
Śródroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej 
Indykpol w I półroczu 2013 roku 

I. Zasady sporządzenia półrocznego skróconego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego. 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2013 roku  
do 30 czerwca 2013 roku i porównywalne dane obejmujące okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 
czerwca 2012 roku dla skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, 
skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pienięŜnych i dla skonsolidowanego 
sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz dane porównywalne za okres obrotowy 
zakończony 31 grudnia 2012 roku dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej. 
Wybrane dane finansowe zostały przedstawione w tys. zł. i w tys. euro. 

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów za okres objęty raportem zostały przeliczone na euro 
wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy 30.06.2013 
roku w wysokości 4,3292 zł oraz obowiązującego na dzień bilansowy 30.06.2012 roku w 
wysokości 4,2613 zł. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat zostały przeliczone na euro 
na podstawie tabel kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień kaŜdego 
zakończonego miesiąca: 

- za I półrocze 2013 roku średnia arytmetyczna : 1 EURO = 4,2140 zł  

- za I półrocze 2012 roku średnia arytmetyczna : 1 EURO = 4,2246 zł  

Stosownie do art. 83 ust 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w 
sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami 
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Spółka sporządziła sprawozdania zarządu 
oraz oświadczenia w formie jednego dokumentu. 

II. Opis podstawowych zagroŜeń i ryzyka, związanych z pozostałymi 
miesiącami roku obrotowego.  
Na wyniki finansowe w kolejnych miesiącach pewien wpływ moŜe mieć sytuacja na rynku zbóŜ 
i pasz. Zgodnie z czerwcowym raportem Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA) 
prognozy dla światowego rynku zbóŜ są optymistyczne. Produkcja pszenicy w sezonie 2013/14 
prognozowana jest na 695,9 mln ton podczas gdy w sezonie 2012/13 została oszacowana na 
655,6 mln ton.  Produkcja zbóŜ paszowych prognozowana jest na 1250,0 mln ton wobec1126,9 
mln ton w sezonie poprzednim a produkcja jęczmienia na 133,2 mln ton w porównaniu do 125,1 
mln ton  w sezonie 2012/13.  (KFPZ – Wiadomości ZboŜowe ze świata). 

Pozytywne informacje dotyczą równieŜ rynku zbóŜ w Unii Europejskiej. Zgodnie z raportem 
"Strategie Grains”  produkcja zbóŜ w UE-28 w sezonie 2013/14 wyniesie 297,9 mln ton i będzie  
o 20 mln ton (7,2%) większa niŜ w sezonie 2012/13. W odniesieniu do pszenicy oczekuje się 
produkcji na poziomie 133,4 mln ton , o 6,3% (7,9 mln ton) większej niŜ w poprzednim sezonie. 
Większa produkcja wynika zarówno ze zwiększenia areału (o 1,0%) jak i oczekiwanych 
wyŜszych przeciętnych plonów (o 5,3%). RównieŜ w Polsce produkcja pszenicy będzie większa 
o blisko 0,6 mln ton. Jeśli te prognozy się sprawdzą, będzie to największy poziom zbiorów 
pszenicy od sezonu 2008/09, kiedy produkcja wyniosła 140,8 mln ton.  

W odniesieniu do produkcji ziarna kukurydzy, oczekuje się, Ŝe wyniesie ona w Europie  65,9 
mln ton, czyli o 15,1% więcej niŜ w sezonie 2012/13. Większa produkcja wynikać będzie ze 
znacznie lepszego plonowania (+15,6%), gdyŜ areał uprawy będzie nawet nieznacznie niŜszy niŜ 
przed rokiem. Jeśli powyŜsze prognozy sprawdzą się, uzyskany poziom produkcji będzie 
największy od sezonu 2004/05. Podobnie jak w przypadku pszenicy część zwiększonej produkcji 



prawdopodobnie zostanie przeznaczona na odbudowę zapasów.  (Źródło: FAMMU/FAPA na 
podstawie Reuters i innych źródeł). 

