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1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Wybrane skonsolidowane dane
finansowe
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto
Przepływy pieniężne
operacyjnej
Przepływy pieniężne
inwestycyjnej
Przepływy pieniężne
finansowej
Przepływy pieniężne

I kwartał 2017
narastająco

I kwartał 2016
narastająco

I kwartał 2017
narastająco EUR

I kwartał 2016
narastająco EUR

306 290

319 221

71 412

73 284

1 727

6 727

403

1 544

647

5 586

151

1 282

306

4 685

71

1 076

15 218

2 538

3 548

583

(4 409)

(9 873)

(1 028)

(2 267)

(437)

11 724

(102)

2 692

10 372

4 389

2 418

1 008

netto z działalności
netto z działalności
netto z działalności
netto razem

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
(w zł / EUR)
Stan na dzień
Aktywa razem
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję
(w zł / EUR)

0,10
31.03.2017

1,50
31.12.2016

0,02
31.03.2017 EUR

0,34
31.12.2016 EUR

575 726

552 018

136 434

124 778

193 166

192 897

45 776

43 602

169 741

150 295

40 225

33 973

212 819

208 826

50 433

47 203

15 623

15 623

3 702

3 531

3 124 500

3 124 500

3 124 500

3 124 500

68,11

3,06

16,14

0,70

2. Wybrane jednostkowe dane finansowe

Wybrane jednostkowe dane finansowe

Przychody ze sprzedaży
Zysk operacyjny
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Zysk (strata) netto z działalności
kontynuowanej
Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej
Przepływy pieniężne netto razem
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
(w zł / EUR)
Stan na dzień
Aktywa razem
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję
(w zł / EUR)

I kwartał 2017
narastająco

I kwartał 2016
narastająco

I kwartał 2017
narastająco EUR

I kwartał 2016
narastająco EUR

299 390

324 231

69 803

74 434

(1 848)

2 068

(431)

475

(2 904)

1 226

(677)

281

(2 570)

989

(599)

227

9 332

(24 996)

2 179

(5 738)

(2 085)

(8 365)

(486)

(1 920)

(1 169)

38 842

(272)

8 917

6 078

5 481

1 417

1 258

(0,82)
31.03.2017

0,32
31.12.2016

(0,19)
31.03.2017 EUR

0,07
31.12.2016 EUR

551 727

528 118

130 747

119 376

203 036

202 990

48 115

45 884

173 298

150 641

41 068

34 051

175 393

174 487

41 564

39 441

15 623

15 623

3 702

3 531

3 124 500

3 124 500

3 124 500

3 124 500

56,13

55,84

13,30

12,62
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3. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy
oraz za okres obrotowy zakończony dnia 31 marca 2016 (w tysiącach złotych).

Nota

zakończony

01.01.2017 - 31.03.2017

dnia

31

marca

2017

roku

01.01.2016 - 31.03.2016

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży produktów

18.1

295 030

307 281

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

18.1

11 260

11 940

306 290

319 221

Przychody ze sprzedaży
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

18.2

263 659

269 490

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

18.2

10 789

11 549

274 448

281 039

31 842

38 182

Koszt własny sprzedaży
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży

18.2

20 663

20 849

Koszty ogólnego zarządu

18.2

9 668

11 361

Pozostałe przychody operacyjne

18.3

803

2 098

Pozostałe koszty operacyjne

18.4

587

1 343

1 727

6 727

Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody i koszty finansowe netto

(1 080)

(1 141)

Zysk (strata) brutto

18.5

647

5 586

Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności
kontynuowanej

341

901

306

4 685

306

4 685

Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto za okres
Inne całkowite dochody
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych

2 139

(739)

Inne całkowite dochody netto

2 139

(739)

CAŁKOWITY DOCHÓD ZA ROK OBROTOWY

2 445

3 946

306

4 678

Zysk ogółem przypadający na
akcjonariuszy jednostki dominującej
udziały nie dające kontroli

7

Łączne całkowite dochody przypadające na
akcjonariuszy jednostki dominującej

2 445

3 939

2 445

3 946

podstawowy z zysku za okres

0,10

1,50

podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej

0,10

1,50

rozwodniony z zysku za okres

0,10

1,50

rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej

0,10

1,50

udziały nie dające kontroli
Suma całkowitych dochodów

7

Zysk (strata) netto na jedną akcję

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
……………………………………………….
Małgorzata Turalska
Główna Księgowa

……………………………………………….
Piotr Kulikowski
Prezes Zarządu
Spółki dominującej

Olsztyn, dnia 30 maja 2017 roku
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4. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Skonsolidowane sprawozdanie
(w tysiącach złotych).

z

sytuacji

AKTYWA

finansowej

Nota

Aktywa trwałe (długoterminowe)
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Wartości niematerialne
Wartość firmy
Pozostałe aktywa finansowe

19.1

Pochodne instrumenty finansowe
Należności handlowe i pozostałe

na

dzień

31

marca

2017

roku

i

31

grudnia

2016

roku

31.03.2017

31.12.2016

279 935

281 974

265 974

268 713

532

532

3 300

3 446

1 103

1 103

80

82

393
19.1

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

594

667

7 959

7 431

295 791

270 044

85 891

77 193

Rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)
Zapasy
Pozostałe instrumenty finansowe

2 249

Należności handlowe i pozostałe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Pozostałe aktywa finansowe

19.1

Rozliczenia międzyokresowe
SUMA AKTYWÓW
PASYWA
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom
jednostki dominującej)

168 725

164 062

37 448

27 076

18

18

1 460

1 695

575 726

552 018

31.03.2017

31.12.2016

212 819

208 826

Kapitał zakładowy

15 623

15 623

Pozostałe kapitały

129 852

129 853

Zyski zatrzymane

65 204

64 636

2 140

(1 286)

212 819

208 826

193 166

192 897

150 986

149 679

1 697

1 697

17 101

18 874

9 896

10 182

13 185

12 081

Kapitał z aktualizacji wyceny
Kapitały własne przypadające udziałom
niedającym kontroli
Kapitał własny ogółem
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty i pożyczki
Rezerwy długoterminowe

20

Pochodne instrumenty finansowe

60

Zobowiązania handlowe i pozostałe
Dotacje
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Inne rozliczenia międzyokresowe
Zobowiązania krótkoterminowe

301

324

169 741

150 295

154 999

142 294

13 035

4 956

1 230

1 251

145

1 533

Kredyty i pożyczki
Zobowiązania handlowe i pozostałe
Rezerwy krótkoterminowe

20

Dotacje
Pochodne instrumenty finansowe
Inne rozliczenia międzyokresowe

27

332

261

Stan zobowiązań ogółem

362 907

343 192

SUMA PASYWÓW

575 726

552 018

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
……………………………………………….
Małgorzata Turalska
Główna Księgowa

……………………………………………….
Piotr Kulikowski
Prezes Zarządu
Spółki dominującej

Olsztyn, dnia 30 maja 2017 roku
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5. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres obrotowy
oraz za okres obrotowy zakończony dnia 31 marca 2016 (w tysiącach złotych)

zakończony

dnia

31

01.01.2017 –
31.03.2017
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Amortyzacja
Zysk akcjonariuszy mniejszościowych
Zyski (straty) z tyt. różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
dywidendy i udziały w zyskach
w pozostałych jednostkach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
inne wpływy z aktywów finansowych
Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Na aktywa finansowe, w tym:
w pozostałych jednostkach
udzielone pożyczki długoterminowe
Spłata zobowiązań z tyt. instrumentów finansowych
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Kredyty i pożyczki
Otrzymane płatności z tytułu umów leasingu
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Spłaty kredytów i pożyczek
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:
o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje o przepływach pieniężnych
Podatek dochodowy zapłacony

marca

2017

roku

01.01.2016 –
31.03.2016

306
14 912

4 678
(2 140)

4 635

4 417
7
60
1 274
23
12 269
(1 812)
4 324
(17 708)
(4 271)
(723)
2 538

174
910
43
11 178
(8 699)
(14 285)
23 945
(2 510)
(479)
15 218
524
522
2

6
6

2
2
4 933
4 933

9 879
9 879

(4 409)

(9 873)

1 404
1 308
96

870
970
1
(437)
10 372
10 372
(265)
27 076
37 448

155 941
155 778
137
26
144 217
142 353
927
930
7
11 724
4 389
4 389
(7)
3 796
8 185

481

1 419

1 841

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
……………………………………………….
Małgorzata Turalska
Główna Księgowa

……………………………………………….
Piotr Kulikowski
Prezes Zarządu
Spółki dominującej

Olsztyn, dnia 30 maja 2017 roku
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6. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy
oraz za okres obrotowy zakończony dnia 31 marca 2016 (w tysiącach złotych).

zakończony dnia

31

marca

2017

roku

Przypadający na akcjonariuszy Spółki
Kapitał
akcyjny
Na dzień 1 stycznia 2016 r.
Rozwiązanie rezerwy z tytułu
podatku dochodowego

15 623

Pozostałe
kapitały
111 134

Różnice kursowe z konsolidacji

Zyski
zatrzymane
76 402

Kapitał z
aktualizacji
wyceny
(1 270)

Razem

201 889

Przypadający na
akcjonariuszy
mniejszościowych

Kapitał własny
ogółem

153

202 042

49

49

49

(188)

(188)

(188)

4 678

4 678

4 678

(116)

(122)

(122)

Zysk lub (strata) lat ubiegłych
Zysk lub (strata) roku
Różnice konsolidacyjne

(6)

Wypłata dywidendy
Udział akcjonariuszy
posiadających udziały niedające
kontroli
Inne (instrumenty pochodne
zabezpieczające)

7
531

531

7
531

Na dzień 31 marca 2016 r.

