty zobowiązań
Gwarancje udzielone
Inne zobowiązania warunkowe - umowy buy back,
akredytywy
Zobowiązania warunkowe ogółem

IV.

Waluta sprawozdawcza:

31.12.2016

złoty polski (PLN)

30.06.2016

1 000

1 000

1 443

28 952

30 304

29 208

34 695

33 208

26 604

64 647

64 512

57 255

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Wielton za I
półrocze 2017 r.

Niniejsza część raportu za I półrocze 2017 r. obejmuje opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych
z pozostałymi miesiącami roku obrotowego oraz informacje określone w § 87 ust. 7 pkt. 2-11
Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych [...].

1. Informacje o Grupie Kapitałowej Wielton
1.1. Opis Grupy Kapitałowej Wielton
Grupa Kapitałowa Wielton na dzień 30 czerwca 2017 roku składała się z jednostki dominującej Wielton
S.A. oraz jedenastu spółek zależnych (w tym dwie zależne pośrednio):
1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „WIELTON” (ООО "ВЕЛЬТОН") z siedzibą w
Moskwie, zwana dalej Wielton Rosja Sp. z o.o. lub Wielton Rosja,
2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „WIELTON-UKRAINA” (ООО "Вельтон-Украина") z
siedzibą w Kijowie, zwana dalej Wielton Ukraina Sp. z o.o. lub Wielton Ukraina,
3. „Wielton – Logistic” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu, zwana
dalej Wielton – Logistic Sp. z o.o. lub Wielton – Logistic,
4. Handlowe Jednolite Przedsiębiorstwo „WIELTON BY” Tорговое унитарное предприятие
«ВЕЛТОН бай» z siedzibą w Mińsku, zwane dalej Wielton BY lub Wielton Białoruś,
5. Viberti Rimorchi S.r.l. (dawniej Italiana Rimorchi S.r.l) z siedzibą w Tocco da Casauria (PE) we
Włoszech, zwana dalej Viberti Rimorchi,
6. „WIELTON – Kazachstan” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ałmaty zwana
dalej Wielton Kazachstan – spółka zależna pośrednio,
7. Wielton Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu zwana
dalej Wielton Investment,
8. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wielton GmbH z siedzibą w Weilerswist (dawniej
Frankfurt nad Menem) w Niemczech, zwana dalej Wielton GmbH,
9. Fruehauf Expansion SAS z siedzibą w Auxerre we Francji,
10. Fruehauf SAS z siedzibą w Auxerre we Francji – spółka zależna pośrednio poprzez Fruehauf
Expansion SAS,
11. WIELTON AFRICA SARL z siedzibą w Abidżanie (Wybrzeże Kości Słoniowej), zwana dalej Wielton
Africa.
Wszystkie wskazane powyżej spółki zależne podlegają konsolidacji metodą pełną.
Grupa Kapitałowa Wielton na dzień 11 września 2017 roku tj. na dzień publikacji raportu okresowego
składa się z jednostki dominującej Wielton S.A. oraz szesnastu spółek zależnych (w tym sześć zależnych
pośrednio):
1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „WIELTON” (ООО "ВЕЛЬТОН") z siedzibą w
Moskwie, zwana dalej Wielton Rosja Sp. z o.o. lub Wielton Rosja,
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2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „WIELTON-UKRAINA” (ООО "Вельтон-Украина") z
siedzibą w Kijowie, zwana dalej Wielton Ukraina Sp. z o.o. lub Wielton Ukraina,
3. „Wielton – Logistic” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu, zwana
dalej Wielton – Logistic Sp. z o.o. lub Wielton – Logistic,
4. Handlowe Jednolite Przedsiębiorstwo „WIELTON BY” Tорговое унитарное предприятие
«ВЕЛТОН бай» z siedzibą w Mińsku, zwane dalej Wielton BY lub Wielton Białoruś,
5. Viberti Rimorchi S.r.l. (dawniej Italiana Rimorchi S.r.l) z siedzibą w Tocco da Casauria (PE) we
Włoszech, zwana dalej Viberti Rimorchi,
6. „WIELTON – Kazachstan” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ałmaty zwana
dalej Wielton Kazachstan – spółka zależna pośrednio,
7. Wielton Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu zwana
dalej Wielton Investment,
8. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wielton GmbH z siedzibą w Weilerswist (dawniej
Frankfurt nad Menem) w Niemczech, zwana dalej Wielton GmbH,
9. Fruehauf SAS z siedzibą w Auxerre we Francji – spółka zależna w wyniku połączenia z dniem
25 lipca 2017 roku Fruehauf Expansion SAS z Fruehauf SAS poprzez przejęcie Fruehauf
Expansion SAS przez Fruehauf SAS,
10. WIELTON AFRICA SARL z siedzibą w Abidżanie (Wybrzeże Kości Słoniowej), zwana dalej Wielton
Africa,
11. Langendorf GmbH z siedzibą w Waltrop w Niemczech zwana dalej Langendorf,
12. SFL Verwaltungs GmbH z siedzibą w Waltrop w Niemczech – spółka zależna pośrednio poprzez
Langendorf,
13. Langendorf Service GmbH z siedzibą w Waltrop w Niemczech – spółka zależna pośrednio
poprzez Langendorf,
14. Langendorf Trading GmbH z siedzibą w Waltrop w Niemczech – spółka zależna pośrednio
poprzez Langendorf Service GmbH,
15. Langendorf Service Potsdam GmbH z siedzibą w Potsdam w Niemczech – spółka zależna
pośrednio poprzez Langendorf Service GmbH,
16. SFL Grundstucksgesellschaft mbH & Co KG z siedzibą w Waltrop w Niemczech – spółka zależna
pośrednio poprzez Langendorf GmbH.
W spółkach Wielton Rosja, Wielton Ukraina, Wielton – Logistic, Wielton Białoruś, Viberti Rimorchi,
Wielton Investment, Wielton GmbH oraz Wielton Africa, Wielton S.A. bezpośrednio posiada 100%
udziałów w kapitale zakładowym tych podmiotów. W spółce Wielton Kazachstan 99% udziałów w
kapitale zakładowym posiada Wielton Rosja, spółka zależna od Wielton S.A., a pozostały 1% udziałów
posiada Wielton Logistic (również spółka zależna od Wielton S.A.).
W dniu 25 lipca 2017 roku (zdarzenie po dniu bilansowym) Fruehauf SAS połączyła się ze spółką
Fruehauf Expansion SAS poprzez przejęcie Fruehauf Expansion SAS przez Fruehauf SAS. Połączenie pod
kątem finansowo – księgowym ma skutek wsteczny od dnia 1 stycznia 2017 roku. Wielton S.A. posiada
bezpośrednio 65,31% udziałów w kapitale zakładowym spółki Fruehauf SAS. Posiadanie 65,31%
udziałów w spółce Fruehauf SAS zapewnia Grupie taki sam udział w prawach głosu na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki. W wyniku połączenia udział procentowy głosów Wielton S.A. w
spółce przejmującej nie zmienił się w stosunku do udziału Wielton S.A. w spółce przejmowanej według
stanu przed połączeniem.
Od 27 lipca 2017 roku (zdarzenie po dniu bilansowym) Wielton S.A. posiada również bezpośrednio 80%
udziałów w kapitale zakładowym spółki Langendorf GmbH z siedzibą w Waltrop oraz 6% udziałów w
Spółce Langendorf Service GmbH. Zgodnie z umową z dnia 23 maja 2017 roku Spółka nabędzie pod
warunkami zawieszającymi określonymi w umowie pozostałe 20% udziałów w Langendorf GmbH w
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czterech transzach po 5% udziałów co rok w okresie od 2019 do 2022 roku. Spółka Langendorf GmbH
posiada:
• 100% udziałów w spółce SFL Verwaltungs GmbH,
• 94% w Langendorf Service GmbH.
Natomiast spółka Langendorf Service GmbH (spółka zależna od Langendorf GmbH ) posiada:
• 100% udziałów w spółce Langendorf Trading GmbH,
• 100% udziałów w Langendorf Service Potsdam GmbH.
Ponadto Spółka Langendorf GmbH jest jedynym wspólnikiem (komandytariuszem) SFL
Grundstucksgesellschaft mbH & Co KG.
Członkowie Zarządu jednostki dominującej Wielton S.A. w osobach Pana Mariusza Golca, Pana
Tomasza Śniatały, Pana Włodzimierza Masłowskiego pełnią funkcje nadzorcze w spółkach zależnych.
Podobnie, funkcję nadzorczą w spółkach zależnych pełni Członek Rady Nadzorczej jednostki
dominującej Pan Paweł Szataniak.