Dobre prognozy zbiorów były podstawą do sukcesywnego spadku cen zbóŜ w Polsce juŜ w II 
kwartale br. IERiGś przewiduje, Ŝe produkcja mięsa drobiowego w 2013 roku zwiększy się o 
8% do 1710 tys. ton. Przyczyną nieco słabszej dynamiki wzrostu będzie wolniejszy przyrost 
eksportu, będący w duŜej mierze następstwem zarzutów dotyczących jakości niektórych polskich 
produktów mięsnych oraz zakaz uboju rytualnego. Z tego względu przewiduje się, Ŝe aŜ 67 % 
przewidywanego przyrostu podaŜy mięsa drobiowego trafi w 2013 roku na rynek krajowy. 
(Raport IERiGś). 

Kolejne miesiące mogą przynieść równieŜ zróŜnicowanie się popytu na wyroby indycze i 
kurczęce.  Mięso i przetwory indycze charakteryzuje wysoka zawartość łatwostrawnego i 
przyswajalnego białka, mała ilość tłuszczu oraz wysoka zawartość witamin z grupy B. Dlatego 
po mięso i przetwory indycze chętnie sięgają ludzie preferujący zdrowy styl Ŝycia i dbający o 
zdrowe odŜywianie. Mniejsza produkcja Ŝywca indyczego moŜe spowodować jednak okresowe 
niedobory mięsa indyczego oraz wzrost jego cen. Biorąc pod uwagę, Ŝe  koszty produkcji mięsa 
indyczego są wyŜsze konsumenci poszukując oszczędności mogą częściej wybierać tańsze 
produkty kurczęce. Ceny elementów kurczęcych od lat podlegają okresowym wahaniom w ciągu 
roku, zazwyczaj są droŜsze latem i tańsze zimą, mimo Ŝe koszty produkcji układają się 
odwrotnie. Dlatego okres wiosenno-letni jest zazwyczaj okresem lepszej koniunktury w 
produkcji kurczęcej. Z uwagi na krótszy okres odchowu kurcząt rynek w tym segmencie bardziej 
elastycznie reaguje na sygnały z rynku.  

III.  Zwi ęzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w I półroczu 
2013 roku wraz z wykazem najwaŜniejszych zdarzeń ich dotyczących.  
W I półroczu 2013 roku przychody Grupy Kapitałowej Indykpol wyniosły 475 498 tys. zł. Grupa 
wypracowała zysk na działalności operacyjnej w kwocie  5 527 tys. zł, zysk brutto w wysokości 
436  tys. zł, a zysk netto 400 tys. zł. W porównaniu do analogicznego roku ubiegłego przychody 
Grupy Kapitałowej zmniejszyły się  o 4,2% a zysk na działalności operacyjnej  o 20,2%. 

W I półroczu 2013 roku przychody Indykpol Spółki Akcyjnej (jednostki dominującej) wyniosły  
476 641   tys. zł. Spółka wypracowała zysk na działalności operacyjnej w kwocie 1 875  tys. zł, 
zysk brutto w wysokości 1 500 tys. zł oraz zysk netto 1  568 tys. zł. W porównaniu do 
analogicznego okresu roku poprzedniego przychody Spółki zmniejszyły się o 6,9%, poprawiła 
się natomiast zyskowność prowadzonej działalności.  

Produkcja drobiu w Polsce od lat przekracza potrzeby rynku krajowego, około 30-35% 
kierowane jest na rynki zagraniczne. Z uwagi na kryzys gospodarczy w niektórych  krajach Unii 
Europejskiej rośnie tam konkurencja zwłaszcza z produktami importowanymi co wpłynęło 
niekorzystnie na opłacalność eksportu polskiego drobiu. Rozwój nowych rynków eksportowych 
nie nadąŜa za potrzebami producentów i ciągle natrafia na nowe ograniczenia np. zakaz ubojów 
rytualnych utrudniający dostęp do rynków krajów muzułmańskich.  