15 623

111 128

80 825

(739)

206 837

Na dzień 1 stycznia 2017 r.
Rozwiązanie rezerwy z tytułu
podatku dochodowego

15 623

129 853

64 636

(1 286)

208 826

208 826

51

51

51

96

96

96

307

307

307

114

113

113

3 426

3 426

3 426

2 140

212 819

212 819

Różnice kursowe z konsolidacji

160

206 997

Zysk lub (strata) lat ubiegłych
Zysk lub (strata) roku
Różnice konsolidacyjne

(1)

Wypłata dywidendy
Udział akcjonariuszy
posiadających udziały niedające
kontroli
Inne (instrumenty pochodne
zabezpieczające)
Na dzień 31 marca 2017 r.

15 623

129 852

65 204

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
……………………………………………….
Małgorzata Turalska
Główna Księgowa

……………………………………………….
Piotr Kulikowski
Prezes Zarządu
Spółki dominującej

Olsztyn, dnia 30 maja 2017 roku
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7. Informacje ogólne
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres obrotowy zakończony 31 marca 2017 roku oraz zawiera dane porównawcze
za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku dla sprawozdania z sytuacji finansowej, a także za okres obrotowy zakończony 31 marca 2016
roku dla sprawozdania z całkowitych dochodów, z przepływów pieniężnych oraz ze zmian w kapitale własnym.
Indykpol S.A. – jednostka dominująca Grupy Kapitałowej Indykpol – została utworzona Aktem Notarialnym z dnia
17 listopada 1993 roku. Siedziba Spółki dominującej mieści się w Olsztynie przy ul. Jesiennej 3.
Spółka dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037732.
Spółce nadano numer statystyczny REGON 510523536.
Czas trwania Spółki dominującej jest nieograniczony.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki dominującej jest:

przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu wg PKD – 10.12.Z,

produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego wg PKD – 10.13.Z,

chów i hodowla drobiu wg PKD – 01.47.Z.
Spółka dominująca działa w branży spożywczej.

8. Skład Grupy
W skład Grupy wchodzi Indykpol S.A. oraz następujące spółki zależne:

Indykpol S.A. Kapitał podstawowy 15 623 tys. zł
LZD „Eldrob” S.A.
Kapitał podstawowy 7 767 tys. zł

Siedziba: Świebodzin
Zakres działalności: usługowa produkcja przetwórcza
Metoda konsolidacji: pełna
Udział w kapitale zakładowym/prawach głosu: 100%/100%

„OZKOM” Sp. z o.o.
Kapitał podstawowy 3 985 tys. zł

Siedziba: Olsztyn
Zakres działalności: usługi techniczne
Metoda konsolidacji: pełna
Udział w kapitale zakładowym/prawach głosu: 99,87%/99,87%

Nutripol Sp. z o.o.
Kapitał podstawowy 6 812 tys. zł

Siedziba: Olsztynek
Zakres działalności: produkcja gotowej paszy dla zwierząt
gospodarskich
Metoda konsolidacji: pełna
Udział w kapitale zakładowym/prawach głosu: 100%/100%

„Indykpol Brand Management”
Sp. z o.o.
Kapitał podstawowy 10 tys. zł

Siedziba: Warszawa
Zakres działalności: dzierżawa własności intelektualnej
i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych
prawem autorskim
Metoda konsolidacji: pełna
Udział w kapitale zakładowym/prawach głosu: 100%/100%

„Indykpol Brand” Sp. z o.o.
Kapitał podstawowy 62 005 tys. zł

Siedziba: Warszawa
Zakres działalności: dzierżawa własności intelektualnej
i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych
prawem autorskim
Metoda konsolidacji: pełna
Udział w kapitale zakładowym/prawach głosu: 99,99%/99,99%

Wołżańskie Delikatesy Sp. z o.o.
Kapitał podstawowy 40 000 tys. RUB
(4 103 tys. zł; wg kursu z dnia
nabycia)

Siedziba: Wierchnie Usłonie Republika Tatarstan (Fed. Rosyjska)
Zakres działalności: produkcja pasz, produkcja piskląt, chów
i ubój indyków oraz produkcja wyrobów drobiowych
Metoda konsolidacji: pełna
Udział w kapitale zakładowym/prawach głosu: 100%/100%
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9. Skład Zarządu Spółki dominującej

Skład Zarządu Spółki dominującej na dzień 31 marca 2017 roku był jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego
pełnił Piotr Kulikowski.
Funkcje Prokurentów pełniły następujące osoby:


Waldemar Połucha

– Dyrektor ds. Ekonomiczno – Finansowych,



Maciej Sośnicki

– Dyrektor Dywizji Surowcowo – Mięsnej,



Halina Gajdzińska

– Dyrektor ds. Jakości,



Leszek Krzewicki

– Dyrektor ds. Techniki i Inwestycji,



Lech Klimkowski

– Dyrektor ds. Controllingu i Planowania.

10.Skład Rady Nadzorczej Spółki dominującej
W skład Rady Nadzorczej Spółki dominującej na dzień 31 marca 2017 roku wchodzili:



Feliks Kulikowski

– Prezes Rady Nadzorczej,



Dorota Madejska

– Wiceprezes Rady Nadzorczej,



Alfred Sutarzewicz

– Członek Rady,



Stanisław Pacuk

– Członek Rady,



Andrzej Dorosz

– Członek Rady.

11.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki dominującej w dniu 30 maja 2017 r.

12.Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Indykpol S.A. i spółek zależnych zostały sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego,
z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, które są wyceniane według wartości godziwej. Wartość bilansowa ujętych
zabezpieczanych aktywów i zobowiązań jest korygowana o zmiany wartości godziwej, które można przypisać ryzyku, przed którym te
aktywa i zobowiązania są zabezpieczane.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę
w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia
okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy.

12.1.

Oświadczenie o zgodności

Niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane
przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej
Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).

12.2.

Waluta pomiaru i waluta sprawozdań finansowych

Walutą pomiaru Grupy i walutą sprawozdawczą sprawozdania finansowego jest złoty polski.

13.Zmiany stosowanych zasad rachunkowości
W niniejszym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i w okresie porównawczym Grupa nie zmieniała stosowanych
zasad rachunkowości.
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14.Nowe standardy i interpretacje
14.1.
Standardy i zmiany w standardach rachunkowości oraz interpretacjach do tych standardów
obowiązujące na dzień 01 stycznia 2017 r.
Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał
2017 roku są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok,
z wyjątkiem zmian opisanych poniżej.
Zastosowano takie same zasady dla okresu bieżącego i porównywalnego. Szczegółowy opis zasad rachunkowości przyjętych przez
Grupę Kapitałową Indykpol został przedstawiony w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2016 rok, opublikowanym
w dniu 28.04.2017 roku.
Efekt zastosowania nowych standardów rachunkowości i zmian polityki rachunkowości
Zmiany wynikające ze zmian MSSF
Następujące nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub
Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej obowiązują od 1 stycznia 2016 roku:








Zmiany w MSSF 11 Ujmowanie nabycia udziałów we wspólnych działaniach
Zmiany w MSR 16 i MSR 38 Wyjaśnienia w zakresie akceptowanych metod ujmowania umorzenia i amortyzacji
Zmiany w MSR 16 i MSR 41 Rolnictwo: Rośliny Produkcyjne
Zmiany w MSR 27 Metoda praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych
Zmiany w MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28 Jednostki inwestycyjne: zastosowanie wyjątku z konsolidacji
Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej (Annual Improvements 2012-2014)
Zmiany w MSR 1 Inicjatywa w sprawie ujawnień

Ich zastosowanie nie miało wpływu na wyniki działalności i sytuację finansową Grupy, a skutkowało jedynie zmianami stosowanych
zasad rachunkowości lub ewentualnie rozszerzeniem zakresu niezbędnych ujawnień czy też zmianą używanej terminologii.
Główne konsekwencje zastosowania nowych regulacji:


Zmiany w MSSF 11 Ujmowanie nabycia udziałów we wspólnych działaniach

Zmiany w MSSF 11 zostały opublikowane w dniu 6 maja 2014 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się
1 stycznia 2016 roku lub później. Celem zmian jest przedstawienie szczegółowych wytycznych wyjaśniających sposób ujęcia transakcji
nabycia udziałów we wspólnych działaniach, które stanowią przedsięwzięcie. Zmiany wymagają, aby stosować zasady identyczne do
tych, które stosowane są w przypadku połączeń jednostek.
Zastosowanie zmienionego standardu nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.


Zmiany w MSR 16 i MSR 38 Wyjaśnienia w zakresie akceptowanych metod ujmowania umorzenia i amortyzacji

Zmiany w MSSF 16 Rzeczowe aktywa trwałe i MSR 38 Wartości niematerialne zostały opublikowane w dniu 12 maja 2014 roku i mają
zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później. Zmiana stanowi dodatkowe wyjaśnienia w
stosunku do dozwolonych do stosowania metod amortyzacji. Celem zmian jest wskazanie, że metoda naliczania umorzenia rzeczowych
aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych oparta na przychodach nie jest właściwa, jednak w przypadku wartości
niematerialnych metoda ta może być zastosowana w określonych okolicznościach.
Zastosowanie zmienionego standardu nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.


Zmiany w MSR 16 i MSR 41 Rolnictwo: Rośliny Produkcyjne

Zmiany w MSSF 16 i 41 zostały opublikowane w dniu 30 czerwca 2014 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później. Zmiana ta wskazuje, że rośliny produkcyjne powinny być ujmowane w taki sam
sposób jak rzeczowe aktywa trwałe w zakresie MSR 16. W związku z powyższym rośliny produkcyjne należy rozpatrywać poprzez
pryzmat MSR 16, zamiast MSR 41. Produkty rolne wytwarzane przez rośliny produkcyjne nadal podlegają pod zakres MSR 41.
Zastosowanie zmienionego standardu nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.