1.2. Wskazanie zmian w strukturze Grupy Kapitałowej Wielton
W dniu 23 maja 2017 roku Emitent zawarł umowy („Umowa 1” i „Umowa 2”) dotyczące nabycia łącznie
100% udziałów w spółce Langendorf GmbH z siedzibą w Niemczech („Langendorf”).
Spółka Langendorf jest jednostką dominującą grupy kapitałowej, w skład której wchodzi pięć jednostek
zależnych. Grupa Langendorf jest producentem naczep i przyczep oraz pojazdów specjalistycznych do
przewozu np. szkła, prowadzącym działalność na terenie Niemiec i posiadającym sieć serwisową w
całej Europie. Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Langendorf w roku obrotowym 2015/2016
osiągnęły wartość około 48 mln EUR, a zysk EBITDA za rok obrotowy 2015/2016 wyniósł około 2,3 mln
EUR.
Umowa 1 została zawarta z trzema dotychczasowymi jedynymi udziałowcami Langendorf (łącznie jako
„Sprzedający”) i dotyczyła nabycia łącznie 80% udziałów w tej spółce. Wstępna łączna cena nabycia
ww. udziałów wynosi 5,3 mln euro. Przywołana cena jest wartością maksymalną, przy czym cena
ostateczna może ulec obniżeniu w zależności od wyników finansowych Langendorf osiągniętych za rok
obrotowy 2016/2017. Cena nabycia pokrywa również wkłady dotychczasowych udziałowców w
wysokości około 3 mln euro dokonane w 2013 roku w ramach tzw. spółki cichej.
W dniu 27 lipca 2017 roku (zdarzenie po dniu bilansowym) poprzez zapłatę przez Spółkę ceny za
udziały, spełnił się ostatni z warunków zawieszających przewidzianych w Umowie 1. Tym samym Spółka
w dniu 31 lipca 2017 roku objęła 80% udziałów w Langendorf.
Umowa 2 została zawarta z jednym ze Sprzedających i dotyczy nabycia pozostałych 20% udziałów w
Langendorf. Przeniesienie własności ww. udziałów nastąpi w czterech transzach po 5% udziałów co rok
w okresie od 2019 do 2022 roku. Cena nabycia ww. udziałów uzależniona jest od wyników finansowych
Langendorf za poszczególne lata i może mieścić się w przedziale 1,9-4,7 mln EUR łącznie za wszystkie
transze. Umowa 2 przyznaje opcję put sprzedającemu oraz opcję call Emitentowi, których wykonanie
jest możliwe przy zajściu określonych okoliczności i na określonych w Umowie 2 warunkach
finansowych. Warunkiem zawieszającym przeniesienia własności udziałów poszczególnych transz jest
zapłata ceny nabycia danej transzy. Sprzedający ma prawo rozwiązać Umowę 2 m.in. w przypadku
niedokonania zapłaty ww. ceny w terminie sześciu miesięcy od terminu wymagalności, przy czym
Sprzedający może zrzec się wymogu spełnienia warunku zawieszającego Umowy 2.
Nabycie udziałów w Langendorf pozwoli na poszerzenie oferty asortymentowej Spółki jak również na
zwiększenie udziału Grupy Kapitałowej Emitenta na rynku niemieckim.

47

Nazwa grupy kapitałowej:

WIELTON S.A

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2017 – 30.06.2017

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

Zawarcie powyższych umów poprzedzone było prowadzonymi przez strony negocjacjami, których
istotnymi etapami były następujące zdarzenia:
- podjęcie w dniu 1 marca 2017 roku przez Radę Nadzorczą Emitenta uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na podpisanie listu intencyjnego dotyczącego zakupu udziałów w Langendorf oraz podjęcie
dalszych czynności niezbędnych do przeprowadzania transakcji;
- otrzymanie w dniu 16 marca 2017 roku podpisanego przez drugą stronę listu intencyjnego, zgodnie z
treścią którego Emitent wyraził chęć rozpoczęcia negocjacji w kwestii nabycia udziałów Langendorf, a
Sprzedający udzielili Emitentowi wyłączności do 30 czerwca br. Zawarcie umów nabycia udziałów, przy
założeniu pomyślnego przebiegu negocjacji, uzależnione było m.in. od zadowalającego rezultatu
badania due dilligence i uzyskania zgody Rady Nadzorczej Emitenta;
- pozytywna ocena przez Zarząd Emitenta w dniu 10 maja 2017 roku wyników badania due dilligence,
co stanowiło realizację warunku niezbędnego do zawarcia ww. umów nabycia udziałów;
- wyrażenie w dniu 19 maja 2017 roku przez Radę Nadzorczą Emitenta zgody na nabycie udziałów w
Langendorf na warunkach opisanych we wskazanych poniżej raportach bieżących, co stanowiło
realizację warunku zawarcia umów nabycia udziałów.
O ww. zdarzeniach Spółka informowała w raportach nr 10/2017 w dniu 23 maja 2017 roku oraz nr
20/2017 w dniu 27 lipca 2017 roku.
W dniu 25 lipca 2017 roku (zdarzenie po dniu bilansowym) Fruehauf SAS połączyła się ze spółką
Fruehauf Expansion SAS poprzez przejęcie Fruehauf Expansion SAS przez Fruehauf SAS. Wielton S.A.
posiada bezpośrednio 65,31% udziałów w kapitale zakładowym spółki Fruehauf SAS.

1.3. Profil działalności Grupy Kapitałowej Wielton
Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu to największy polski producent naczep, przyczep i zabudów
samochodowych. Spółka jest notowana od 2007 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie. Należy do grona trzech największych producentów naczep i przyczep w Europie. Jest także
w dziesiątce największych światowych firm w branży. Klientami Wieltonu są firmy transportowe,
budowlane, produkcyjne, dystrybucyjne i rolnicze. Dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży po drogach
całego świata jeździ już ponad 75 tys. naczep i przyczep z logo wieluńskiej spółki, a produkty Wieltonu
sprzedawane są w 35 krajach. W ramach całej Grupy Wielton zatrudnia obecnie około 2 tys.
pracowników, w tym 200 doświadczonych inżynierów.
W ofercie Grupy Wielton jest 15 grup pojazdów, dostępnych w 800 konfiguracjach. Swoim klientom
producent zapewnia wsparcie serwisowe w całym obszarze działalności. Kierowcy mogą skorzystać z
jednego z ponad 200 centrów serwisowych zlokalizowanych w 18 krajach Europy.
Udział Spółki Wielton S.A. w krajowym rynku przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 3,5 tony na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 15,9% (dane CEPIK) i jest o 0,5 pp. wyższy
w porównaniu z analogicznym okresem roku 2016. Jednocześnie w ramach segmentu Agro
prowadzona jest produkcja oraz sprzedaż przyczep dla rolnictwa. Na koniec okresu sprawozdawczego
segment Wielton Agro w przedziale 6-17 ton osiągnął 6,0% udziału w rynku polskim (dane: CEPIK) przy
wzroście wolumenu rdr o ponad 40%.
Grupa Wielton składa się z jednostki dominującej Wielton S.A. oraz szesnastu spółek zależnych (w tym
sześć zależnych pośrednio), posiada dwa centra produkcyjne: w Wieluniu oraz we francuskim Auxerre
oraz dwie montownie: we Włoszech i w Rosji.
Jednostka dominująca Wielton S.A., pełni rolę koordynatora działalności swoich spółek zależnych,
które zajmują się przede wszystkim sprzedażą produktów pod markami Wielton, Viberti oraz Fruehauf,
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a także prowadzeniem zintegrowanych działań marketingowych i reklamowych emitenta na wszystkich
rynkach Grupy Kapitałowej.
Spółka zależna Wielton Investment, która została utworzona w 2015 roku, realizuje projekty
inwestycyjne Grupy Wielton, implementuje nowe technologie produkcyjne oraz świadczy usługi
podwykonawcze. Wielton Logistic świadczy usługi transportowe dla spółek z Grupy oraz dla
podmiotów zewnętrznych.
Wielton jest nowoczesną i innowacyjną spółką, która wykorzystuje szeroką gamę globalnie
stosowanych systemów zarządzania. Podłożem jest system ciągłego ulepszania wdrożony w procesach
produkcyjnych, projektowych, finansowych i sprzedażowych.
Narzędzia stosowane z uznaną na arenie międzynarodowej metodologią Lean Six Sigma w
rozwiązywaniu zagadnień, wspierają globalne pozycjonowanie marki.
System ciągłego ulepszania dotyczy również inwestycji w procesy produkcyjne. Emitent od lat rozwija
własną myśl technologiczną, optymalizuje proces produkcyjny, wprowadza nowości techniczne. Zespół
konstruktorów i technologów opracowuje innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne. Produkcję wspiera
także ponad 30 różnych rodzajów nowoczesnych, wydajnych i precyzyjnych robotów. Wielton
aktywnie inwestuje w nowe technologie cięcia i gięcia stali, aby zwiększać swoją konkurencyjność.
Wielomilionowe inwestycje w innowacje i rozbudowę zakładów produkcyjnych mają w przyszłości
zaowocować podwojeniem mocy produkcyjnych.
W 2015 r. Wielton otrzymał status Centrum Badawczo-Rozwojowego, który, poza Wielton, ma 39
przedsiębiorstw w całej Polsce. Posiadanie statusu CBR otwiera Emitentowi możliwość udziału w
projektach naukowych finansowanych m.in. z funduszy, którymi dysponuje Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju. Oznacza też w niektórych przypadkach dofinansowanie na poziomie 100% oraz możliwość
udziału w programach do tej pory zarezerwowanych jedynie dla jednostek naukowych. Wielton,
posiadając status CBR, ma dodatkowe uprawnienia: wnioskowanie o dotację na prace statutowe (w
zależności od posiadanej kategorii), parametryzację, prowadzenie prac badawczo - rozwojowych na
potrzeby własne i jako usługi zewnętrzne. Status CBR to także możliwość tworzenia funduszu
innowacyjności na prace B+R, uprawniającego do wykorzystania zasady przyspieszonej amortyzacji.
Wielton będzie miał możliwość przeznaczania większych nakładów na działalność badawczą (o zyski z
ulg podatkowych).
Oficjalne otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Wieluniu odbyło się w lutym 2016 roku.
Głównym celem jego działalności jest podniesienie zaawansowania technologicznego oraz
bezpieczeństwa produkowanych pojazdów. Obiekt wyposażono m.in. w nowoczesne stanowisko
symulacyjne MTS, które umożliwia wykrycie ewentualnych usterek jeszcze na etapie testów. Zaledwie
siedem miesięcy po uruchomieniu inwestycji spółka zaprezentowała w Hanowerze nowoczesną
naczepę Curtain Master - pierwszy pojazd zaprojektowany i zbudowany w CBR. Szczegółowe
informacje dotyczące projektu utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie
innowacyjnych środków transportu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
poddziałanie 4.5.2: „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych” znajdują się w punkcie
„Realizacja strategii rozwoju” w niniejszym raporcie okresowym.
Inwestycje w badania, rozwój i naukę to dla spółki ważny element strategii. Już dziś firma współpracuje
z instytutami i uczelniami w Polsce i za granicą oraz lokalnymi szkołami ponadgimnazjalnymi.
Przykładem takich działań jest otwarcie w październiku 2016 roku nowego kierunku patronackiego na
wydziale mechaniczno-technologicznym Politechniki Śląskiej. To jedyny w Polsce kierunek, na którym
kształcą się specjaliści w zakresie projektowania przyczep i naczep. W wieluńskim Zespole Szkół nr 2
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Wielton patronuje klasie o profilu mechanik-monter maszyn i urządzeń. Klasa patronacka Wieltonu to
unikalny projekt w skali całego województwa. W każdym roczniku kształci się 24 uczniów, którzy
korzystają z autorskiego programu nauczania, a od drugiego roku nauki podejmują praktyczną naukę
zawodu. W ramach współpracy z środowiskiem akademickim, Wielton uruchomił Program Ambasador,
w ramach którego, studenci kierunków technicznych Politechniki Śląskiej i Politechniki Łódzkiej zajmują
się upowszechnianiem informacji nt. profilu działalności Grupy Wielton, prowadzonych projektów i
możliwości podjęcia pracy w firmie.