Produkcja drobiu w całości oparta jest na paszach pełnoporcjowych, a koszty pasz stanowią 
około 70% kosztów produkcji Ŝywca drobiowego. Wysokie ceny zbóŜ i pasz w I półroczu 
zwiększyły znacząco koszty produkcji Ŝywca drobiowego. Pogarszająca się sytuacja 
ekonomiczna konsumentów uniemoŜliwia przenoszenie zwiększonych kosztów na ceny 
gotowych wyrobów. Efektem jest obniŜenie marŜy handlowej producentów mięs i przetworów 
drobiowych.  

Drób od wielu lat umacnia swoja pozycję na polskim rynku. Aktualnie przeciętny Polak zjada 
rocznie około 26,5 kg wyrobów drobiowych. Konsumenci doceniają walory smakowe i 
dietetyczne mięsa drobiowego oraz  łatwość przygotowania potraw z drobiu. Dodatkowym 
argumentem jest korzystna relacja cenowa wyrobów drobiowych w stosunku do produktów z 
mięsa czerwonego. Dlatego prognozuje się, Ŝe konsumpcja drobiu w Polsce będzie nadal rosła. 



Koniunktura w produkcji drobiarskiej od lat ma kształt sinusoidalny, dlatego po okresie bessy w 
ostatnich 6 miesiącach przewiduję się jej poprawę. W ostatnim okresie z rynku Unii Europejskiej 
wypadło kilku producentów drobiu więc będzie tam mniejsza podaŜ.  

Indykpol to przedsiębiorstwo o zaawansowanej i nowoczesnej technologii przetwórstwa mięsa 
drobiowego. Wysoka jakość wyrobów gwarantowana jest normami HACCP, ISO 9001, IFS i 
BRC oraz wdroŜonym w ubiegłym roku systemem QAFP. Rozwój Grupy oparty jest na 
produkcji wyrobów markowych, o wysokich standardach, dostosowanych do potrzeb klientów. 
Rynek mięsa w Polsce od lat wymusza stały rozwój i dąŜenie do coraz lepszego zaspokajania 
oczekiwań konsumentów. Świadoma tych wyzwań Spółka stale bada i analizuje potrzeby 
rynkowe i dostosowuje do nich ofertę handlową. Indykpol często jest pionierem nowych 
rozwiązań i technologii, zapewniających konsumentom nowe wartości. W II kwartale 2013 roku 
Grupa wprowadziła na rynek nową linię produktów, wyroby Dobre naturalnie produkowane są z 
najwyŜszej jakości mięsa, bez dodatku jakichkolwiek konserwantów. Linia obejmuje Kruchy 
filet z piersi indyka, Pasztet dworski oraz Kiełbaski wiedeńskie. Wędliny Dobre naturalnie 
Indykpolu stanowią alternatywę dla wędlin wytwarzanych domowymi sposobami i są idealną 
propozycją dla osób, którym zaleŜy na zdrowym odŜywianiu, a które nie mają czasu na 
samodzielne przygotowanie wędlin. 

Wprowadzone w roku ubiegłym na rynek Parówki Jedyneczki zostały wyróŜnione w konkursie 
„Złoty Paragon” zorganizowanym przez redakcję miesięcznika „Hurt & Detal”, w kategorii 
LIDER SPRZEDAśY − wędliny paczkowane i pasztety oraz srebrną perłą w konkursie „Perła 
Rynku FMCG 2013” zorganizowanym przez redakcję miesięcznika „Wiadomości Handlowe” w 
kategorii „Wędliny i przetwory mięsne”. Parówki Jedyneczki dedykowane są dzieciom, 
dostarczają pełnowartościowego białka zwierzęcego, nie zawierają dodatku glutaminianu sodu 
czy fosforanów, w stosunku do innych parówek powszechnie występujących na rynku 
charakteryzują się teŜ o 30% niŜszą zawartością soli kuchennej.  