Zmiany w MSR 27 Metoda praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych

Zmiany w MSR 27 zostały opublikowane w dniu 12 sierpnia 2014 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1
stycznia 2016 roku lub później. Zmiany przywracają w MSSF opcję ujmowania w jednostkowych sprawozdaniach finansowych inwestycji
w jednostki zależne, wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone za pomocą metody praw własności. W przypadku wyboru tej
metody należy ją stosować dla każdej inwestycji w ramach danej kategorii.
Zastosowanie zmienionego standardu nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.

Zmiany w MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28 Jednostki inwestycyjne: zastosowanie wyjątku z konsolidacji
Zmiany w MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28 zostały opublikowane w dniu 18 grudnia 2014 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później. Ich celem jest doprecyzowanie wymogów w zakresie rachunkowości jednostek
inwestycyjnych.
Grupa zastosowała te zmiany z dniem ustalonym przez Unię Europejską jako data wejścia w życie tego standardu – tj. 1 stycznia 2016
roku.
Zastosowanie zmienionych standardów nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.
Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
(Annual Improvements 2012-2014)

Finansowej

W dniu 25 września 2014 r. w wyniku dokonanego przeglądu MSSF wprowadzono drobne poprawki do następujących 4 standardów:
- MSSF 5 Aktywa przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana, w zakresie przeklasyfikowania aktywów lub grupy do zbycia
z „przeznaczonych do sprzedaży” do „posiadanych w celu przekazania właścicielom” i odwrotnie,
- MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnienia, m.in. w zakresie zastosowania zmian do MSSF 7 odnośnie kompensowania aktywów
i zobowiązań finansowych do śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych,
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- MSR 19 Świadczenia pracownicze, w zakresie waluty „obligacji korporacyjnych wysokiej jakości” wykorzystywanych do ustalenia stopy
dyskonta,
- MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, w zakresie doprecyzowania, w jaki sposób wskazać, że ujawnienia wymagane przez
par. 16A MSR 34 zostały zamieszczone w innym miejscu raportu śródrocznego.
Mają one zastosowanie przeważnie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. lub później. Grupa ocenia,
że zastosowanie zmienionych standardów nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy, z wyjątkiem poprawki
do MSR 34, która może skutkować dodatkowymi ujawnieniami w śródrocznych sprawozdaniach finansowych Grupy.


Zmiany w MSR 1 Inicjatywa w sprawie ujawnień

W dniu 18 grudnia 2014 roku w ramach dużej inicjatywy mającej na celu poprawę prezentacji i ujawnień w raportach finansowych
opublikowano zmiany do MSR 1. Zmiany te mają służyć dalszemu zachęcaniu jednostek do stosowania profesjonalnego osądu
w określaniu jakie informacje ujawnić w ich sprawozdaniach finansowych. Przykładowo, zmiany doprecyzowują, że istotność dotyczy
całości sprawozdań finansowych oraz, że zawarcie nieistotnych informacji może zredukować użyteczność ujawnień stricte finansowych.
Ponadto, zmiany doprecyzowują, że jednostki powinny stosować profesjonalny osąd przy określaniu w jakim miejscu i w jakiej
kolejności prezentować informacje przy ujawnianiu informacji finansowych.
Opublikowanym zmianom towarzyszą też zmiany w MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, który zwiększa wymogi ujawnień
odnośnie przepływów z działalności finansowej oraz środków pieniężnych i ich ekwiwalentów jednostki (szczegóły poniżej).
Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.
Standardy nieobowiązujące (Nowe standardy i interpretacje)
W niniejszym sprawozdaniu finansowym Grupa nie zdecydowała o wcześniejszym zastosowaniu opublikowanych standardów lub
interpretacji przed ich datą wejścia w życie.
Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet
ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie na dzień bilansowy:


MSSF 9 Instrumenty finansowe

Nowy standard został opublikowany w dniu 24 lipca 2014 roku i roku i ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się dnia
1 stycznia 2018 roku lub później. Celem standardu jest uporządkowanie klasyfikacji aktywów finansowych oraz wprowadzenie
jednolitych zasad podejścia do oceny utraty wartości dotyczących wszystkich instrumentów finansowych. Standard wprowadza równ ież
nowy model rachunkowości zabezpieczeń w celu ujednolicenia zasad ujmowania w sprawozdaniach finansowych informacji
o zarządzaniu ryzykiem.
Grupa zastosuje nowy standard od 1 stycznia 2018 roku.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania nowego
standardu. Grupa rozpoczęła analizę skutków wdrożenia nowego standardu.


MSSF 14 Regulatory Deferral Accounts

Nowy standard został opublikowany w dniu 30 stycznia 2014 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się
1 stycznia 2016 roku lub później. Nowy standard ma charakter przejściowy w związku z toczącymi się pracami RMSR nad
uregulowaniem sposobu rozliczania operacji w warunkach regulacji cen. Standard wprowadza zasady ujmowania aktywów i zobowiązań
powstałych w związku z transakcjami o cenach regulowanych w przypadku gdy jednostka podejmie decyzję o przejściu na MSSF.
Grupa zastosuje nowy standard nie wcześniej niż z dniem ustalonym przez Unię Europejską jako data wejścia w życie tego standardu.
Ze względu na przejściowy charakter standardu Komisja Europejska postanowiła nie rozpoczynać formalnej procedury zatwierdzenia
standardu i poczekać na docelowy standard.
Zastosowanie nowego standardu nie będzie miało wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.


MSSF 15 Przychody z umów z klientami

Nowy ujednolicony standard został opublikowany w dniu 28 maja 2014 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających
się 1 stycznia 2018 roku (pierwotnie 2017 roku) lub później i dozwolone jest jego wcześniejsze zastosowanie. Standard ustanawia
jednolite ramy ujmowania przychodów i zawiera zasady, które zastąpią większość szczegółowych wytycznych w zakresie ujmowania
przychodów istniejących obecnie w MSSF, w szczególności, w MSR 18 Przychody, MSR 11 Umowy o usługę budowlaną oraz związanych
z nimi interpretacjach. W dniu 11 września 2015 roku Rada Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości opublikowała projekt
zmian w przyjętym standardzie odraczający o rok datę wejścia w życie tego standardu.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania nowego
standardu. Grupa rozpoczęła analizę skutków wdrożenia nowego standardu.


MSSF 16 Leasing

Nowy standard został opublikowany w dniu 13 stycznia 2016 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się
1 stycznia 2019 roku lub później i dozwolone jest jego wcześniejsze zastosowanie (ale pod warunkiem równoczesnego zastosowania
MSSF 15). Standard zastępuje dotychczasowe regulacje dotyczące leasingu (m.in. MSR 17) i diametralnie zmienia podejście do umów
leasingowych o różnym charakterze, nakazując leasingobiorcą wykazywanie w bilansach aktywów i zobowiązań z tytułu zawartych
umów leasingowych, niezależnie od ich rodzaju.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania nowego
standardu. Grupa rozpoczęła analizę skutków wdrożenia nowego standardu.


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

Zmiany w MSSF 10 i MSR 28 zostały opublikowane w dniu 11 września 2014 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później (termin wejścia w życie obecnie został odroczony bez wskazania daty
początkowej). Zmiany doprecyzowują rachunkowość transakcji, w których jednostka dominująca traci kontrolę nad jednostką zależną,
która nie stanowi „biznesu” zgodnie z definicją określoną w MSSF 3 „Połączenia jednostek”, w drodze sprzedaży wszystkich lub części
udziałów w tej jednostce zależnej do jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia ujmowanego metodą praw własności.
Grupa zastosuje zmiany w standardach nie wcześniej niż z dniem ustalonym przez Unię Europejską jako data wejścia w życie tego
standardu. Aktualnie Komisja Europejska postanowiła odroczyć formalną procedurę zatwierdzenia standardu.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania
zmienionych standardów.
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Zmiany w MSR 12 Ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu niezrealizowanych strat

Zmiany w MSR 12 zostały opublikowane w dniu 19 stycznia 2016 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się
1 stycznia 2017 roku lub później. Ich celem jest doprecyzowanie wymogów w zakresie ujmowania aktywów z tytułu podatku
odroczonego dotyczących dłużnych instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej.
Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.


Zmiany w MSR 7 Inicjatywa w sprawie ujawnień

Zmiany w MSR 7 zostały opublikowane w dniu 29 stycznia 2016 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się
1 stycznia 2017 roku lub później. Celem zmian było zwiększenie zakresu informacji przekazywanej odbiorcom sprawozdania
finansowego w zakresie działalności finansowej jednostki poprzez dodatkowe ujawniania zmian wartości bilansowej zobowiązań
związanych z finansowaniem działalności jednostki.
Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy, poza
zmianą zakresu ujawnień prezentowanych w sprawozdaniu finansowym.


Doprecyzowanie zapisów MSSF 15 Przychody z umów z klientami

Doprecyzowanie zapisów MSSF 15 zostało opublikowane w dniu 12 kwietnia 2016 roku i ma ono zastosowanie do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później (zgodnie z datą rozpoczęcia obowiązywania całego standardu). Celem zmian w
standardzie było wyjaśnienie wątpliwości pojawiających się w trakcie analiz przedwdrożeniowych odnośnie: identyfikacji zobowiązania
do spełnienia świadczenia (performance obligation), wytycznych stosowania standardu w kwestii identyfikacji zleceniodawcy/agenta
oraz przychodów z licencji dotyczących własności intelektualnej, czy wreszcie okresy przejściowego przy pierwszym zastosowaniu
nowego standardu.
Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.