1.4. Główne kategorie produktów składających się na ofertę Grupy Kapitałowej Wielton
Wielton jest polskim producentem przyczep i naczep posiadającym najszerszą ofertę asortymentową
na rynku polskim, zarówno w odniesieniu do producentów krajowych jak również w porównaniu z
zagraniczną konkurencją. Wielton elastycznie reaguje na zapotrzebowanie klientów dotyczące
montażu dodatkowego lub niestandardowego wyposażenia, na życzenie klienta.
W ofercie Grupy znajduje się ponad 60 typów pojazdów transportowych, do których należą m.in.
naczepy skrzyniowe, skrzyniowo – plandekowe, kurtynowe, samowyładowcze, do przewozu maszyn,
podkontenerowe, furgony, przyczepy, zestawy wielkogabarytowe, zabudowy wywrotki.
Do najważniejszych produktów obejmujących ofertę naczep Wielton, należy zaliczyć naczepy
kurtynowe oraz wywrotki. Naczepy kurtynowe stosowane są w transporcie krajowym i
międzynarodowym do przewozu szerokiego spectrum ładunków (AGD, RTV, artykuły motoryzacyjne
itd.).
Naczepy wywrotki są produkowane w dwóch wersjach skrzyni ładunkowej: aluminiowej i stalowej o
pojemności od 22 do 64 m³ i dopuszczalnej masie całkowitej do 66 ton. Wywrotki wykorzystywane są
do transportu węgla, złomu, kamienia, kruszyw (mas bitumicznych, piasku). Ponadto wywrotki
aluminiowe służą do przewozu węgla, piasku oraz produktów rolnych (zbóż, buraków, itp.).
Dostępne są również w wersji z izolowaną muldą pozwalającą na utrzymanie temperatury
przewożonego asfaltu.
Naczepy furgonowe znajdują swoje zastosowanie w transporcie przesyłek kosztownych, kurierskich
oraz mebli. Produkty te charakteryzują się większą kubaturą w stosunku do naczep skrzyniowych i
kurtynowych i są produkowane przez Wielton w trzech wersjach: standardowej, dwuosiowej oraz
mega. Sztywna zabudowa furgonów skutecznie ogranicza dostęp niepowołanym osobom do
transportowanego ładunku i chroni go przed uszkodzeniem i zniszczeniem.
Naczepy podkontenerowe są przeznaczone do transportu multimodalnego. Wielton oferuje je w wielu
wariantach, tzw. stałe lub z rozsuwanym tyłem lub z rozsuwanym przodem i tyłem, co umożliwia
przewóz kontenerów morskich we wszystkich rozmiarach drogą lądową od portu do miejsc
docelowych rozładunku.
Naczepy podwozia stanowią półprodukt – są przeznaczone pod dalsze zabudowy.
Przyczepy służą głównie jako uzupełnienie transportu prowadzonego w zestawach (pojazdy ciężarowe
i przyczepy) i w zależności od rodzaju przyczepy spełniają takie same funkcje jak odpowiadające im
modele naczep. Podstawowym asortymentem przyczep są przyczepy centralno-osiowe, produkowane
w 5 wersjach: z zabudową skrzyniowo - plandekowa, kurtynową, furgonową, jak również do przewozu
kontenerów oraz do zabudowy chłodnią. Przyczepy do transportu kontenerów stalowych
przewożących złom lub odpady komunalne, obecnie jest ich już 6 typów w ofercie.
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Zabudowy pojazdów ciężarowych produkowane są w kilku wersjach nadwozia: furgon, kurtynowa,
skrzyniowo – plandekowa, oraz wywrotka. Najczęściej zabudowy produkowane są razem z
przyczepami i łącznie stanowią zestaw transportowy.
Pozostałe produkty obejmują naczepy specjalistyczne: Inloadery służące do transportu tafli szkła oraz
prefabrykatów betonowych jak również naczepy Jumbo – do przewozu maszyn i urządzeń o znacznych
gabarytach (maszyny do budowy dróg, mostów itp.). Naczepy Jumbo produkowane są w wariancie trzy
i cztero-osiowym, w zależności od wielkości i masy przewidzianego ładunku z możliwością rozsuwania
oraz przyczepy niskopodwoziowe – do przewozu maszyn i urządzeń o znacznych gabarytach (maszyny
do budowy dróg, mostów itp.).
Ponadto w ofercie znajdują się specjalistyczne naczepy-rynny do przewozu stali w kręgach oraz
naczepy samowyładowcze z ruchomą podłogą. Naczepa samowyładowcza produkcji Wielton S.A. z
systemem przesuwnych paneli podłogowych tzw. ruchomą podłogą, umożliwia szybki załadunek i
rozładunek. W pełni zabudowana skrzynia gwarantuje bezpieczny transport towaru, tym samym
umożliwia przewoźnikowi przewóz wielu typów ładunku.
Aktualnie przykładem nowego innowacyjnego produktu jest zestaw kubaturowy z jednoosiową
przyczepą o niskiej masie własnej, a przez to zwiększonej ładowności.
Wielton w segmencie Agro produkuje przyczepy rolnicze w różnym zakresie ładowności.
Obecnie w ofercie znajduje się cała gama przyczep dwuosiowych z obrotnicą, min.:
− przyczepy dwuosiowe z obrotnicą,
− przyczepy tandem,
− przyczepy skorupowe,
− platforma do przewozu bel słomy,
− wózek dolly przeznaczony do współpracy naczepy samochodowej z ciągnikiem rolniczymjednoosiowy i dwuosiowy.