Spółka od wielu lat wdraŜa strategię rozwoju opartą na integracji pionowej. W  Grupie Indykpol 
obejmuje ona produkcję pasz, produkcję piskląt, tucz indyków i kurcząt, ubój drobiu i 
przetwórstwo mięsa drobiowego oraz sprzedaŜ produktów drobiowych. Produkcja ubojowo-
przetwórcza w 20% oparta jest na surowcu pochodzącym z własnych ferm, co umoŜliwia lepszą 
kontrolę jego jakości. Nowoczesne linie produkcyjne nie tylko gwarantują bezpieczeństwo 
zdrowotne wyrobów, ale umoŜliwiają równieŜ śledzenie wyrobów na kaŜdym etapie procesu 
produkcyjnego. Spółka jest w stanie ustalić dla kaŜdej partii towaru skąd pochodziły pisklęta i 
jaką paszą były karmione. Proces obróbki i przetwórstwa drobiu odbywa się pod stałym 
nadzorem państwowych słuŜb sanitarno-weterynaryjnych. Od dwóch lat zakres posiadanej 
wiedzy o surowcach produkcyjnych jest poszerzony o informacje o składnikach 
wykorzystywanych do produkcji pasz.  

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Indykpol S.A. w dniu 21 maja 2013 roku zatwierdziło 
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdanie finansowe Spółki za rok 
obrotowy 2012, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 
2012 i sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku oraz udzieliło 
członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 maja 2013 r. przyjęło rezygnację Pana 
Romana Malinowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz postanowiło, Ŝe Rada 
Nadzorcza VIII kadencji Indykpol S.A. w Olsztynie będzie funkcjonować w składzie 
pięcioosobowym: 

1/ Andrzej Dorosz 

2/ Feliks Kulikowski 

3/ Dorota Madejska 

4/ Stanisław Pacuk 



5/ Alfred Sutarzewicz. 

Ponadto w dniu 21 maja 2013 roku Rada Nadzorcza wybrała Pana Feliksa Kulikowskiego na 
Prezesa Rady Nadzorczej a Panią Dorotę Madejską na Wiceprezesa. Rada Nadzorcza 
postanowiła równieŜ, Ŝe z dniem 21 maja 2013 roku przestaną w ramach Rady funkcjonować 
Komitet ds. Audytu oraz Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji. Dotychczasowe zadania 
Komitetów będzie wykonywać bezpośrednio Rada Nadzorcza. Zgodnie ze stosowanymi przez 
Spółkę kryteriami członkami niezaleŜnymi Rady Nadzorczej Spółki są pan Stanisław Pacuk i 
pan Andrzej Dorosz. 

W trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w dniu 21 maja 2013 roku Spółka nie 
zastosowała zasad ładu korporacyjnego dotyczących wykorzystania nowoczesnych metod 
komunikacji elektronicznej (zasada nr I. 1, zasada nr I.12, zasada nr II 1.9a, zasada nr IV.10), 
zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", stanowiącym 
załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 roku. 

Zasady te dotyczą zapewnienia akcjonariuszom moŜliwości udziału w walnym zgromadzeniu 
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: transmisji obrad 
walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym i dwustronnej komunikacji w czasie 
rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocnika mogą 
wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niŜ miejsce 
obrad. Ponadto zgodnie z powyŜszymi zasadami Spółka powinna zamieszczać na korporacyjnej 
stronie internetowej zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo. 

Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują moŜliwości aktywnego 
uczestniczenia akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej. Spółka nie zdecydowała się na podjęcie działań mających na celu 
realizację powyŜszych rekomendacji z uwagi na wysokie koszty i duŜe ryzyko nieprawidłowego 
funkcjonowania takiego rozwiązania. W ocenie Spółki aktualnie obowiązujące zasady udziału w 
walnych zgromadzeniach umoŜliwiają właściwą i efektywną realizację praw wynikających z 
akcji i wystarczająco zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy. W przypadku 
zainteresowania akcjonariuszy oraz upowszechnienia się zdalnego sposobu komunikacji na 
rynku, Spółka nie wyklucza stosowania przedmiotowych zasad w przyszłości. 

W związku z upływem kadencji Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 21 maja 2013 roku 
powołała jednoosobowy Zarząd Spółki na kolejną 3-letnią kadencję. Rada Nadzorcza ponownie 
powołała pana  Piotra Kulikowskiego na stanowisko  Prezesa Zarządu Spółki. 