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

Zmiany w MSSF 2 zostały opublikowane w dniu 20 czerwca 2016 roku i mają one zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających
się 1 stycznia 2018 roku lub później.
Celem zmian w standardzie było doprecyzowanie sposobu ujmowania niektórych rodzajów transakcji płatności na bazie akcji.
Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.


Zmiany w MSSF 4 Zastosowanie MSSF 9 “Instrumenty finansowe” w MSSF 4 “Umowy ubezpieczeniowe” opublikowane
w dniu 12 września 2016 roku.
Mają one zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później.
Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.


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

W dniu 8 grudnia 2016 roku w wyniku dokonanego przeglądu MSSF wprowadzono drobne poprawki do następujących 3 standardów:
- MSSF 1 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, w zakresie usunięcia kilku zwolnień przewidzianych w tym standardzie, które nie
mają już zastosowania,
- MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach, w zakresie doprecyzowania wymogów odnośnie ujawnień
informacji na temat udziałów niezależnie od tego czy są one traktowane jako przeznaczone do sprzedaży, przekazania w formie
dywidendy i działalność zaniechana, czy też nie,
- MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach, w zakresie momentu, w którym jednostki
o charakterze inwestycyjnym (np. venture capital) mogą zdecydować o wyborze sposobu wyceny udziałów w jednostkach
stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięciach w wartości godziwej, a nie metodą praw własności.

Mają one zastosowanie przeważnie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 r. (niektóre już dla okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2017 r.) lub później.
Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionych standardów nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.


KIMSF 22 Transakcje w walucie obcej a wynagrodzenie zaliczkowe

Nowa interpretacja została opublikowana w dniu 8 grudnia 2016 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się
dnia 1 stycznia 2018 roku lub później. Celem interpretacji jest wskazanie w jaki sposób określić datę transakcji dla celów ustalenia
właściwego kursu (do przeliczeń) transakcji zawartej w walucie obcej w sytuacji, gdy jednostka płaci lub otrzymuje zaliczkę w walucie
obcej.
Grupa zastosuje nową interpretację od 1 stycznia 2018 roku.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania nowej
interpretacji. Grupa rozpoczęła analizę skutków wdrożenia nowej interpretacji.


Zmiana w MSR 40 Przeniesienie nieruchomości inwestycyjnych

Zmiana w MSR 40 została opublikowana w dniu 8 grudnia 2016 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się
1 stycznia 2018 roku lub później. Jej celem jest doprecyzowanie, że przeniesienie nieruchomości z lub do nieruchomości inwest ycyjnych
może nastąpić wtedy, i tylko wtedy, gdy nastąpiła zamiana sposobu użytkowania nieruchomości.
Grupa zastosuje zmieniony standard od 1 stycznia 2018 roku.
Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.
MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez Radę
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów, interpretacji oraz zmian do nich, które na
dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania przez UE:


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



MSSF 16 Leasing opublikowany w dniu 13 stycznia 2016 roku,
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Zmiany w MSSF 10 i MSR 28: Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub
wspólnym przedsięwzięciem opublikowane w dniu 11 września 2014 roku,



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



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



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



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



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



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



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



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

Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego innego standardu, interpretacji lub zmiany, która została
opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie.

15.Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach
15.1.

Profesjonalny osąd

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

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

odzwierciedlać treść ekonomiczną transakcji,

obiektywne,

sporządzone zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny,

kompletne we wszystkich istotnych aspektach.
Subiektywna ocena dokonana na dzień 31 marca 2017 roku dotyczy rezerw na aktywa biologiczne i zapasy. Spółka dominująca posiada
aktywa biologiczne, na które składają się stada hodowlane i tuczowe indyków, do których zastosowanie ma MSR 41 Rolnictwo.
W początkowym ujęciu wszystkie aktywa biologiczne wyceniane są w cenie nabycia. Na dzień bilansowy aktywa biologiczne wyceniane
są w koszcie wytworzenia podlegającym w tym przypadku odpisom z tytułu utraty wartości, a w przypadku stad hodowlanych również
umorzeniu równemu wartości jaj wyprodukowanych przez stado. Wartością rezydualną stad hodowlanych jest wartość rzeźna stada
hodowlanego. W przypadku stad tuczowych nie występuje umorzenie.
Występujące losowe przypadki nieproduktywności stad hodowlanych mierzonych ilością zniesionych jaj oraz chorób, są dla Spółki
dominującej przesłanką do tworzenia cyklicznie, na podstawie historycznych doświadczeń, zgodnie z zasadą ostrożności bilansowej,
odpisów aktualizujących potencjalne ryzyko. Spółka dominująca aktualizuje kwotę rezerwy biorąc pod uwagę bieżącą sytuację i wynik
hodowli z ostatnich kilku lat.

15.2.

Niepewność szacunków

Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wymaga od Zarządu Spółki dominującej dokonania szacunków, jako że
wiele informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym nie może zostać wycenione w sposób precyzyjny. Zarząd weryfikuje przyjęte
szacunki w oparciu o zmiany czynników branych pod uwagę przy ich dokonywaniu, nowe informacje lub doświadczenia
z przeszłości. Dlatego też szacunki dokonane na 31 marca 2017 roku mogą zostać w przyszłości zmienione. Główne szacunki zostały
opisane w następujących notach:
Nota

Rodzaj ujawnionej informacji

Odpisy aktualizujące wartość należności
handlowych

Grupa ma zawartą umowę z ubezpieczycielem zgodnie, z którą
należności handlowe są ubezpieczone średnio w 90 % wartości
do wysokości przyznanego limitu. Jeżeli limit nie może zostać przyznany
lub zostanie dla klienta cofnięty, w sytuacji zagrożenia utraty
wierzytelności Grupa tworzy odpis na utratę wartości zgodnie
z obowiązującą wewnętrzną procedurą.

Odpisy aktualizujące wartość posiadanych
udziałów

Charakterystykę odpisów posiadanych udziałów zawiera Nota 23.

Podatek dochodowy

Założenia przyjęte w celu rozpoznania aktywów z tytułu podatku
odroczonego. Grupa tworząc aktywa od podatku dochodowego bierze
pod uwagę możliwość jego wykorzystania w najbliższej dającej się
przewidzieć przyszłości uwzględniając zasadę ostrożności bilansowej.
Jednym z głównych składników aktywów i rezerw z tytułu podatku
dochodowego na dzień 31 marca br. jest koszt i przychód z tytułu
leasingu.
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Wartość godziwa instrumentów pochodnych oraz
innych instrumentów finansowych

Charakterystyka została przedstawiona szczegółowo w Nocie 27.

Zapasy

Spółka dominująca tworzy rezerwy na zapasy (wyroby gotowe, aktywa
biologiczne) w związku z dużą zmiennością warunków rynkowych.

Rezerwy

Rezerwy
dotyczące
przewidywanych
kosztów
handlowych,
niewykorzystanych urlopów oraz innych tytułów zostały ujawnione
w Nocie 20.

16.Zasady rachunkowości
Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadami wynikającymi z Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską. Prezentacja sprawozdania oparta jest na MSR 34 Śródroczna
sprawozdawczość finansowa przy zastosowaniu tych samych zasad dla okresu bieżącego i porównywalnego.
Powyższe zasady zostały opublikowane w raporcie rocznym za rok 2016.
W bieżącym kwartale nie wystąpiły zmiany zasad rachunkowości.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe Indykpol S.A. oraz sprawozdania finansowe
jej jednostek zależnych sporządzone każdorazowo za okres zakończony dnia 31 marca 2017 roku. Sprawozdania finansowe jednostek
zależnych sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy, co sprawozdanie jednostki dominującej, przy wykorzystaniu spójnych
zasad rachunkowości, w oparciu o jednolite zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym
charakterze. W celu eliminacji jakichkolwiek rozbieżności w stosowanych zasadach rachunkowości wprowadza się korekty.
Wszystkie znaczące salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym niezrealizowane zyski wynikające z transakcji
w ramach Grupy, zostały w całości wyeliminowane. Niezrealizowane straty są eliminowane chyba, że dowodzą wystąpienia utraty
wartości.
Jednostki zależne podlegają konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad nimi kontroli przez Grupę, a przestają być konsolidowane od
dnia ustania kontroli. Sprawowanie kontroli przez Spółkę dominującą ma miejsce wtedy, gdy posiada ona bezpośrednio
lub pośrednio, poprzez swoje jednostki zależne, więcej niż połowę liczby głosów w danej spółce, chyba, że możliwe jest
do udowodnienia, że taka własność nie stanowi o sprawowaniu kontroli. Sprawowanie kontroli ma miejsce również wtedy,
gdy Grupa ma możliwość wpływania na politykę finansową i operacyjną danej jednostki.

16.1.

Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu
zawarcia transakcji lub kursu określonego w towarzyszącym danej transakcji kontrakcie terminowym typu forward.
Na koniec okresu sprawozdawczego aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na
złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego średniego kursu ustalonego dla danej
waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji:

przychodów ze sprzedaży; jeżeli dotyczą należności z tytułu dostaw i usług,

kosztu własnego sprzedaży; jeżeli dotyczą zobowiązań z tytułu dostaw i usług,

pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych, jeżeli dotyczą należności lub zobowiązań z tytułu sprzedaży/zakupu
rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych,

przychodów (kosztów) finansowych w przypadku pozostałych pozycji aktywów lub pasywów.
Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według kosztu historycznego wyrażonego w walucie obcej są wykazywane
po kursie historycznym z dnia transakcji. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według wartości godziwej wyrażonej
w walucie obcej są przeliczane po kursie z dnia dokonania wyceny do wartości godziwej.
Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej:
Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu

31.03.2017

31.12.2016

31.03.2016

EURO

4,2198

4,4240

4,2684

USD

3,9455

4,1793

3,7590

GBP
Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących
na ostatni dzień każdego miesiąca
w danym okresie

4,9130

5,1445

5,4078

31.03.2017

31.12.2016

31.03.2016

EURO

4,2891

4,3757

4,3559

USD

4,0224

3,9680

3,9416

GBP

4,9985

5,3355

5,5966

17.Informacje dotyczące segmentów operacyjnych
Segment operacyjny jest częścią składową jednostki:
a) która angażuje się w działalność gospodarczą, w związku, z którymi może uzyskiwać przychody i ponosić koszty (w tym przychody
i koszty związane z transakcjami z innymi częściami składowymi tej samej jednostki),
b) której wyniki działalności są regularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych
w jednostce oraz wykorzystujący te wyniki przy decydowaniu o alokacji zasobów do segmentu i przy ocenie wyników działalności
segmentu, a także
c) w przypadku, której są dostępne oddzielne informacje finansowe.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIES ZCZONE NA STRONACH 9—35 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA

15

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ INDYKPOL ZA
OKRES 01.01.2017-31.03.2017 R. (w tys. zł)

Segmenty branżowe
Podstawowy wzór podziału sprawozdawczości Spółki dominującej oparty jest na segmentach branżowych. Organizacja
i zarządzanie przedsiębiorstwem odbywają się w podziale na segmenty, odpowiednio do rodzaju oferowanych wyrobów i usług. Każdy
z segmentów stanowi strategiczną jednostkę gospodarczą, oferującą inne wyroby.
Dla celów zarządczych działalność Grupy została podzielona na trzy segmenty branżowe: Segment A – działalność podstawową, którą
jest produkcja mięsa i przetworów z drobiu, Segment B – chów i hodowlę drobiu, Segment C – produkcja i sprzedaż pasz.
W poniższych tabelach przedstawione zostały dane dotyczące przychodów i zysków oraz niektórych aktywów i zobowiązań
poszczególnych segmentów operacyjnych Grupy za okres obrotowy zakończony odpowiednio 31 marca 2017 roku
i 31 marca 2016 roku.

01.01.2017 - 31.03.2017

Produkcja mięsa
i przetworów

Przychody ze sprzedaży:
od klientów zewnętrznych

Chów i hodowla
drobiu

Produkcja
i sprzedaż pasz

Pozostałe

Razem

263 823

20 231

83 873

11 709

379 636

263 823

20 231

40 742

11 554

336 350

43 131

155

43 286

z tytułu transakcji pomiędzy
segmentami
od klientów zewnętrznych
(powyżej 10% obrotów)
Przychody z tytułu odsetek

Koszty z tytułu odsetek

185

185

1 016

87

1 103

Zysk (strata) przed
opodatkowaniem

(9 210)

5 397

2 602

281

(930)

Aktywa segmentu

548 559

49 664

70 662

106 815

775 700

Zobowiązania segmentu

393 173

51 257

41 559

485 989

1 801

6 428

Pozostałe informacje dotyczące segmentów

Amortyzacja:
rzeczowych aktywów trwałych
wartości niematerialnych

Nakłady inwestycyjne na:
rzeczowe aktywa trwałe
wartości niematerialne

Odpisy aktualizujące z tytułu
utraty wartości zapasów

3 783

577

267

3 654

577

252

19

4 502

15

1 782

1 926

129

1 882

445

1 484

3 811

1 846

445

1 484

3 775

36

1 656

36

1 650

3 306

Uzgodnienia z danymi skonsolidowanymi

Pozycje
Przychody ze sprzedaży

Łączne wartości segmentów
operacyjnych

Wyłączenia pomiędzy
segmentami

Łączne wartości jednostki

379 636

73 346

306 290

185

111

74

Koszty z tytułu odsetek

1 103

87

1 016

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

(930)

(1 577)

647

775 700

199 974

575 726

Przychody z tytułu odsetek

Aktywa
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ INDYKPOL ZA
OKRES 01.01.2017-31.03.2017 R. (w tys. zł)

Zobowiązania

485 989

123 082

362 907

Amortyzacja:

6 428

1 793

4 635

rzeczowych aktywów trwałych

4 502

(56)

4 558

wartości niematerialnych

1 926

1 849

77

Nakłady inwestycyjne na:

3 811

3 811

3 775

3 775

36

36

3 306

3 306

rzeczowe aktywa trwałe
wartości niematerialne

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
zapasów

01.01.2016 - 31.03.2016

Produkcja mięsa
i przetworów

Przychody ze sprzedaży:
od klientów zewnętrznych

Chów i hodowla
drobiu

Produkcja
i sprzedaż pasz

Pozostałe

Razem

295 785

18 786

76 617

10 304

401 492

295 785

18 786

35 272

9 460

359 303

41 345

844

42 189

z tytułu transakcji pomiędzy
segmentami
od klientów zewnętrznych
(powyżej 10% obrotów)
Przychody z tytułu odsetek

121

Koszty z tytułu odsetek

885

121

218

1

1 104

Zysk (strata) przed
opodatkowaniem

(1 346)

2 977

2 565

(63)

4 133

Aktywa segmentu

532 495

46 718

41 322

108 703

729 238

Zobowiązania segmentu

329 241

27 746

41 587

398 574

1 871

6 258
4 284

Pozostałe informacje dotyczące segmentów

Amortyzacja:
rzeczowych aktywów trwałych
wartości niematerialnych
Nakłady inwestycyjne na:
rzeczowe aktywa trwałe
wartości niematerialne
Odpisy aktualizujące z tytułu
utraty wartości zapasów

3 589

575

223

3 479

575

208

22

15

1 849

110

1 974

9 237

1 048

7

10 292

8 893

1 048

7

9 948

344

2 122

344

3 100

5 222

Uzgodnienia z danymi skonsolidowanymi

Pozycje
Przychody ze sprzedaży

Przychody z tytułu odsetek

Łączne wartości segmentów
operacyjnych

Wyłączenia pomiędzy
segmentami

Łączne wartości jednostki

401 492

82 271

319 221

121

25

96
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ INDYKPOL ZA
OKRES 01.01.2017-31.03.2017 R. (w tys. zł)

Koszty z tytułu odsetek

1 104

24

1 080

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

4 133

(1 453)

5 586

Aktywa

729 238

215 444

513 794

Zobowiązania

398 574

91 777

306 797

Amortyzacja:

6 258

1 841

4 417
4 293

rzeczowych aktywów trwałych

4 284

(9)

wartości niematerialnych

1 974

1 850

Nakłady inwestycyjne na:
rzeczowe aktywa trwałe

10 292

9 948

9 948

344

344

5 222

5 222

wartości niematerialne
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
zapasów

124

10 292

Powyższe przychody stanowią przychody od klientów zewnętrznych. Zysk segmentów to zysk wygenerowany przez poszczególne
segmenty, z alokacją kosztów administracji i wynagrodzeń zarządu. Informacje te przekazuje się osobom decydującym
o przydziale zasobów i oceniających wyniki finansowe segmentu. Do segmentów sprawozdawczych przyporządkowuje się tylko aktywa
bezpośrednio związane z działalnością segmentu. Aktywa użytkowane wspólnie przez segmenty sprawozdawcze przydziela się do
segmentu o wiodącej sprzedaży. Osobom decyzyjnym nie są przedstawiane informacje na temat zobowiązań poszczególnych
segmentów.
W okresie sprawozdawczym Grupa Indykpol prowadziła działalność na terenie Polski. Głównym rynkiem zbytu w okresie
sprawozdawczym pozostał rynek krajowy. W tabeli poniżej zaprezentowano strukturę geograficzną rynków zbytu Grupy Indykpol.

01.01.2017 - 31.03.2017
Kraj (Polska)
Zagranica, w tym
Wielka Brytania
Niemcy
Holandia
Belgia
Irlandia
Włochy
Czechy
Hiszpania
Francja
Ukraina
Bułgaria

01.01.2016 - 31.03.2016
245 737

246 944

60 553

72 277

13 141

19 700

5 541

13 444

5 526

3 351

5 027

5 482

4 864

5 642

4 740

5 213

3 805

142

3 354

2 624

3 100

8 627

2 124

812

2 044

Litwa

1 942

Węgry

1 634

1 300

Rumunia
Inne kraje
Razem

1 238

1 194

2 807
306 290

4 412
319 221

18.Przychody i koszty
18.1.

Przychody ze sprzedaży
01.01.2017 31.03.2017

01.01.2016 31.03.2016

Przychody ze sprzedaży

295 549

307 605

kwoty zafakturowane

295 549

307 605

(1 944)
404

(816)
(108)

Przychody ze sprzedaży produktów

Różnice kursowe dotyczące należności z tytułu dostaw i usług
Zyski z tytułu instrumentów pochodnych (wycena i wynik na realizacji)
Różnice kursowe od kredytów walutowych (wycena i wynik na realizacji)
Razem przychody ze sprzedaży produktów

1 021

600

295 030

307 281
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ INDYKPOL ZA
OKRES 01.01.2017-31.03.2017 R. (w tys. zł)

01.01.2017 31.03.2017

01.01.2016 31.03.2016

Przychody ze sprzedaży

11 260

11 940

kwoty zafakturowane

11 260

11 940

11 260

11 940

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

Razem przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

18.2.