2. Realizacja strategii rozwoju
W dniu 5 kwietnia 2017 r. Zarząd Wielton S.A. podjął uchwałę w sprawie określenia „Strategii wzrostu
Grupy Wielton na lata 2017-2020” („Strategia”).
Nadrzędnym celem Strategii jest wzrost wartości Grupy Wielton. Ambicją Zarządu jest wzrost skali
działania Grupy Wielton przy zachowaniu wysokiej rentowności. Aspiracją Grupy na następne cztery
lata działalności jest umocnienie trzeciej pozycji na europejskim rynku naczep i przyczep i osiągniecie
docelowo około 9% udziału w rynku (wobec posiadanego obecnie udziału na poziomie poniżej 5%).
Zarząd Spółki zamierza zrealizować te cele między innymi poprzez:
• ugruntowanie wiodącej pozycji na wszystkich kluczowych dla Grupy rynkach (Polska, Francja,
Włochy),
• rozszerzenie oferty produktowej,
• zwiększenie mocy produkcyjnych i efektywności produkcji oraz
• selektywne przejęcia innych producentów naczep.
MISJA I WIZJA
Misją Grupy Wielton jest tworzenie i dostarczanie najlepszych rozwiązań transportowych.
Wizją strategiczną Grupy jest pozycja lidera na wszystkich kluczowych rynkach działania wraz z mocną
pozycją w pierwszej dziesiątce producentów przyczep i naczep na rynku globalnym, przy posiadaniu w
ofercie pełnej gamy produktów osiągając sprzedaż na poziomie 25 tysięcy sztuk w 2020 roku.
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CELE STRATEGICZNE
Celami strategicznymi Grupy są uzyskanie do 2020 roku pozycji lidera na rynku polskim, umocnienie
pozycji lidera na rynku francuskim, uzyskanie co najmniej trzeciej pozycji na rynku włoskim oraz wejście
do pierwszej piątki sprzedawców naczep na rynku niemieckim.
W ramach „Strategii wzrostu Grupy Wielton na lata 2017-2020” Zarząd Spółki zakłada wzrost
wolumenu sprzedaży do 25 tysięcy sztuk rocznie oraz osiągnięcie rocznych przychodów ze sprzedaży
na poziomie 2,4 mld zł, przy rentowności rzędu 8% na poziomie EBITDA.
ROZWÓJ PRODUKTÓW
Osiągnięcie celów przyjętej Strategii wymaga podwojenia istniejących wolumenów sprzedaży Grupy.
Wygenerowanie dodatkowej sprzedaży będzie się odbywać w oparciu o własne moce produkcyjne oraz
w oparciu o rozwój nieorganiczny, czyli inwestycje w dodatkowe przejęcia innych producentów.
Wzrost sprzedaży Grupy Zarząd zamierza zrealizować głównie przez wzrost sprzedaży naczep
uniwersalnych oraz wywrotek. W 2017 roku Spółka planuje opracować i wprowadzić do sprzedaży
naczepę uniwersalną o niskich kosztach produkcji dla segmentu ekonomicznego, gdzie
najistotniejszym kryterium jest cena produktu. Obecnie projekt jest w trakcie realizacji na poziomie
prac koncepcyjnych i analitycznych.
W segmencie naczep wywrotek Grupa zamierza wdrożyć nową rodzinę naczep specjalnego
zastosowania, na przykład do transportu asfaltu.
Ponadto Spółka zamierza rozszerzyć ofertę o produkty niszowe oraz naczepy chłodnie. Naczepy
chłodnie stanowią znaczny udział w sprzedaży wiodących europejskich producentów naczep i generują
jedne z najwyższych marży nominalnych na rynku naczep.
Na potrzeby rozszerzenia oferty o naczepy chłodnie Wielton S.A. złożył do Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju projekt pt.: Opracowanie technologii wytwarzania oraz systemu produkcji naczepy
typu furgon-chłodnia do przewozu towarów w warunkach chłodniczych w ramach Programu
sektorowego INNOMOTO (konkurs 6/1.2/2016/POIR), finansowanego ze środków Działania 1.2
„Sektorowe programy B+R” POIR 2014-2020. W wyniku przeprowadzonej wstępnej oceny
merytorycznej projekt Wielton S.A. został oceniony pozytywnie i zakwalifikowany do dofinansowania.
W dniu 17 sierpnia br. Zarząd Spółki oraz NCBIR podpisały umowę o dofinansowanie ww. projektu nr
POIR.01.02.00-00-0216/16-00. Przedmiotem umowy jest realizacja badań przemysłowych i prac
rozwojowych w zakresie technologii wytwarzania oraz systemu produkcji naczepy typu furgon –
chłodnia do przewozu towarów w kontrolowanych warunkach chłodniczych. Projekt realizowany jest
w trzech etapach prac badawczych:
• prace przemysłowe obejmujące projektowanie prototypowej linii technologicznej;
• prace rozwojowe w zakresie konstrukcji prototypowej linii technologicznej;
• prace rozwojowe obejmujące testy i walidację prototypowej linii technologicznej.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 20 mln zł, z czego dofinansowanie realizacji prac badawczych
wynosi: 8,8 mln zł, co stanowi 44% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.
Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2017 r. – 31 maja 2019 r.
RELACJE Z KLIENTAMI I OFERTA USŁUG
Grupa zamierza wprowadzić zmiany w sposobie zarządzania klientami i rozszerzyć ofertę usług. Na
poziomie zarówno poszczególnych spółek jak i całej grupy zbudowany zostanie system key account
management (zarządzanie klientami kluczowymi), którego celem jest zwiększenie penetracji dużych
klientów flotowych.
W ramach realizacji Strategii Zarząd planuje także utworzyć Centrum Obsługi Klienta (COK) oraz
wdrożyć rozwiązania w zakresie zarządzania pojazdami używanymi. Większą efektywność sprzedaży
ma zapewnić również udoskonalanie konfiguratora sprzedaży oraz wdrożenie systemu do zarządzania
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relacjami z klientami (CRM). Dostosowanie usług do zapotrzebowania klientów ma poprawić
implementacja gospodarki pojazdami używanymi oraz poszerzenie oferty usług okołoproduktowych
przede wszystkim o organizację finansowania zakupu.
W przypadku obsługi posprzedażowej Grupa zamierza zbudować spójny model zarządzania serwisami,
obsługujący nie tylko rynek lokalny, ale również zapewniający dostępność części zamiennych i
standaryzację usług w obszarze całej Europy.
OPTYMALIZACJA PROCESU PRODUKCYJNEGO
W celu zrealizowania synergii i optymalizacji procesu produkcyjnego zakłady produkcyjne Grupy będą
koordynowane na poziomie Centrali. Głównym celem jest zapewnienie maksymalnego efektu dźwigni
operacyjnej w zakładach produkcyjnych. Zarząd zamierza między innymi: dostosować moce
produkcyjne do planów sprzedażowych, skrócić czas dostawy (lead time), poprawiać efektywności
produkcji, a także wdrożyć zintegrowane w Grupie planowanie procesu produkcji. Zarząd zamierza
również rozpowszechniać najlepsze praktyki wypracowane przez poszczególne zakłady w całej Grupie
w celu dalszego doskonalenia procesów produkcyjnych.
EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM PRACUJĄCYM
Zarząd Spółki ma świadomość potencjału optymalizacji w zakresie kapitału pracującego na poziomie
Grupy, w szczególności w obszarze zarządzania zapasami. W celu optymalizacji kosztów zakupu
planowana jest renegocjacja warunków współpracy z dostawcami i wykorzystanie rosnącej skali
zamówień, a także identyfikacja alternatywnych dostawców materiałów.
PRZEBUDOWA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ
Ze względu na ambitne cele wzrostu sprzedaży, rosnący udział biznesu międzynarodowego oraz
potencjalne działania w ramach fuzji i przejęć Zarząd zamierza stworzyć Centralę Grupy Wielton.
Przebudowany model organizacji przewiduje, iż Centrala będzie zarządzała funkcjami strategicznymi.
Organizacje krajowe będą miały dużą autonomię działania, z odpowiedzialnością za rozwój rynków
lokalnych.
POTENCJALNE AKWIZYCJE
Realizacja celów strategicznych ma się opierać się w zrównoważony sposób na rozwoju organicznym
oraz na akwizycjach. Mając powyższe na uwadze powodzenie realizacji Strategii jest uzależnione od
skutecznych działań w obu przywołanych obszarach. Transakcje M&A (fuzje i przejęcia) będą
realizowane wyłącznie, gdy wyselekcjonowana spółka wpisze się w Strategię i a transakcja będzie
pozwalała na realizację celów biznesowych Grupy Wielton. Harmonogram akwizycji będzie planowany
z uwzględnieniem przede wszystkim możliwości przeprowadzenia skutecznego procesu integracji tak,
aby w pełni uzyskać efekty rozpoznanych synergii.
Głównymi kryteriami wyboru przy transakcjach będą: wejście na nowe rynki zbytu lub umocnienie
pozycji na dotychczasowych rynkach, uzupełnienie portfolio o produkty niszowe, osiągnięcie synergii
kosztowych w ramach obecnej bazy produktowej, uzyskanie dostępu do nowych produktów i
technologii.
WYMAGANE INWESTYCJE I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
W okresie 2017 - 2020 Grupa planuje przeznaczyć na inwestycje łącznie kwotę bliską 110 mln zł, bez
uwzględnienia nakładów odtworzeniowych gwarantujących ciągłość funkcjonowania Grupy na
poziomie około 50 mln zł. Potencjalne transakcje M&A zwiększą wartość przywołanych powyżej
nakładów. W 2018 roku Spółka planuje zwiększyć do 100% pakiet udziałów w spółce Fruehauf z
siedzibą w Auxerre we Francji (obecnie Spółka posiada 65,31% udziałów).
Zarząd planuje realizację planów inwestycyjnych przy wykorzystaniu środków własnych oraz
finansowania zewnętrznego mając na uwadze nieprzekroczenie przez wskaźnik długu netto/EBITDA
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poziomu 2,5 oraz utrzymanie docelowego wskaźnika zadłużenia (kapitały obce/aktywa) na poziomie
nie większym niż 60%.
POLITYKA DYWIDENDOWA
Zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy na poziomie 25-30% wypracowanego zysku netto w
danym roku obrotowym. Ostateczny poziom rekomendowanej dywidendy uzależniony będzie od
sytuacji makroekonomicznej i rynkowej, realizacji planów operacyjnych i inwestycyjnych oraz bieżącej
sytuacji finansowej Grupy.
CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE
W ramach strategii inwestycyjnej oraz wdrażania programów innowacyjnych Spółka powołała w lutym
2016 roku Centrum Badawczo-Rozwojowe Wieltonu. To jedyny tego typu obiekt w Polsce i jeden z
dwóch w Europie w branży. Obecnie pracuje w nim 150 doświadczonych inżynierów (z 200
zatrudnionych w ramach całej Grupy). CBR utworzone zostało dla potrzeb badań nad konstrukcjami
pojazdów, kompleksowego i wszechstronnego testowania i opracowywania prototypowych rozwiązań
naczep i przyczep, podniesienia bezpieczeństwa produkowanych pojazdów a także osiągnięcia
pozytywnego wpływu nowopowstałych pojazdów na środowisko naturalne. Zaledwie siedem miesięcy
po jego uruchomieniu spółka zaprezentowała w Hanowerze nowoczesną naczepę Curtain Master –
pierwszy pojazd zaprojektowany i zbudowany w CBR.
CBR to także miejsce, w którym swoje umiejętności rozwijają studenci z wydziału mechanicznotechnologicznego Politechniki Śląskiej, na której Wielton od października 2016 roku ma swój kierunek
patronacki. Spółka przygotowała dla nich aktywne programy stażowe, w czasie których przyszli
inżynierowie wdrażają się w prace zespołu.
W związku z otwarciem Centrum Badawczo – Rozwojowego Spółka kontynuuje rozwój własnego Działu
Badań i Rozwoju.
W ramach realizacji strategii, w celu zwiększenia potencjału produkcyjnego Grupy, Wielton aktualnie
jest w trakcie realizacji nowych inwestycji takich jak:
• wdrożenie nowoczesnej technologii zabezpieczenia antykorozyjnego – KTL,
• rozbudowa zautomatyzowanej linii spawalniczej,
• zwiększenie efektywności linii montażowej.

3. Sytuacja finansowa
Koniunktura w branży naczep w Europie korzystnie przekłada się na wzrost sprzedaży
Grupy
W pierwszym półroczu 2017 r. Grupa Wielton sprzedała 7 746 szt. naczep i przyczep drogowych
oraz produktów dla rolnictwa. Jest to wynik konsolidujący sprzedaż do klientów w obszarze
działalności marek Wielton, Viberti, Cardi, Merker oraz Fruehauf. W porównaniu z wolumenem
6 627 szt. sprzedanych rok wcześniej oznacza to wzrost o blisko 17% w ujęciu rdr.
− Globalna sprzedaż Grupy Wielton z wyłączeniem Fruehauf wyniosła w pierwszym półroczu
2017 roku 4 929 sztuk, 18% więcej w porównaniu z analogicznym okresem roku 2016. Udział
polskiego rynku w sprzedaży spółki wyniósł 48% i zamknął się wynikiem 2 355 sztuk.
− Sprzedaż zagraniczna w Grupie Wielton w I półroczu 2017 roku (w tym Fruehauf) stanowi 70%
ogólnego wyniku. Wolumen 5 391 szt. (w analogicznym okresie roku poprzedniego wolumen
sprzedaży wynosił 4 206 szt.) wynika w istotnym stopniu z koniunktury na rynku włoskim i w
Rosji.
− Sprzedaż francuskiej spółki Fruehauf, wchodzącej w skład Grupy wyniosła 2 817 sztuk i była
wyższa o ponad 15% w porównaniu z 2 439 sztuk, sprzedanych w pierwszym półroczu 2016.