Równocześnie Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy BDO Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, ul. Postępu 12, na audytora Spółki. Firma BDO jest wpisana na listę podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355. Spółka korzystała w 
latach ubiegłych z usług audytorskich BDO Sp. z o.o. Okres wykonywania czynności rewizji 
finansowej w Spółce przez Ŝadnego z kluczowych biegłych rewidentów nie był dłuŜszy niŜ 5 lat. 
Zakres badania obejmie: 

• przegląd sprawozdania finansowego Indykpol S.A. za półrocze kończące się 30 czerwca 
2013 roku, 

• przegląd skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Indykpol S.A. za półrocze 
kończące się 30 czerwca 2013 roku, 

• badanie sprawozdania finansowego Indykpol S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2013 roku, 

• oraz badanie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Indykpol S.A. za rok kończący 
się 31 grudnia 2013 roku. 



Rada Nadzorcza dokonała wyboru audytora stosownie do upowaŜnienia wynikającego z przepisu 
art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 20 ust. 3  Statutu 
Spółki. 

Po okresie sprawozdawczym, w dniu 22 sierpnia 2013 r. Spółka zawarła znaczącą umowę z 
Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest 
udzielenie Spółce kredytu odnawialnego w rachunku bieŜącym w kwocie 30 mln zł na 
finansowanie bieŜących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Termin 
spłaty kredytu upływa 21 sierpnia 2016 roku. Zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu jest 
hipoteka na pierwszym miejscu do sumy 45 mln zł  ustanowiona na nieruchomości spółki 
zaleŜnej - Lubuskich Zakładów Drobiarskich ELDROB SA wraz z cesją praw z polisy 
ubezpieczeniowej,  weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją 
wekslową i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieŜącym Kredytobiorcy w BOŚ SA. 
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w umowach 
kredytowych. Za kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto 10% kapitałów własnych 
Spółki. 

IV.1.) Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających 
znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

Na wyniki Grupy Kapitałowej w I półroczu 2013 roku istotny wpływ miała sytuacja na rynku 
zbóŜ i pasz. Produkcja drobiu oparta jest na mieszankach pełnoporcjowych, których głównym 
składnikiem są pszenica i kukurydza. Pasza stanowi 65-70% kosztów produkcji Ŝywca 
drobiowego i zmiana jej ceny przekłada się bezpośrednio na koszty produkcji.  

IV.2) Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek 
podlegających konsolidacji 

Na dzień 30 czerwca 2013 roku Grupa Kapitałowa Indykpol składała się z podmiotu 
dominującego – Spółki Indykpol S.A. oraz 8 podmiotów od niej zaleŜnych, (w nawiasie podano 
udział Emitenta w kapitale zakładowym spółek na koniec II kwartału b.r.): 

1) Spółki krajowe: 

- Lubuskie Zakłady Drobiarskie „Eldrob” S.A. - z siedzibą w Świebodzinie (98,74%), 

- NUTRIPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynku (100,00%). 

- „Indykpol Brand Management” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (100,00%)  

- „Indykpol Brand Management” Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (99,99%) 

- „OZKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (100,00%), 

- „Futbolnet.pl” Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Olsztynie (97,09%), 

2) Spółki zagraniczne: 

- Eurolab GmbH w likwidacji - z siedzibą w Guben (Niemcy), (100,00%), 

-„WołŜańskie Delikatesy” Sp. z o. o. - z siedzibą w Wierchniem Usłonie w Republice Tatarstan 
(Federacja Rosyjska) (100,00%), 

3) Filie: 

- Filia w Lublinie 

- Ośrodek Hodowli Indyków we Frednowy. 

Wszystkie jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej zostały objęte konsolidacją pełną. 



IV.3) Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej 

W I półroczu 2013 roku skład Grupy Kapitałowej Indykpol nie uległ zmianie. W lutym 2013 
roku Zgromadzenie wspólników spółki „Eurolab” GmbH podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki. 
Otwarcie likwidacji nastąpiło z dniem  15 lutego 2013 roku.  