Koszty według rodzaju, w tym koszty świadczeń pracowniczych

Koszty według rodzaju
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych

01.01.2017 - 31.03.2017

01.01.2016 - 31.03.2016

4 635

4 417

20 671

19 789

250 285

267 891

47 760

46 117

Podatki i opłaty

1 141

1 194

Pozostałe koszty

1 722

1 720

326 214

341 128

(6 138)

(7 418)

Koszty świadczeń pracowniczych
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce

Razem koszty rodzajowe
Zmiana stanu produktów, produkcji w roku i rozliczeń
międzyokresowych (+/-)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)
Obroty wewnętrzne
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Razem koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów,
sprzedaży i koszty ogólnego zarządu

(441)

(644)

(25 645)

(31 366)

10 789

11 549

304 779

313 249

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (+)

263 659

269 490

Wartość sprzedanych towarów i materiałów (+)

10 789

11 549

Koszty sprzedaży (+)

20 663

20 849

9 668

11 361

304 779

313 249

01.01.2017 - 31.03.2017

01.01.2016 - 31.03.2016

15 989

15 183

Koszty ogólnego zarządu (+)
Razem koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów,
sprzedaży i koszty ogólnego zarządu
Koszty świadczeń pracowniczych
Koszty wynagrodzeń (+)
Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń (+)
Razem koszty świadczeń pracowniczych

18.3.

4 682

4 606

20 671

19 789

Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne
Zysk netto ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość rzeczowych aktywów
trwałych
Przychody z tytułu sprzedaży pozostałych składników majątku

01.01.2017 - 31.03.2017

01.01.2016 - 31.03.2016

42
807
6

562

319

329

Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość zapasów
Przychody z tytułu rozwiązanych umów leasingu
Rozliczone dotacje
Otrzymane darowizny
Przychody z tytułu dzierżawy
Otrzymane kary i odszkodowania
Rozwiązanie rezerw
Zwrot kosztów sądowych przez odbiorcę i należności odzyskane
w drodze egzekucji

33

26

102

157

14

4

2

5

Inne

285

208

Razem pozostałe przychody operacyjne

803

2 098
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ INDYKPOL ZA
OKRES 01.01.2017-31.03.2017 R. (w tys. zł)

18.4.

Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne

01.01.2017 - 31.03.2017

01.01.2016 - 31.03.2016

9

23

Strata netto ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Koszty z tytułu rozwiązanych umów leasingu
Odpisy aktualizujące wartość należności innych niż należności
z tytułu dostaw i usług oraz należności odsetkowe
Likwidacja materiałów

4

Darowizny przekazane
Kary i odszkodowania
Koszty postępowania sądowego
Koszty związane z niewykorzystaniem majątku i zdolności
produkcyjnych

10

4

275

146

2

1

Przekazane bonusy
Koszty z tytułu sprzedaży pozostałych składników majątkowych

807

Odpis aktualizujący wartość należności z tytułu dostaw i usług
Odpis aktualizujący wartość zapasów

46

Inne

245

358

Razem pozostałe koszty operacyjne

587

1 343

18.5.

Przychody i koszty finansowe netto

Przychody finansowe
Przychody z tytułu odsetek

01.01.2017 - 31.03.2017

01.01.2016 - 31.03.2016

74

96

62

73

12

23

lokaty bankowe
pożyczki
należności
środki pieniężne i ich ekwiwalenty
leasing
pozostałe
Dywidendy otrzymane
Zyski z tytułu różnic kursowych
Zyski z tytułu instrumentów pochodnych (wycena i wynik
na realizacji)
Pozostałe
Przychody finansowe

Koszty finansowe
Koszty z tytułu odsetek
z tytułu kredytów i pożyczek
z tytułu leasingu finansowego
dotyczące zobowiązań handlowych
pozostałe
Prowizje
Straty z tytułu różnic kursowych
Straty z tytułu instrumentów pochodnych (wycena i wynik
na realizacji)

2

15

76

111

01.01.2017 - 31.03.2017

01.01.2016 - 31.03.2016

941

995

789

829

61

64

3

2

88

100

75

95

140

162

1 156

1 252

(1 080)

(1 141)

Pozostałe
Koszty finansowe
Przychody i koszty finansowe netto

19.Udziały i akcje
Udziały i akcje

31.03.2017

31.12.2016

Udziały w spółkach zależnych nie objętych konsolidacją
Razem
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19.1.

Pozostałe aktywa finansowe (długo- i krótkoterminowe)

Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe)

31.03.2017

31.12.2016

80

82

Pozostałe należności

593

667

Inne aktywa finansowe (instrumenty pochodne)

393

Pożyczki udzielone

Razem pozostałe aktywa finansowe
Pozostałe aktywa finansowe (krótkoterminowe)

1 066

749

31.03.2017

31.12.2016

18

18

Pożyczki udzielone
Inne aktywa finansowe (instrumenty pochodne)

2 249

Razem pozostałe aktywa finansowe

2 267

18

20.Rezerwy
Rezerwy 01.01.2017 31.03.2017

Rezerwa na
koszty
handlowe

Stan na początek okresu

1 882

Utworzenie
Rozwiązanie
Wykorzystanie

3 693

Stan na koniec okresu

2 563

Rezerwy 01.01.2016 31.12.2016
Stan na początek okresu
Utworzenie
Rozwiązanie
Wykorzystanie
Stan na koniec okresu

Rezerwa na
niewykorzystane
urlopy
931

Rezerwa na
odprawy
emerytalne
i rentowe

Pozostałe,
w tym rezerwa
na premie

1 720

3 012

Rezerwa na
koszty
handlowe
1 818
15 842
15 778
1 882

Struktura czasowa rezerw

931

Rezerwa na
niewykorzystane
urlopy
780
369
94
124
931

1 720

Rezerwa na
odprawy
emerytalne
i rentowe

6 653

24 558
3 359
13 800

28 251
3 359
16 812

9 517

14 732

Pozostałe,
w tym rezerwa
na premie

1 415
305

1 720

Ogółem

2 118

Ogółem

5 780
122 043
20 049
105 656
2 118

9 794
138 561
20 144
121 558
6 653

31.03.2017

31.12.2016

1 697

1 697

część długoterminowa
część krótkoterminowa
Razem rezerwy

13 035

4 956

14 732

6 653

21.Pozycje warunkowe i pozostałe pozycje pozabilansowe
Zobowiązania warunkowe
Poręczenie spłaty kredytu
Poręczenie spłaty weksla
Zobowiązania jako zabezpieczenie wykonania umów
handlowych przez podmiot zależny
Razem zobowiązania warunkowe

31.03.2017

31.12.2016

314 429

312 094

1 262

1 408

315 691

313 502

22.Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego
Na początku kwietnia 2017 r. Spółka jako obligatariusz otrzymała informację o wcześniejszym wykupie obligacji wyemitowanych przez
podmiot zależny „Indykpol Brand” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. O emisji obligacji przez „Indykpol Brand” Sp. z o.o. i ich nabyciu
Spółka informowała wcześniej w raportach bieżących Nr 34/2015 oraz nr 27/2016. Szczegółowe informacje w tym zakresie opisane są
w Komentarzu do raportu za I kwartał 2017. Powyższe zdarzenie nie ma wpływu na wynik Grupy Kapitałowej Indykpol.
Po dniu 31 marca 2017 r. nie wystąpiły inne zdarzenia, nie ujęte w tym sprawozdaniu, które miałyby wpływ na sytuację ekonomicznofinansową Grupy. Jak również mogące w znaczący sposób wpłynąć na wynik finansowy Grupy Kapitałowej Indykpol.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIES ZCZONE NA STRONACH 9—35 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA

21

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ INDYKPOL ZA
OKRES 01.01.2017-31.03.2017 R. (w tys. zł)

23.Informacje o podmiotach powiązanych
Następująca tabela przedstawia kwoty rozrachunków, zobowiązań warunkowych i transakcji zawartych przez Grupę z podmiotami
powiązanymi.
01.01.2017 - 31.03.2017

Przychody ze sprzedaży jednostkom
powiązanym

przychody ze sprzedaży
produktów
i usług

przychody ze sprzedaży
rzeczowych aktywów
trwałych oraz wartości
niematerialnych

przychody ze sprzedaży
towarów
i materiałów

Jednostkom zależnym
Jednostkom współzależnym
Pozostałym podmiotom powiązanym
Razem przychody ze sprzedaży
jednostkom powiązanym

22 789
22 789

01.01.2016 - 31.03.2016

Przychody ze sprzedaży jednostkom
powiązanym

przychody ze sprzedaży
produktów
i usług

przychody ze sprzedaży
rzeczowych aktywów
trwałych oraz wartości
niematerialnych

przychody ze sprzedaży
towarów
i materiałów

Jednostkom zależnym
Jednostkom współzależnym
Pozostałym podmiotom powiązanym
Razem przychody ze sprzedaży
jednostkom powiązanym

22 978
22 978

01.01.2017 - 31.03.2017
Zakup pochodzący od jednostek
powiązanych

zakup rzeczowych aktywów
trwałych i wartości
niematerialnych

zakup towarów
i materiałów

zakupu usług

Jednostek zależnych
Pozostałych podmiotów powiązanych
Razem zakupy pochodzące od
jednostek powiązanych

154

20

154

20

01.01.2016 - 31.03.2016
Zakup pochodzący od jednostek
powiązanych

zakup rzeczowych aktywów
trwałych i wartości
niematerialnych

zakup towarów
i materiałów

zakupu usług

Jednostek zależnych
Pozostałych podmiotów powiązanych
Razem zakupy pochodzące od
jednostek powiązanych

Należności od podmiotów powiązanych

133

39

133

39

31.03.2017

31.12.2016

Jednostek zależnych
Od pozostałych podmiotów powiązanych

1 020

1 500

Razem należności od podmiotów powiązanych

1 020

1 500

Odpisy aktualizujące wartość należności i udziałów od
podmiotów powiązanych

01.01.2017 - 31.03.2017

01.01.2016 - 31.03.2016

Stan na początek okresu
Zwiększenia - odpis utworzony w rachunek zysków i strat
Rozwiązanie - odpis odwrócony w rachunek zysków i strat
Wykorzystanie
Stan na koniec okresu

Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych

31.03.2017

31.12.2016

5

12

Jednostek zależnych
Pozostałych podmiotów powiązanych
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Razem zobowiązania wobec podmiotów powiązanych

Udzielone gwarancje i poręczenia
Jednostce dominującej przez podmioty zależne

5

12

31.03.2017

31.12.2016

315 691

313 502

315 691

313 502

31.03.2017

31.12.2016

Jednostkom w Grupie łącznie
Pozostałym podmiotom powiązanym
Razem udzielone gwarancje i poręczenia

Pożyczki od podmiotów powiązanych
Jednostek zależnych
Pozostałych podmiotów powiązanych
Razem zobowiązania wobec podmiotów powiązanych

Zaprezentowane dane o transakcjach z podmiotami powiązanymi dotyczą w głównej mierze transakcji zrealizowanych z Rolmex S.A.
będącą spółką dominującą wobec Indykpol S.A.
Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi odbyły się na warunkach równorzędnych z tymi, które obowiązują w transakcjach
zawartych na warunkach rynkowych.