−
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− Sprzedaż włoskiej spółki Viberti Rimorchi s.r.l., wchodzącej w skład Grupy wyniosła 483 sztuk
(w analogicznym okresie roku poprzedniego wolumen sprzedaży wynosił 320 szt.).
− Wyraźna koniunktura na rynku rosyjskim przełożyła się na sprzedaż wszystkich produktów na
rynek rosyjski w ilości 799 szt. Wynik ten jest znacznie wyższy w porównaniu z rokiem 2016,
kiedy sprzedano 139 sztuk.
− Przychody ze sprzedaży Grupy w okresie styczeń - czerwiec 2017 r. wyniosły 790,8 mln zł tj.
43,3% wzrostu rdr, w tym przychody ze sprzedaży produktów 752,8 mln zł, czyli 42,5% wzrostu
rdr. Za pierwsze półrocze 2017 roku skonsolidowano 323 mln zł przychodów ze sprzedaży
uzyskanych przez Grupę Fruehauf (rok wcześniej konsolidowano przychody Fruehauf
począwszy od kwietnia 2016 roku (wartość skonsolidowanych przychodów za drugi kwartał
2016 roku wyniosła 154,8 mln zł).
− Sprzedaż krajowa Grupy w okresie pierwszego półrocza 2017 roku wyniosła 230,7 mln zł, tj. o
0,3% (o 0,8 mln zł) mniej rdr, zaś sprzedaż zagraniczna 560,1 mln zł, tj. o 74,9% (239,8 mln zł)
więcej w relacji rdr.

Rentowność pod presją wzrostu cen surowców i silnego PLN
−

−
−

−

−

−
−

W I półroczu 2017 r. skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 26,2% rdr do poziomu
106,9 mln zł (w tym 28,8 mln zł stanowi skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży Fruehauf
osiągnięty w I półroczu 2017 r.) wobec 84,7 mln zł w analogicznym okresie 2016 r.
Wielton S.A. osiągnął w omawianym okresie wynik jednostkowy ze sprzedaży brutto na
poziomie 67,4 mln zł zrównując się tym samym z wynikiem analogicznego okresu 2016 roku.
Rentowność sprzedaży brutto wyniosła 13,5% i była o niższa o 1,8 pp od ubiegłorocznej. Spadek
rentowności podyktowany wzrostem cen surowców, wzrostem kosztów wynagrodzeń oraz
mocnym PLN, a także pełną konsolidacją wyników Grupy Fruehauf, która osiągnęła rentowność
na poziomie 8,9%.
Jednostkowa sprzedaż Wielton S.A. wzrosła z 390,2 mln zł do 456,6 mln zł, czyli o 17,0 % a zysk
ze sprzedaży brutto wyniósł 67,4 mln zł (w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosił
również 67,4 mln zł).
EBIT Grupy za I półrocze 2017 r. wyniósł 44,6 mln zł. Marża EBIT wyniosła 5,6% wobec 8,2% za
analogiczny okres 2016 r. Obniżenie stopy marży było następstwem wzrostu kosztów
materiałów oraz wynagrodzeń. Istotne znaczenie, z uwagi na pozycję eksportera Spółki oraz
walutę funkcjonalną w zachodnioeuropejskich spółkach zależnych, miała również aprecjacja
PLN. Wyższe koszty sprzedaży (koszty transportu) były następstwem zwiększonych obrotów na
rynku rosyjskim.
Wielton S.A. zanotował zysk w wysokości 28,4 mln zł na poziomie działalności operacyjnej w
porównaniu do 33,4 mln zł za analogiczny okres 2016 r.
Wynik netto Grupy za I półrocze 2017 r. wyniósł 31,8 mln zł (tj. spadek o 6,7% rdr) w tym
przypadający dla jednostki dominującej 28,6 mln zł. W relacji rdr nastąpił spadek zysku netto
przypadający jednostce dominującej o 10,6%.

Sytuacja finansowa
−

−

Na koniec I półrocza 2017 r. stan dostępnych środków pieniężnych Grupy Wielton wynosił 67,2
mln zł wobec 64,8 mln zł rok wcześniej. Saldo środków pieniężnych względem bilansu otwarcia
wzrosło o blisko 20 mln zł.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej były dodatnie i wyniosły 57,0 mln zł
wobec 34,1 mln zł w I półroczu 2016 r.
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Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej zamknęły się saldem ujemnym
sięgającym 25,8 mln zł wobec ujemnego salda w wysokości 6,8 mln zł za I półrocze 2016 roku.
Przepływy z działalności finansowej były ujemne i wyniosły 5,2 mln zł, wobec 10,2 mln zł rok
wcześniej.
W omawianym okresie nastąpił wzrost efektywności wykorzystania zapasów do 60 dni z 81 dni
w analogicznym okresie 2016 r.
Równolegle okres konwersji gotówki uległ skróceniu z 35 dni (w I półroczu 2016 r.) do poziomu
32 dni.
W I półroczu 2017 r. należności wzrosły o 15,2% do poziomu 272,6 mln zł, przy czym długość
cyklu spływu należności wyniósł 62 dni w porównaniu z analogiczny okresem roku 2016 gdzie
długość cyklu spływu należności wynosiła 78 dni.
Na koniec I półrocza 2017 zobowiązania krótkoterminowe Grupy wyniosły blisko 424,0 mln zł,
i stanowiły 74,6% ogółu długu Grupy wobec 77,8% na koniec I półrocza 2016 r.
Na koniec I półrocza 2017 roku zadłużenie ogółem Grupy wyniosło 64,2%.
Wskaźnik długu netto/EBITDA zmniejszył z 0,8 na 31.12.2016 r. do 0,7 po annualizacji EBITDA
2017 (w analogicznym okresie roku ubiegłego wartość wskaźnika kształtowała się na poziomie
0,6). EBITDA 2017 liczony dla okresu od 01.07.2016r. do 30.06.2017r.

Kontynuacja wzrostu europejskiego rynku naczep z pozytywnym wpływem na wyniki
handlowe Grupy w I półroczu 2017.
Rynek krajowy:
− Po wzroście o ponad 8% w pierwszym kwartale 2017 r., rynek polski powrócił po sześciu
miesiącach 2017 r. do poziomu roku ubiegłego, osiągając wolumen 12 252 sztuk.
− Udział rynkowy Wielton w pierwszym półroczu 2017 r. wzrósł w porównaniu z rokiem
poprzednim o 0,42 pp. do 15,92%. Ilość rejestracji naczep i przyczep Wielton wyniosła 1 945
sztuk, 49 sztuk więcej wobec 1.896 sztuk zarejestrowanych w I poł. 2016.

Rynek francuski
− Rejestracje naczep i przyczep na rynku francuskim wzrosły w pierwszym półroczu 2017 r.
o niemal 9%, osiągając 12 807 sztuk; o ponad 1 000 sztuk więcej w porównaniu z ilością
rejestracji na poziomie 11 770 rok wcześniej.
− Udział rynkowy Fruehauf, spółki wchodzącej w skład Grupy, wyniósł w I poł. 2017 roku 21,9%
i jest najlepszym wynikiem na rynku francuskim. Wzrost udziału rynkowego o niemal 2 pp. jest
rezultatem sprzedaży 2 817 sztuk i wzrostu o 378 sztuk w porównaniu z rokiem poprzednim.
Rynek włoski
− Rynek włoski wzrósł w I poł. 2017 o 23%, wyraźnie przyspieszając w II kwartale br. z poziomu
wzrostu 12% na koniec I kwartału. Rezultat 8 891 sztuk zarejestrowanych w I poł. 2017 roku
jest o 1 635 sztuk wyższy i częściowo jest stymulowany rządowymi programami wsparcia
inwestycji w odnowę taboru naczep we Włoszech przez firmy z segmentu SME.
− Udział rynkowy Viberti, spółki wchodzącej w skład Grupy, wyniósł na koniec I półrocza 5,1%
i wzrósł o 0,7 pp. w porównaniu z rokiem 2016. W porównaniu z końcem I kwartału 2017,
udział rynkowy Viberti wzrósł o 0,3 pp.
− Rezultat 483 sprzedanych sztuk zapewnił miejsce wśród pięciu najmocniejszych marek we
Włoszech. Wolumen ten jest o ponad 50% lepszy w porównaniu z 320 produktami sprzedanymi
rok wcześniej.
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Rynek rosyjski
− Rynek w pierwszym półroczu 2017 r. wyniósł 10 108 naczep i przyczep zarejestrowanych na
rynku rosyjskim. Wynik ten uwzględnia zarówno marki globalne, obecne w Rosji, jak i lokalnych
producentów, produkujących niejednokrotnie po kilka sztuk na potrzeby rynku krajowego.
Wielkość tego segmentu szacowana jest na około 50% ogólnego wolumenu sprzedaży naczep
i przyczep w Rosji.
− Wielton zarejestrował w Rosji 387 naczep w I półroczu 2017 roku, uzyskując szóste miejsce
w rankingu producentów i 3 miejsce wśród importerów. Istotnym segmentem działalności
Wielton S.A. w Rosji jest sprzedaż zabudów wywrotek na podwoziach ciężarowych, które są
rejestrowane pod markami producentów wywrotek. Do końca I półrocza 2017 r., Wielton
sprzedał do Rosji ponad 450 szt. zabudów.