Zgromadzenie wspólników Spółki „Futbolnet.pl”  Spółki z o.o. w dniu 7 marca 2013 roku 
podwyŜszyło dotychczasowy kapitał zakładowy w kwocie 1 500 000,- zł  do kwoty 1 720 000,- 
zł  to jest o kwotę 220 000,- zł poprzez ustanowienie 220 nowych udziałów o wartości 
nominalnej 1 000,- zł kaŜdy udział. Zgromadzenie Wspólników wyłączyło prawo pierwszeństwa 
dotychczasowych wspólników do objęcia nowych udziałów w podwyŜszonym kapitale 
zakładowym w proporcji do posiadanych przez nich  dotychczasowych udziałów (wyłączenie 
prawa poboru). Wszystkie nowo utworzone udziały w podwyŜszonym kapitale zakładowym 
zostaną objęte przez Indykpol Spółkę Akcyjną z siedzibą w Olsztynie i pokryte gotówką. 

W dniu 20 czerwca zgromadzenie wspólników spółki „Futbolnet.pl” Sp. z o.o. podjęło uchwałę 
o rozwiązaniu Spółki. Rozwiązanie spółki nastąpi po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą 
wykreślenia spółki z rejestru. Otwarcie likwidacji nastąpiło z dniem podjęcia uchwały. 2 lipca 
2013 roku Spółka ogłosiła w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu likwidacji i 
wzywała wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od daty 
ogłoszenia. 

 IV.4) Stanowisko zarządu odnośnie moŜliwości zrealizowania wcześniej publikowanych 
prognoz  

Emitent nie publikował prognozy wyników Spółki ani Grupy Kapitałowej na 2013 rok.  

IV.5) Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty 
zaleŜne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów  

Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami, na dzień przekazania raportu śródrocznego 
akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu, są następujące podmioty: 

Nazwa podmiotu Posiadane 
akcje 

% udział w kapitale 
zakładowym 

Liczba 
głosów 

% w ogólnej 
liczbie głosów 

Rolmex S.A.  1 804 129 57,74 4 897 629 73,12 

WMHM Sp. z o.o. (podmiot  
zaleŜny od Rolmex S.A.) 154 416 4,93 634 416 9,47 

Legg Mason Zarządzanie 
Aktywami S.A. 389 920 12,48 389 920 5,82 

Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami, na dzień przekazania raportu za I kwartał 
2013 roku akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu, były następujące podmioty: 

Nazwa podmiotu Posiadane 
akcje 

% udział w kapitale 
zakładowym 

Liczba 
głosów 

% w ogólnej 
liczbie głosów 

Rolmex S.A.  1 804 129 57,74 4 897 629 73,12 

WMHM Sp. z o.o. (podmiot  
zaleŜny od Rolmex S.A.) 154 416 4,94 634 416 9,47 

Legg Mason Zarządzanie 
Aktywami S.A. 399 905 12,80 399 905 5,97 



Od przekazania raportu za I kwartał 2013 roku skład akcjonariuszy posiadających co najmniej 
5% ogólnej liczby głosów oraz ich udział w głosach nie uległy istotnej zmianie. 

Na dzień przekazania raportu za I półrocze 2013 ogólna liczba głosów uprawnionych do udziału 
w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyniosła 6 698 000. 

IV.6) Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby 
zarządzające i nadzorujące  

Na dzień przekazania raportu za I półrocze 2013 roku osoby zasiadające w organach 
zarządzających i nadzorujących Spółki posiadały następujące ilości akcji Indykpol SA 

 

                                   osoby zarządzające Spółką     osoby nadzorujące Spółkę     Razem 

Ilość posiadanych 

akcji Spółki - 

stan na 30-08-2013                3 257                                         16 532                          19 789 

 

Na dzień przekazania raportu za I kwartał 2013 rok osoby, które zasiadają w organach 
zarządzających i nadzorujących Emitenta posiadały następujące ilości akcji Spółki: 

 

                                  osoby zarządzające Spółką     osoby nadzorujące Spółkę     Razem 

Ilość posiadanych 

akcji Spółki - 

stan na 15-05-2013                3 257                                         14 770                          18 027 

Od czasu przekazania raportu za I kwartał 2013 roku Spółka otrzymała 2 zawiadomienia w trybie 
art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 
r. nr 183 poz. 1538) o nabyciu akcji spółki przez osoby zobowiązane do informowania.  