24.Cykliczność, sezonowość działalności
Działalność Grupy nie ma charakteru sezonowego.

25.Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów
wartościowych
W prezentowanym okresie Grupa nie dokonała emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

26.Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy
Zarząd Spółki dominującej, ze względu na osiągnięty wynik finansowy nie rekomendował wypłaty dywidendy za rok 2016.

27.Pochodne instrumenty finansowe
Od 1 lipca 2014 roku Spółka dominująca Grupy Kapitałowej stosuję politykę zarządzania ryzykiem walutowym określającą:

cele zarządzania ryzykiem walutowym,

kompetencje oraz zadania władz Spółki i jednostek organizacyjnych uczestniczących w procesie zarządzania ryzykiem
walutowym,

proces zarządzania ryzykiem walutowym w Spółce,

pomiar efektywności zabezpieczenia.
Za cel strategiczny zarządzania ryzykiem walutowym, rozumianym jako wpływ zmienności czynników ryzyka rynków finansowych na
wynik finansowy przyjęto m.in. minimalizację wrażliwości przepływów finansowych Spółki Indykpol na czynniki ryzyka walutowego
(zmiany kursów walutowych).
Cel ten realizowany jest poprzez identyfikację, pomiar, zabezpieczenie ryzyka oraz ocenę i monitorowanie wdrożonych strategii
zabezpieczających Spółki.
Spółka dominująca przyjęła do zabezpieczenia przyszłych transakcji walutowych:

kontrakty forward (MSR 39 pkt 72; MSR 39 „Objaśnienia stosowania” OS 108, MSR 39 „Wytyczne stosowania ”sekcja F,
punkt F.5.6 Rachunkowość zabezpieczeń: zastosowanie wystawionych opcji w łącznych instrumentach zabezpieczających)

symetryczne strategie opcyjne (MSR 39 pkt 75 i MSR 39 „Objaśnienia stosowania” OS94, MSR 39 „Wytyczne stosowania”
sekcja F, punkt F.1.3 Rachunkowość zabezpieczeń: zastosowanie wystawionych opcji w łącznych instrumentach
zabezpieczających oraz F.1.8 Połączenie opcji wystawionej i nabytej).
W polityce zabezpieczeń przyjęto, że wyżej wymienione transakcje zabezpieczające zawierane będą na okresy do 24 miesięcy.

Prezentacja skutków rachunkowości zabezpieczeń w sprawozdaniu finansowym
Spółka stosuje metodę rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych (cash flow hedge; MSR 39 pkt 95-101), która polega na
zabezpieczeniu planowanych przychodów ze sprzedaży, z którymi wiąże się ryzyko walutowe wpływające na rachunek zysków i strat
(MSR 39 pkt 88 c) i których prawdopodobieństwo wystąpienia jest wysoce prawdopodobne (MSR 39 pkt 88 c).
Głównym celem rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych jest zabezpieczenie przychodów operacyjnych przed zmianami
kursu walutowego między datą powstania ekspozycji walutowej i transakcji zabezpieczającej a datą realizacji ekspozycji i transakcji
zabezpieczającej.
Instrumenty zabezpieczające (pochodne kontrakty terminowe) są, co do zasady utrzymywane do daty zapadalności.
Jeżeli nastąpi zmiana w planie przychodów, Spółka może podjąć decyzję o:

zawarciu dodatkowego instrumentu pochodnego, jeśli przychód wystąpi później od planowanego,

wcześniejszym zamknięciu instrumentu pochodnego, jeśli zabezpieczony przychód wystąpi wcześniej od planowanego.
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Jeśli oczekuje się, że zabezpieczany planowany przychód nie wystąpi – wszystkie skumulowane zyski lub straty związane
z instrumentem zabezpieczającym odnoszone na kapitał własny przez okres, w którym zabezpieczenie było efektywne ujmuje się
w rachunku zysków i strat (MSR 39 pkt 101 c).
Gdy prawdopodobieństwo wystąpienia planowanej transakcji przestaje być wysokie, ale transakcja jest ciągle oczekiwana –
skumulowane zyski lub straty związane z instrumentem zabezpieczającym odnoszone na kapitał własny przez okres, w którym
zabezpieczenie było efektywne są nadal ujmowane w kapitale własnym do czasu wystąpienia planowanej transakcji lub do momentu,
kiedy zaprzestanie się oczekiwać jej realizacji (MSR 39 pkt 101 d).
Zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających zalicza się, się w części efektywnej do kapitałów własnych Spółki (MSR 39
pkt 95a) w pozycji kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających a w części nieefektywnej do rachunku zysków i strat
(MSR 39 pkt 95b) w pozycji pozostałe przychody/koszty operacyjne. W momencie realizacji zabezpieczanego przychodu ze sprzedaży,
zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających ujmowane są w bieżącym wyniku finansowym w pozycji przychody ze
sprzedaży ((MSR 39 pkt 100).
Na dzień rozpoczęcia zabezpieczenia oraz na dzień kończący rok obrotowy, dokonuje się oceny efektywności prospektywnej porówn ując
skumulowaną zmianę wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego do skumulowanej zmiany wartości przyszłych przepływów.
Na koniec każdego miesiąca dokonuje się pomiaru efektywności zabezpieczania - efektywność retrospektywna- porównując
skumulowaną zmianę wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego do skumulowanej zmiany wartości przyszłych
przepływów pieniężnych oszacowaną na podstawie danych dotyczących rynku walutowego z dnia wyceny.
Efektywność uznaje się za wysoką o ile mieści się w przedziale 80%-125%.

Wartość godziwa instrumentów zabezpieczających
Na dzień 31 marca 2017 roku wartość godziwa transakcji walutowych spełniających kryterium rachunkowości zabezpieczeń wynosiła
2 642 tys. złotych i jako wartość efektywna w całości została ujęta w kapitale z aktualizacji wyceny oraz w pozostałych aktywach
finansowych. Pozostałe instrumenty Grupy nie mające charakteru zabezpieczającego wyceniono na (145) tys. zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego Grupa nie posiadała umów z wbudowanymi instrumentami pochodnymi, spełniającymi wymogi
wydzielenia ich z umów zasadniczych ani nie zawierała kontraktów pochodnych w celach spekulacyjnych.
W okresie sprawozdawczym (od 01.01.2017 do 31.03.2017) Grupa zrealizowała dodatni wynik na instrumentach pochodnych
zamykając transakcje forward w kwocie 403 tys. zł (w analogicznym okresie 2016 – ujemny wynik w kwocie 109 tys. zł).
Pochodne instrumenty finansowe

31.03.2017

Aktywa długoterminowe, z tego

393

instrumenty zabezpieczające

393

instrumenty handlowe
Aktywa długoterminowe z tytułu pochodnych instrumentów
finansowych razem

31.12.2016

393

Aktywa krótkoterminowe, z tego

2 249

instrumenty zabezpieczające

2 249

instrumenty handlowe
Aktywa krótkoterminowe z tytułu pochodnych instrumentów
finansowych razem

2 249

Razem aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych

2 642

Zobowiązania długoterminowe, z tego

60

instrumenty zabezpieczające

60

instrumenty handlowe
Zobowiązania długoterminowe z tytułu pochodnych instrumentów
finansowych razem

60

Zobowiązania krótkoterminowe, z tego

145

1 533

instrumenty zabezpieczające

145

1 533

instrumenty handlowe
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu pochodnych instrumentów
finansowych razem

145

1 533

Razem zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów
finansowych

145

1 593

Instrumenty
zabezpieczające
31.03.2017

Typ instrumentu
pochodnego

Pierwotna
wartość
nominalna
w walucie w
tys.

Aktywa finansowe

KT

DT

Zobowiązania
finansowe

KT

DT

Pierwotna
wartość
nominalna
w walucie w
tys.

31.12.2016
Zobowiązania
Aktywa finansowe
finansowe

KT

DT

KT

DT

Kontrakty forward
- EUR

5 300

- USD

1 900

1 129
145

9 150

405

500

6

29 000

1 122

60

1 533

60

Opcje walutowe
- EUR

21 500

1 120

393

2 249

393

- USD
Razem

145
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28.Dodatkowe informacje
Grupa ujawniła wszelkie zdarzenia lub transakcje, które są istotne dla zrozumienia bieżącego okresu śródrocznego,
w szczególności rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy
środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub wywierany wpływ.
Podejmując decyzje dotyczące ujmowania, klasyfikacji lub ujawniania danej pozycji dla celów śródrocznej sprawozdawczości finansowej,
ocenia się jej istotność w odniesieniu do danych finansowych dotyczących okresu śródrocznego. Oceniając istotność uwzględnia się,
że wycena śródroczna może opierać się na wartościach szacunkowych w większym zakresie, niż wycena rocznych danych finansowych.