4. Wskazanie czynników, które w ocenie Grupy Kapitałowej Wielton będą miały wpływ
na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału
Grupa Wielton weszła w III kwartał 2017 r. z portfelem zleceń powyżej poziomu z analogicznego okresu
2016 r.
Zarząd Spółki zakłada utrzymanie w br. dobrej koniunktury w branży w kraju i za granicą, co powinno
przełożyć się na sprzedaż w grupie Wielton.
Ponadto do czynników, które mogą mieć wpływ na osiągnięte przez Grupę Wielton wyniki w
perspektywie co najmniej kolejnego kwartału należą w szczególności:
1. Koniunktura w branży transportowej na rynkach operacyjnych Grupy, determinująca
popyt na wytwarzane przez Grupę produkty,
2. Dostępność klientów do środków finansowych dla finansowania sektora transportu,
wpływająca na rozwój branży,
3. Popyt na wyroby Wielton na rozwijających się rynkach eksportowych, w szczególności na
rynkach Francji, Niemiec i Włoch,
4. Rozwój gospodarczy i stabilizacja sytuacji polityczno - gospodarczej krajów Europy
Wschodniej (w szczególności w Rosji i na Ukrainie),
5. Kurs EUR w stosunku do złotego oraz kurs RUB w stosunku do EUR,
6. Udział Wielton w rynku polskim,
7. Oddziaływanie konkurencji na politykę cenową Grupy,
8. Wypełnienie wszystkich zobowiązań nakreślonych w zezwoleniu nr 272 na prowadzenie
działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
9. Poziom kosztów zatrudnienia w Grupie oraz kosztów materiałów i energii,
10. Strategia optymalizacji kosztów przyjęta przez Grupę,
11. Rozwój specjalistycznej oferty produktowej Grupy, w tym wprowadzenie nowych
produktów przeznaczonych na rynek drogowy i rolniczy,
12. Rozszerzenie działalności Grupy o nowe obszary rynku transportowego,
13. Rozwój działalności handlowej spółek zależnych prowadzących działalność
dystrybucyjną,
14. Produkcja specjalistycznych produktów pod indywidualne zamówienia klientów,
15. Zwiększenie penetracji rynku w Polsce i zagranicą poprzez wzmocnienie sieci handlowej
oraz zatrudnienie nowych pracowników w dziale handlowym,
16. Działalność spółki Fruehauf w zakresie produkcji i sprzedaży produktów na terenie Francji
oraz rynkach eksportowych,
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17. Działalność spółki zależnej Viberti Rimorchi w zakresie montażu i sprzedaży produktów
na terenie Włoch oraz rynkach eksportowych,
18. Działalność spółki zależnej Wielton Logistic Sp. z o.o. w zakresie funkcjonowania jako
centrum logistyczne Wielton S.A.,
19. Działalność Centrum Badawczo-Rozwojowego,
20. Działalność spółki zależnej Wielton Investment Sp. z o.o. w zakresie funkcjonowania jako
spółka inwestycyjna,
21. Wdrożenie Strategii wzrostu Grupy Wielton na lata 2017-2020,
22. Sfinalizowana akwizycja niemieckiej grupy Langendorf.

5. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyka związanych z pozostałymi miesiącami roku
obrotowego
5.1. Zarządzanie zasobami i ryzykiem finansowym
W Wielton S.A. można zidentyfikować następujące obszary występowania ryzyka:
1) ryzyko kredytowe – Zarząd stosuje politykę kredytową, zgodnie, z którą ekspozycja na ryzyko
kredytowe jest monitorowana na bieżąco. W Grupie w ujęciu wartościowym występuje
równowaga między kredytami długoterminowymi i krótkoterminowymi. Emitent monituje na
bieżąco wysokość przeterminowanych należności, w uzasadnionych przypadkach występuje z
roszczeniami prawnymi i dokonuje odpisów aktualizujących.
2)

ryzyko utraty płynności finansowe – Zarządzanie płynnością Grupy koncentruje się na
szczegółowej analizie spływu należności, bieżącym monitoringu rachunków bankowych jak
również bieżącej koncentracji środków pieniężnych. Emitent podejmuje działania zmierzające do
skrócenia okresu spływu należności oraz jednoczesnego wydłużenia okresu regulowania
zobowiązań, a tym samym powstałe nadwyżki finansowe lokuje w aktywa obrotowe w formie lokat
terminowych.

3) ryzyko walutowe –Grupa z uwagi na wiodącą rolę eksportu w realizowanych obrotach handlowych
jest narażona na ryzyko kursowe. Pozycja eksportera jest częściowo neutralizowana importem
materiałów. Skala eksportu, jak i importu decyduje o skali ekspozycji narażonej na ryzyko
walutowe. Ryzyko walutowe transakcji realizowanych przez Grupę odnosi się do dwóch par walut
EUR/PLN i EUR/RUB. Ryzyko walutowe występuje również w spółkach zależnych Grupy: Wielton
Rosja, Wielton Ukraina i Wielton Białoruś (Wielton BY) i związane ono jest z możliwością dewaluacji
walut lokalnych w stosunku do EUR.
4) ryzyko stopy procentowej – istnieje głównie w stosunku do odsetek od zaciągniętych kredytów
oraz odsetek od lokat bankowych. Stopa odsetkowa jest zmienna, gdyż obliczana jest na podstawie
stawki WIBOR.
Części ryzyka związanego z zarządzaniem zasobami finansowymi nie można uniknąć, gdyż wpływ na to
mają zmiany legislacyjne oraz zmiany tendencji makroekonomicznych.
W ocenie Zarządu prowadzona polityka zarządzania zasobami finansowymi jest racjonalna, a Grupa
posiada zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.

5.2. Istotne czynniki zagrożeń i ryzyka
Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną
Rozwój działalności Grupy jest skorelowany z ogólną sytuacją gospodarczą na rynkach, na których
Wielton sprzedaje swoje produkty, tj. przede wszystkim na rynkach krajów Europy ŚrodkowoWschodniej. Należy w tym aspekcie mieć na uwadze, że branża transportowa jest jedną z tych gałęzi,
która najmocniej odczuwa skutki kryzysu oraz spowolnienia gospodarczego. Grupa nadal rozwija

58

Nazwa grupy kapitałowej:

WIELTON S.A

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2017 – 30.06.2017

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

sprzedaż eksportową , starając się w ten sposób zabezpieczyć możliwości sprzedażowe w przypadku
niekorzystnych zmian makroekonomicznych w Polsce.
Na wyniki finansowe osiągane przez Grupę największy wpływ wywiera poziom wydatków
inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, zwłaszcza transportowych, budowlanych, produkcyjnych,
rolniczych, dystrybucyjnych oraz kopalniach, a także tempo wzrostu PKB w Polsce i w krajach regionu
Europy Środkowo-Wschodniej, poziom inflacji, kursu euro i rubla względem złotego. Istnieje ryzyko, że
niższy poziom inwestycji, wolniejsze tempo wzrostu gospodarczego, aprecjacja kursu złotego w
stosunku do euro i rubla, czy wzrost inflacji mogą mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację
finansową Grupy, jak i osiągane przez nią wyniki finansowe.
Dodatkowym faktorem mającym wpływ na osiągane przez Grupę wyniki finansowe będzie miała
sytuacja polityczno – gospodarcza na rynkach wschodnich w szczególności w Rosji i na Ukrainie.
Ryzyko rozwoju alternatywnych środków transportu
Obecnie najpopularniejszym środkiem w transporcie krajowym i międzynarodowym przy ładunkach
przestrzennych jest ciągnik z naczepą lub podwozie ciężarowe zabudowane z przyczepą lub bez. W
przyszłości przewidywana jest dalsza rozbudowa systemu dróg i autostrad w Polsce i krajach Europy
Środkowo-Wschodniej, co powinno wpływać korzystnie na dalszy rozwój transportu drogowego.
Niezależnie od perspektyw wzrostu transportu drogowego (Ministerstwo Infrastruktury), nie można
wykluczyć ryzyka wzrostu przewozu ładunków dokonywanych za pośrednictwem alternatywnych
środków transportu, zwłaszcza przez kolej, co może wpłynąć niekorzystnie na tempo rozwoju bazy
transportu drogowego. Na chwilę obecną, z uwagi na aspekty ekologiczne oraz skrócenie czasu
transportu rozważane są w Polsce i innych krajach europejskich projekty prowadzenia na duże
odległości transportu naczep z towarami drogą kolejową. Skrócenie czasu transportu ładunków może
zwiększyć efektywność wykorzystania bazy środków transportu (w tym naczep) przez firmy
transportowe i mieć niekorzystny wpływ na popyt, na produkty Wielton i w konsekwencji na osiągane
przez nią wyniki finansowe.
Ryzyko związane z konkurencją
Istotny wpływ na działalność Grupy ma silna konkurencja ze strony największych producentów naczep
i przyczep w Europie. Do grona głównych konkurentów Grupy należy zaliczyć przede wszystkim firmy
Schmitz i Krone. Są to renomowani producenci naczep i przyczep, o silnym zapleczu technologicznym
oraz dostępie do znacznych zasobów finansowych. Okoliczności te powodują, że Grupa zmuszona jest
do rywalizowania z nimi poprzez ciągłe udoskonalanie i wprowadzanie nowych produktów, jak również
poprzez utrzymanie wysokiego poziomu serwisu gwarancyjnego, usług posprzedażnych i stosowanie
aktywnej polityki cenowej. Istnieje jednak ryzyko, że Wielton nie będzie w stanie sprostać rosnącej
konkurencji w Polsce i/lub na rynkach eksportowych, co będzie skutkować w przyszłości obniżeniem
poziomu sprzedaży i/lub realizowanej przez Grupę marży.
Ryzyko walutowe
Grupa z uwagi na wiodącą rolę eksportu w realizowanych obrotach handlowych jest narażona na
ryzyko kursowe. Pozycja eksportera jest częściowo neutralizowana importem materiałów. Skala
eksportu, jak i importu decyduje o skali ekspozycji narażonej na ryzyko walutowe. Ryzyko walutowe
transakcji realizowanych przez Grupę odnosi się do dwóch par walut EUR/PLN i EUR/RUB. Ryzyko
walutowe występuje również w spółkach zależnych Grupy: Wielton Rosja, Wielton Ukraina i Wielton
Białoruś (Wielton BY) i związane ono jest z możliwością dewaluacji walut lokalnych w stosunku do EUR.
Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych dostawców oraz braku ciągłości dostaw
W swoich produktach Wielton wykorzystuje części i podzespoły krajowych i zagranicznych
producentów. Emitent stara się w każdym momencie posiadać co najmniej dwóch dostawców
określonych części i podzespołów. Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości nastąpi zerwanie
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relacji z którymś z dostawców Wielton lub dostawcy Wielton, którzy nie dostarczą na czas
komponentów do produkcji naczep w ilości zamówionej przez Emitenta. Sytuacja taka mogłaby
spowodować niezrealizowanie przez Grupę zakładanego poziomu sprzedaży lub konieczność zakupu
potrzebnych komponentów od innych dostawców po wyższych cenach, co mogłoby spowodować
przejściowy wzrost kosztów produkcji, a w efekcie mieć negatywny wpływ na działalność Grupy i jej
wyniki finansowe.
Ryzyko związane z procesem produkcyjnym
Dla realizacji planów produkcji kluczowe znaczenie ma bezawaryjność wykorzystywanych maszyn i
urządzeń oraz ciągłość dostaw materiałów i komponentów.
Istnieje ryzyko wystąpienia awarii maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie produkcyjnym, co
może wpłynąć na wystąpienie nieplanowanych przestojów produkcyjnych, czasowe zmiany organizacji
produkcji i wzrost kosztów. Na wypadek awarii, Emitent zabezpiecza się współpracując ze
sprawdzonymi zewnętrznymi kooperantami, zdolnymi dostarczyć większość komponentów do procesu
produkcji. W historii Wielton najpoważniejszy przestój w produkcji trwał półtorej doby.
Istnieje ryzyko, iż w przypadku opóźnień dostaw kluczowych materiałów i komponentów Emitent nie
będzie w stanie zachować ciągłości procesu produkcyjnego, co miałoby niekorzystny wpływ na wyniki
działalności. Polityka zaopatrzenia Wielton przewiduje utrzymywanie zapasów materiałowych na okres
ok. 30 dni. Emitent zabezpiecza się przed tym ryzykiem, magazynując gazy w specjalnie do tego celu
przystosowanych stacjach, które pozwalają na zabezpieczenie ciągłości produkcji przez okres od
czterech dni do trzech tygodni.
Opóźnienia w procesie produkcyjnym w stosunku do planu mogą przyczynić się do niezdolności do
terminowej realizacji zamówień przez Emitenta, domagania się przez klientów zapłaty kar umownych
lub odszkodowań, pogorszenia opinii i utraty zaufania klientów, co może wpłynąć na spadek udziału w
rynku, niższy wolumen sprzedaży, a także może wpłynąć negatywnie na wyniki finansowe.
Ryzyko związane z ochroną środowiska i bezpieczeństwem pracy
Wielton w procesach produkcji wykorzystuje gazy spawalnicze, które są materiałami silnie
wybuchowymi. Gazy składowane są zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania materiałów
łatwo palnych. Drugim środkiem, który może zagrażać środowisku naturalnemu są odpady powstałe w
procesie lakierowania.
Według opinii Emitenta ryzyko ewentualnych naruszeń środowiska naturalnego jest nieznaczne, z
uwagi na fakt, iż Emitent podejmuje wszelkie przewidziane prawem kroki celem wyeliminowania tego
ryzyka, a to poprzez powierzanie zewnętrznym firmom magazynowania oraz usuwania wszelkich
szkodliwych, niebezpiecznych substancji poprodukcyjnych wytwarzanych w trakcie prowadzonej
działalności. Substancje te wytwarzane są w ilości zgodnej z wynikającą z rodzajem prowadzonej przez
Wielton działalności i nie przekraczają dopuszczalnych norm. Ponadto Emitent posiada wszelkie
wymagane zezwolenia z zakresu ochrony środowiska regulujące zgodne z prawem prowadzenie
działalności. Nie można wykluczyć sytuacji, w której wymogi dotyczące ochrony środowiska zostaną
zaostrzone, a Emitent nie będzie w stanie im sprostać lub będzie zmuszona do poniesienia istotnych
nakładów, aby dostosować się do takich nowych regulacji.
Ryzyko związane z możliwością odejścia z Grupy osób zarządzających oraz wysoko
wykwalifikowanych pracowników
Działalność Grupy oraz jej perspektywy rozwoju są w dużej mierze zależne od wiedzy i doświadczenia
oraz kwalifikacji kadry zarządzającej i jej kluczowych pracowników. Ich praca na rzecz Grupy jest
jednym z czynników, które zdecydują o jej dalszym rozwoju. Odejście z Wielton członków kadry
zarządzającej, jak również trudności związane z pozyskiwaniem wykwalifikowanych pracowników linii
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produkcyjnych (w szczególności spawaczy, programistów robotów) może mieć negatywny wpływ na
działalność i sytuację finansową Emitenta, osiągane przez nią wyniki finansowe i perspektywy rozwoju.

6. Stanowisko wobec publikowanych prognoz wyników
Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2017.

7. Informacje o poręczeniach i gwarancjach
Na dzień 30 czerwca 2017 roku WIELTON S.A. posiada gwarancję bankową wystawioną przez Francuski
Bank BNP PARIBAS na rzecz Dauphine Investissements z siedzibą we Francji oraz Pana Francis Doblin,
w oparciu o regwarancję BGŻ BNP PARIBAS S.A., na zabezpieczenie zakupu 34,69% akcji Fruehauf
Expansion SAS. Gwarancja w kwocie 6,6 mln EUR została wystawiona w imieniu WIELTON S.A.
(gwarancja w oparciu o kredytu B, przywołany w pkt. 3.7. b) Sprawozdania Zarządu z działalności
Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 r.
do 31 grudnia 2016 r., opublikowanego 27 marca 2017 roku.). Okres obowiązywania gwarancji upływa
w I kwartale 2018 roku.
W dniu 21 maja 2015 roku Wielton S.A. zawarł porozumienie z Panem Francis Doblin oraz
kontrolowaną przez niego spółką Dauphine Investissements. Porozumienie przewiduje m.in.
zobowiązanie Wielton do nabycia przez Spółkę, pod warunkiem skorzystania przez Pana Francis Doblin
oraz kontrolowaną przez niego spółką Dauphine Investissements z przysługującego im prawa -Opcja
Put- pozostałych 34,69% akcji w Fruehauf Expansion za cenę 6,6 mln EUR powiększoną o premię, której
wysokość została uzależniona od przyszłych wyników finansowych Fruehauf SAS. Jednocześnie
porozumienie przewiduje prawo Wielton do nabycia pakietu mniejszościowego na wymienionych
powyżej warunkach- Opcja Call- w przypadku nieskorzystania przez Pana Francis Doblin oraz
kontrolowaną przez niego spółkę Dauphine Investissements z przysługującej im Opcji Put. W okresie
do 31 grudnia 2017 r. realizacja Opcji Put może mieć miejsce w ciągu 6 miesięcy od daty zaprzestania
sprawowania funkcji zarządzającego Fruehauf Expansion i Fruehauf SAS przez odpowiednio Dauphine
Investissements i Pana Francis Doblin. Po tej dacie Opcja Put może zostać zrealizowana w ciągu
najbliższych 60 dni, natomiast w przypadku braku jej realizacji, w ciągu kolejnych 60 dni może nastąpić
realizacja Opcji Call.
Realizacja zarówno Opcji Call jak i Opcji Put może dotyczyć wyłącznie całego pakietu mniejszościowego.
W celu zabezpieczenia wykonania zapłaty z tytułu wykonania Opcji Put lub Opcji Call, Wielton
przedłożył Panu Francis Doblin oraz kontrolowanej przez niego spółce Dauphine Investissements
gwarancję bankową w wysokości 6,6 mln EUR.
Na dzień 30.06.2017 roku obowiązuje, wystawiona w grudniu 2016 roku przez WIELTON S.A.,
gwarancja na rzecz Athlon Car Lease Italy S.r.l., w wysokości 250 tys. EUR, na zabezpieczenie umowy
najmu samochodów służbowych dla spółki zależnej Viberti Rimorchi S.r.l (dawniej Italiana Rimorchi
S.r.l.). Okres obowiązywania gwarancji upływa z dniem okresu obowiązywania umowy najmu (36
miesięcy).
Na dzień 30.06.2017 roku obowiązuje, udzielone w 2016 roku przez WIELTON S.A., poręczenie weksla
własnego in blanco wystawionego przez spółkę zależną WIELTON Logistic sp. z o.o. na zabezpieczenie
umowy limitu kredytowego wielocelowego w wysokości 1 mln zł zaciągniętego w PKO BP S.A. przez
WIELTON Logistic sp. z o.o.. Poręczenie obowiązuje do 29 czerwca 2019 roku.
Rozliczenie kosztów gwarancji i poręczeń udzielonych na rzecz spółek zależnych nastąpi wraz
z wygaśnięciem przedmiotowych instrumentów zabezpieczających. Koszt obsługi nie będzie odbiegał
od obowiązujących warunków rynkowych.
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8. Organy Spółki
8.1.

Zarząd

Na dzień 30 czerwca 2017 roku jak również na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego skład
Zarządu prezentował się następująco:
•
•
•

Mariusz Golec – Prezes Zarządu
Tomasz Śniatała – Wiceprezes Zarządu
Włodzimierz Masłowski – Wiceprezes Zarządu.

W okresie I półrocza 2017 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki.
8.2.