IV.7) Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla 
postępowania arbitraŜowego lub organem administracji publicznej. 

Spółka nie rozpoczęła oraz nie prowadzi przed Sądem, organem właściwym dla postępowania 
arbitraŜowego ani organami administracji publicznej postępowań dotyczących zobowiązań lub 
wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zaleŜnej, których łączna wartość stanowi co 
najmniej 10% kapitałów własnych Spółki. 

IV.8) Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zaleŜną transakcji z 
podmiotami powiązanymi  

Emitent, jak równieŜ jednostki od niego zaleŜne nie zawarły w I półroczu b.r. z podmiotami 
powiązanymi transakcji innych niŜ rutynowe, wynikające z bieŜącej działalności prowadzonej 
przez Emitenta. Warunki współpracy między firmami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej  
nie odbiegają od zasad rynkowych. 

IV.9) Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zaleŜną 
poręczeń kredytu lub poŜyczki lub udzieleniu gwarancji  

W I półroczu 2013 roku, zarówno Indykpol S.A., jak i podmioty od niej zaleŜne nie udzieliły 
Ŝadnego poręczenia lub gwarancji jednemu podmiotowi lub jednostce od niego zaleŜnej, którego 
wartość wraz z udzielonymi wcześniej poręczeniami i gwarancjami stanowiłaby co najmniej 
10% kapitałów własnych Emitenta. Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku poręczenia 



udzielone przez Indykpol S.A. spółce zaleŜnej Nutripol Sp. z o.o. stanowiły powyŜej 10% 
wartości kapitałów własnych Emitenta. 

IV.10) Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji  

Indykpol SA od ponad 20-lat buduje swoją markę odpowiedzialnego dostawcy mięsa oraz 
przetworów drobiowych. Dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne i jakość produktów są podstawą 
działalności. Orientacja na klienta, otwartość i wiarygodność  stanowią  podstawę ekspansji 
handlowej. Indykpol jest przedsiębiorstwem o zaawansowanej i nowoczesnej technologii 
przetwórstwa mięsa drobiowego, dysponuje nowoczesnymi liniami uboju i dzielenia drobiu, 
NajwyŜszą jakość naszych produktów zapewniamy poprzez utrzymywanie wdroŜonych 
systemów zrządzania takich jak: ISO 9001, BRC Global Standard for Food Safety i IFS Food 
oraz HACCP. 

KaŜdy etap produkcji nadzorowany jest przez słuŜby jakościowe, które planują i wdraŜają 
działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej jakości wyrobów. Zarówno 
surowce, jak i wyroby gotowe podlegają szczegółowym analizom chemicznym i 
mikrobiologicznym prowadzonym przez bardzo dobrze wyposaŜone laboratorium zakładowe, 
pracujące przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod badawczych. Wykorzystanie 
innowacyjnych rozwiązań umoŜliwia otrzymywanie wyników analiz chemicznych surowców w 
bardzo krótkim czasie. Badania wymagające szczególnie zaawansowanych metod badawczych 
wykonywane są w laboratoriach akredytowanych, z którymi Grupa Indykpol od lat ściśle 
współpracuje. 

Grupa Indykpol współpracuje z liczną grupą niezaleŜnych dystrybutorów wyrobów 
spoŜywczych i mięsnych. Dodatkowo posiada własny system dystrybucji, składający się z 15 
centrów, pokrywających obszar Polski równomierną siecią. Przetwory i mięsa Indykpolu są 
obecne na półkach większości hipermarketów, supermarketów oraz sieci sklepów dyskontowych 
w Polsce. Są równieŜ dostępne w znanych sklepach delikatesowych oraz specjalistycznych. W 
minionym roku do grona klientów Spółki dołączyła sieć sklepów Biedronka.  

Nabycie przez Indykpol Wytwórni Pasz w Olsztynku Sp. z o.o. wydłuŜyło pionowo 
zintegrowaną strukturę Grupy Indykpol o kolejne ogniwo, istotne dla poprawy rentowności, 
działalności i stabilizacji wyników finansowych Grupy Kapitałowej w przyszłości.  