Rada Nadzorcza

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 6 czerwca 2017 roku skład Rady Nadzorczej prezentował się
następująco:
•
•
•
•
•
•
•
•

Paweł Szataniak– Przewodniczący RN
Ryszard Prozner – Zastępca Przewodniczącego RN
Krzysztof Półgrabia – Sekretarz RN
Krzysztof Tylkowski – Członek RN
Mariusz Szataniak – Członek RN
Piotr Kamiński – Członek RN
Tadeusz Uhl – Członek Niezależny RN
Waldemar Frąckowiak – Członek Niezależny RN.

W dniu 6 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady
Nadzorczej nowej kadencji jej dotychczasowych członków: Pana Waldemara Frąckowiaka, Pana
Tadeusza Uhl, Pana Piotra Kamińskiego, Pana Krzysztofa Półgrabię, Pana Krzysztofa Tylkowskiego, Pana
Ryszarda Proznera, Pana Pawła Szataniaka oraz Pana Mariusza Szataniaka. Spółka informowała o ww.
zdarzeniu w raporcie bieżącym nr 16/2017 z 6 czerwca 2017 roku.
W dniu 18 lipca 2017 roku (zdarzenie po dniu bilansowym) Rada Nadzorcza Wielton S.A. podjęła
uchwały w sprawie wyboru Pana Pawła Szataniaka na Przewodniczącego, Pana Mariusza Szataniaka na
Zastępcę Przewodniczącego oraz Pana Krzysztofa Półgrabię na Sekretarza Rady Nadzorczej Wielton
S.A.
W związku z powyższym na dzień 11 września 2017 roku tj. na dzień publikacji niniejszego raportu
okresowego skład Rady Nadzorczej prezentuje się następująco:
•
•
•
•
•
•
•
•

Paweł Szataniak– Przewodniczący RN
Mariusz Szataniak – Zastępca Przewodniczącego RN
Krzysztof Półgrabia – Sekretarz RN
Krzysztof Tylkowski – Członek RN
Ryszard Prozner– Członek RN
Piotr Kamiński – Członek RN
Tadeusz Uhl – Członek Niezależny RN
Waldemar Frąckowiak – Członek Niezależny RN.
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9. Informacje o akcjach i akcjonariacie
9.1.

Kapitał zakładowy Emitenta

Struktura kapitału zakładowego Wielton S.A. na dzień 30 czerwca 2017 r. została zaprezentowana
poniżej:
Seria akcji

Rodzaj akcji

Ilość akcji

Ilość głosów

A

zwykłe na okaziciela

10.000.000

10.000.000

B

zwykłe na okaziciela

21.850.000

21.850.000

C

zwykłe na okaziciela

18.525.000

18.525.000

D

zwykłe na okaziciela

10.000.000

10.000.000

Razem

-

60.375.000

60.375.000

W okresie I półrocza 2017 roku jak również do dnia publikacji niniejszego raportu nie miały miejsca
zmiany w strukturze kapitału zakładowego Spółki.

9.2.

Struktura własności akcji Emitenta

Strukturę akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% w ogólnej liczbie
głosów Spółki na dzień publikacji niniejszego raportu tj. na dzień 11 września 2017 r. przedstawia
poniższa tabela:
Akcjonariusz

Ilość akcji / ilość głosów
na WZ

% udział w ogólnej liczbie głosów oraz
w kapitale zakładowym

MP Inwestors S.à r.l.*

22 714 618

37,62%

MPSZ Sp. z o.o.**

8 058 300

13,35%

Łukasz Tylkowski

5 870 018

9,72%

VESTA FIZ Aktywów Niepublicznych

3 785 000

6,27%

Pozostali akcjonariusze

19 947 064

33,04%

Ogólna liczba akcji

60 375 000

100,00%

* MP Inwestors S.à r.l. (przed przekształceniem: MP Inwestors SCSp) jest podmiotem zależnym od MP
Inwestors Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Wszystkie certyfikaty MP
Inwestors FIZAN zarządzanego przez Forum TFI S.A. są objęte przez Mariusza i Pawła Szataniak, którzy
łącznie kontrolują (bezpośrednio i pośrednio) 50,97% akcji w kapitale zakładowym i głosów na WZ
Wielton S.A.
** Wspólnikami spółki MPSZ Sp. z o.o. posiadającymi po 50% udziałów w kapitale zakładowym są
Mariusz i Paweł Szataniak.
Zmiany w strukturze własności akcji Emitenta w okresie od publikacji poprzedniego raportu
kwartalnego tj. od dnia 29 maja 2017 roku.
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W dniu 30 maja 2017 r. Emitent otrzymał zawiadomienie od Aviva Investors Poland
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A działającego w imieniu własnym oraz w imieniu i
na rzecz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Aviva Investors
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej „Fundusze") o transakcji
sprzedaży akcji spółki Wielton S.A. dokonanej w dniu 29 maja 2017 r.
Zgodnie z zawiadomieniem w konsekwencji ww. zdarzenia Fundusze posiadały 3 001 140 sztuk
akcji Spółki, stanowiących 4,97% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3 001 140
głosów, które stanowią 4,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Przed ww. zmianą Fundusze posiadały 3 051 140 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,05%
kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3 051 140 głosów, co stanowiło 5,05% ogólnej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
O ww. zdarzeniu Spółka informowała w raporcie nr 13/2017 z dnia 30 maja 2017 roku.

9.3.

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

Stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania
niniejszego raportu okresowego, tj. na dzień 11 września 2017 r. i jego zmiany od daty przekazania
poprzedniego raportu okresowego przedstawia poniższa tabela:
Stan na dzień
przekazania raportu za
I kwartał 2017 r. tj.
29.05.2017 r.

Wskazanie zmian w stanie posiadania
Nabycie

Stan na dzień
przekazania raportu za
I półrocze 2017 r. tj.
11.09.2017 r.

Zbycie

ZARZĄD
Mariusz Golec

79 860

-

-

79 860

Włodzimierz Masłowski

88 120

-

-

88 120

Tomasz Śniatała

33 010

-

-

33 010

Ryszard Prozner

0

-

-

0

Krzysztof Tylkowski

0

-

-

0

8 058 300*

-

-

8 058 300*

Krzysztof Półgrabia

0

-

-

0

Piotr Kamiński

0

-

-

0

Tadeusz Uhl

0

-

-

0

Waldemar Frąckowiak

0

-

-

0

RADA NADZORCZA

Paweł Szataniak
Mariusz Szataniak

* pośrednio, poprzez MPSZ Sp. z o.o. - wspólnikami spółki MPSZ Sp. z o.o. posiadającymi po 50%
udziałów w kapitale zakładowym są Mariusz i Paweł Szataniak. Ponadto 22 714 618 akcji Spółki (co
stanowi 37,62% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce) posiada MP Inwestors S.à r.l.
(przed przekształceniem: MP Inwestors SCSp). MP Inwestors S.à r.l. jest podmiotem zależnym od MP
Inwestors Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Wszystkie certyfikaty MP
Inwestors FIZAN zarządzanego przez Forum TFI S.A. są objęte przez Mariusza i Pawła Szataniak.
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W związku z powyższym Mariusz i Paweł Szataniak łącznie kontrolują (bezpośrednio i pośrednio)
50,97% akcji w kapitale zakładowym i głosów na WZ Wielton S.A.
Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A. nie posiadają uprawnień do akcji Emitenta.

10. Transakcje z jednostkami powiązanymi
W okresie sprawozdawczym Emitent oraz jednostki zależne nie dokonywały transakcji z podmiotami
powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.

11. Postępowania sądowe, administracyjne i arbitrażowe
Wielton S.A. ani jednostki zależne nie są stroną jednego lub więcej postępowań toczących się przed
sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej
dotyczących zobowiązań albo wierzytelności Wielton S.A. lub jednostki od niego zależnej, których
wartość stanowi pojedynczo lub łącznie co najmniej 10% kapitałów własnych Wielton S.A.

12. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej,
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są
istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań
Poza informacjami opisanymi we wcześniejszych częściach raportu nie istnieją w ocenie Emitenta inne
informacje istotne dla oceny jego sytuacji i sytuacji Grupy Kapitałowej.

V.

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia
sprawozdań finansowych

Zarząd Wielton S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, śródroczne skrócone sprawozdanie
finansowe Wielton S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku oraz śródroczne skrócone
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wielton za okres od 1 stycznia do 30
czerwca 2017 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami
rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i
finansową Wielton S.A. i Grupy Kapitałowej Wielton oraz ich wynik finansowy. Ponadto Zarząd
oświadcza, iż półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Wielton zawiera prawdziwy
obraz rozwoju i osiągnieć oraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.
Data

Imię i Nazwisko

Funkcja

11.09.2017

Mariusz Golec

Prezes Zarządu

11.09.2017

Tomasz Śniatała

Wiceprezes Zarządu

11.09.2017

Włodzimierz Masłowski

Wiceprezes Zarządu

VI.

Podpis

Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do
przeglądu sprawozdań finansowych

Zarząd Wielton S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych,
dokonujący przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Wielton S.A. za okres od 1
stycznia do 30 czerwca 2017 roku oraz półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku został
wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegły rewident dokonujący przeglądu
tych sprawozdań spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu,
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zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi.
Data

Imię i Nazwisko

Funkcja

11.09.2017

Mariusz Golec

Prezes Zarządu

11.09.2017

Tomasz Śniatała

Wiceprezes Zarządu

11.09.2017

Włodzimierz Masłowski

Wiceprezes Zarządu

VII.

Podpis

Zatwierdzenie do publikacji

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 6 miesięcy
zakończony 30.06.2017 roku (wraz z danymi porównawczymi) zostało zatwierdzone do publikacji
przez Zarząd Spółki dominującej w dniu 11.09.2017 roku.
Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data

Imię i Nazwisko

Funkcja

11.09.2017

Mariusz Golec

Prezes Zarządu

11.09.2017

Tomasz Śniatała

Wiceprezes Zarządu

11.09.2017

Włodzimierz Masłowski

Wiceprezes Zarządu

Podpis

Podpisy osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Data
11.09.2017

Imię i Nazwisko

Funkcja

Aneta Piekarek

Główny Księgowy

Podpis
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