IV. 11) Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte 
przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.  

W 2013 roku zgodnie z prognozami Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej 
produkcja mięsa drobiowego w Polsce  wzrośnie o 8% ale dynamika wzrostu  będzie nieco 
niŜsza niŜ w 2012 roku (12%). Zgodnie z danymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 
pierwszych pięciu miesiącach 2013 r. eksport mięsa drobiowego w stosunku do analogicznego 
okresu poprzedniego roku wzrósł o 10%. W 2012 roku aŜ 35% produkowanego w Polsce mięsa 
drobiowego trafiło za granice. Największym odbiorcą polskiego mięsa drobiowego są Niemcy, 
które mają  15% udział w ogólnym wolumenie eksportu. Od lat eksport stanowi koło napędowe  
produkcji drobiarskiej w Polsce  i ma większe tempo wzrostu niŜ sama produkcja.  

Zespół ekspertów działający przy Agencji Rynku Rolnego (ARR) ocenia, Ŝe w bieŜącym roku, 
podobnie jak w 2012, drób będzie droŜał. W ubiegłym roku ceny detaliczne mięsa drobiowego 
wzrosły o 6 proc. podczas gdy ceny mięsa wieprzowego i wołowego wzrosły odpowiednio o 
10% i 14% Według szacunku Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej, w 
2012 r. spoŜycie drobiu wyniosło 26,5 kg na osobę i było o 6% wyŜsze, niŜ w 2011 r. Mięso 
drobiowe było tańsze niŜ inne gatunki mięsa, co skutkowało wzrostem jego konsumpcji. 

W ocenie IERiGś, w tym roku utrzyma się tendencja do zastępowania mięsa czerwonego 
tańszym mięsem drobiowym. Wzrost spoŜycia drobiu moŜe być jednak niŜszy niŜ w roku 
poprzednim ze względu na pogarszającą się sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych. 



Prognozuje się, Ŝe  w kolejnych miesiącach ceny mięsa kurcząt będą wysokie, ale będą rosły 
wolnej. 

Na przyszłe wyniki pewien wpływ mogą mieć równieŜ zmiany relacji kursu PLN do innych 
walut oraz koniunktura na rynku unijnym, które decydują o rentowności eksportu wyrobów 
drobiowych. 



V. Oświadczenia Zarządu 

Zarząd Indykpol S.A. w składzie: Piotr Kulikowski – Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny 
oświadcza, Ŝe wedle jego najlepszej wiedzy, półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami 
rachunkowości oraz, Ŝe odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację 
majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Indykpol oraz jej wynik finansowy, oraz Ŝe 
półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Indykpol zawiera prawdziwy obraz 
rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji grupy kapitałowej emitenta, w tym opis podstawowych 
zagroŜeń i ryzyka;  

Zarząd Indykpol S.A. w składzie: Piotr Kulikowski – Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny 
oświadcza, Ŝe wedle jego najlepszej wiedzy, półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie 
finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami 
rachunkowości oraz, Ŝe odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację 
majątkową i finansową Indykpol S.A. oraz jego wynik finansowy, oraz Ŝe półroczne 
sprawozdanie z działalności Indykpol S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz 
sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagroŜeń i ryzyka.  

Zarząd Indykpol S.A. oświadcza, Ŝe podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, 
dokonujący przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 
został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, Ŝe podmiot ten oraz biegli rewidenci, 
dokonujący tego przeglądu spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezaleŜnego raportu z 
przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 

Zarząd Indykpol S.A. oświadcza, Ŝe podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, 
dokonujący przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego, został wybrany 
zgodnie z przepisami prawa oraz, Ŝe podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący tego 
przeglądu, spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezaleŜnego raportu z przeglądu: 
półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami zawodowymi  

Piotr Kulikowski  

Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny 

 

……………………………….. 

Olsztyn, dnia  30 sierpnia 2013 roku 