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
……………………………………………….
Małgorzata Turalska
Główna Księgowa

……………………………………………….
Piotr Kulikowski
Prezes Zarządu
Spółki dominującej

Olsztyn, dnia 30 maja 2017 roku
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29.Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
29.1.

Skrócone jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy zakończony dnia 31 marca 2017 roku
oraz za okres obrotowy zakończony dnia 31 marca 2016 (w tysiącach złotych).
01.01.201731.03.2017

01.01.201631.03.2016

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży produktów

238 801

258 999

60 589

65 231

299 390

324 230

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

217 430

232 092

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

56 001

61 294

273 431

293 386

25 959

30 844

20 501

21 254

7 615

8 367

Pozostałe przychody operacyjne

703

1 989

Pozostałe koszty operacyjne

394

1 144

(1 848)

2 068

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Przychody ze sprzedaży

Koszt własny sprzedaży
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu

Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody i koszty finansowe netto
Zysk (strata) brutto
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

(1 056)

(842)

(2 904)

1 226

(334)

237

(2 570)

989

(2 570)

989

Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto za okres
Inne całkowite dochody
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych

2 140

(739)

Inne całkowite dochody netto

2 140

(739)

CAŁKOWITY DOCHÓD ZA ROK OBROTOWY

(430)

250

podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej

(0,82)
(0,82)

0,32
0,32

rozwodniony z zysku za okres

(0,82)

0,32

rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej

(0,82)

0,32

Zysk (strata) netto w zł na jedną akcję
podstawowy z zysku za okres

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
……………………………………………….
Małgorzata Turalska
Główna Księgowa

……………………………………………….
Piotr Kulikowski
Prezes Zarządu Spółki

Olsztyn, dnia 30 maja 2017 roku
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29.2.

Skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2017 roku i 31 grudnia 2016 roku (w tysiącach złotych).
AKTYWA
Aktywa trwałe (długoterminowe)
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne

31.03.2017

31.12.2016

294 786

296 958

229 604

233 674

532

532

3 060

3 189

Pozostałe aktywa finansowe

16 137

14 694

Udziały i akcje

37 218

37 218

Wartości niematerialne

Pochodne instrumenty finansowe
Należności handlowe i pozostałe
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)
Zapasy
Pochodne instrumenty finansowe
Należności handlowe i pozostałe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

393
594

668

7 248

6 983

256 941

231 161

62 967

55 975

2 249
161 294

150 488

29 217

23 139

Pozostałe aktywa finansowe

18

18

Rozliczenia międzyokresowe

1 196

1 541

551 727

528 119

31.03.2017

31.12.2016

175 393

174 487

SUMA AKTYWÓW
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał zakładowy

15 623

15 623

Pozostałe kapitały

121 248

121 248

Zyski zatrzymane

36 382

38 902

2 140

(1 286)

203 036

202 990

165 896

164 588

1 419

1 419

16 030

17 679

Kapitał z aktualizacji wyceny
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty i pożyczki
Rezerwy długoterminowe
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania handlowe i pozostałe
Dotacje
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty i pożyczki
Zobowiązania handlowe i pozostałe
Rezerwy krótkoterminowe
Dotacje

60
8 315

8 552

11 376

10 692

173 298

150 642

500
158 862

143 684

12 677

4 221

948

Pochodne instrumenty finansowe
Inne rozliczenia międzyokresowe

949
1 527

311

261

Stan zobowiązań ogółem

376 334

353 632

SUMA PASYWÓW

551 727

528 119

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
……………………………………………….
Małgorzata Turalska
Główna Księgowa

……………………………………………….
Piotr Kulikowski
Prezes Zarządu Spółki

Olsztyn, dnia 30 maja 2017
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29.3.

Skrócone jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres obrotowy zakończony dnia 31 marca 2017 roku oraz za
okres obrotowy zakończony dnia 31 marca 2016 (w tysiącach złotych).

01.01.2017-31.03.2017

01.01.2016-31.03.2016

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/(strata) netto

(2 570)

989

Korekty o pozycje:

11 902

(25 985)

Amortyzacja

3 628

3 322

Odsetki i dywidendy, netto

788

1 056

Zysk (strata) z tytułu różnic kursowych

196

(93)

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

(53)

17

Zmiana stanu należności

(8 091)

(13 807)

Zmiana stanu zapasów

(6 993)

(4 687)

Zmiana stanu zobowiązań

13 953

(19 121)

Zmiana stanu rezerw

9 140

10 086

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

(107)

(2 040)

Pozostałe
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

(559)

(718)

9 332

(24 996)

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

710

626

(2 907)

(8 991)

Nabycie aktywów finansowych
Dywidendy i odsetki otrzymane
Spłata udzielonych pożyczek

110
2

Udzielenie pożyczek
Pozostałe
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(2 085)

(8 365)

(769)

(826)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Wpływy z tytułu leasingu finansowego
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów
Spłata pożyczek/kredytów
Odsetki zapłacone

96

137

1 808

155 778

(1 444)

(115 510)

(860)

(737)

Otrzymane dotacje
Pozostałe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

(1 169)

38 842

Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

6 078

5 481

Różnice kursowe netto

(265)

(7)

Środki pieniężne na początek okresu

23 139

1 114

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym

29 217

6 595

O ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje o przepływach pieniężnych
Podatek dochodowy zapłacony

991

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
……………………………………………….
Małgorzata Turalska
Główna Księgowa

……………………………………………….
Piotr Kulikowski
Prezes Zarządu Spółki

Olsztyn, dnia 30 maja 2017
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29.4.

Skrócone jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy zakończony dnia 31 marca 2017 roku oraz za
okres obrotowy zakończony dnia 31 marca 2016 (w tysiącach złotych).

Przypadający na akcjonariuszy Spółki
Kapitał
akcyjny
Na dzień 1 stycznia 2016 r.
Rozwiązanie rezerwy z tyt. podatku
odroczonego od sprzedanych i
zlikwidowanych ŚT

15 623

Pozostałe kapitały
106 498

Zyski zatrzymane
56 878

Kapitał z aktualizacji
wyceny

Kapitał własny
ogółem

(1 270)

177 729

48

48

989

989

Zysk lub (strata) lat ubiegłych
Zysk lub (strata) roku
Udział akcjonariuszy posiadających
udziały niedające kontroli
Inne

531

531

Na dzień 31 marca 2016 r.

15 623

106 498

57 915

(739)

179 297

Na dzień 1 stycznia 2017 r.
Rozwiązanie rezerwy z tyt. podatku
odroczonego od sprzedanych i
zlikwidowanych ŚT

15 623

121 248

38 902

(1 286)

174 487

Zysk lub (strata) lat ubiegłych

50

50

(2 570)

(2 570)

Zysk lub (strata) roku
Wypłata dywidendy
Udział akcjonariuszy posiadających
udziały niedające kontroli
Inne
Na dzień 31 marca 2017 r.

15 623

121 248

36 382

3 426

3 426

2 140

175 393

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
……………………………………………….
Małgorzata Turalska
Główna Księgowa

……………………………………………….
Piotr Kulikowski
Prezes Zarządu Spółki

Olsztyn, dnia 30 maja 2017
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30. KOMENTARZ DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU
30.1.

Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w I kwartale 2017 roku wraz
z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących

W I kwartale 2017 r. Grupa Indykpol osiągnęła przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w kwocie 306 290 tys. zł
i zamknęła miniony kwartał zyskiem na działalności operacyjnej 1 727 tys. zł, zyskiem brutto 647 tys. zł, a zyskiem netto 306 tys. zł.
W porównaniu do wyników I kwartału ubiegłego r. przychody ze sprzedaży spadły o 4,1%, pogorszyła się również rentowność
sprzedaży.
Spółka Indykpol wypracowała przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w kwocie 299 390 tys. zł. Zamknęła I kwartał
2017 r. stratą na działalności operacyjnej w kwocie 1 848 tys. zł, stratą brutto 2 904 tys. zł oraz stratą netto w wysokości 2 570 tys. zł.
W porównaniu do wyników I kwartału r. ubiegłego przychody spadły o 7,7%, pogorszyła się również zyskowność prowadzonej
działalności.
Grupa Kapitałowa Indykpol specjalizuje się w produkcji mięs i przetworów drobiowych, jest największym polskim producentem wyr obów
indyczych. Od ponad 25 lat buduje markę odpowiedzialnego dostawcy mięsa oraz przetworów drobiowych. Podstawą działania jest
orientacja na klienta, otwartość i wiarygodność.
Na wyniki I kwartału istotny wpływ miało pojawienie się ognisk ptasiej grypy w Polsce oraz w woj. warmińsko-mazurskim. Zdarzenia ta
ograniczyły dostęp polskiego drobiu do rynków zagranicznych, zwłaszcza poza unijnych oraz zwiększyły koszty ponoszone na
zagwarantowanie bezpieczeństwa na fermach oraz w zakładach ubojowych. Efektem tego było pogorszenie rentowności realizowanej
sprzedaży.
W 2016 r. aż w 23 krajach UE odnotowano ogniska ptasiej grypy typu H5N8 u drobiu. Najwcześniej wirus ten wystąpił na Węgrzech,
w Polsce pierwszy przypadek odnotowano na początku grudnia ub.r. Zdarzenie to ograniczyło eksport mięsa i produktów drobiowych
z terytorium Polski do niektórych krajów trzecich takich jak: Algieria, Azerbejdżan, Chiny, Gruzja, Japonia, RPA, Tajwan i Wietnam.
Od dłuższego czasu w Polsce jest nadprodukcja drobiu i ograniczenia w eksporcie pogorszają marże osiągane zarówno przez rzeźn ie jak
i hodowców.
Dominującą pozycję w eksporcie Spółki zajmują kraje UE, do których trafia około 90% eksportowanych produktów. Spółka
współpracuje również z partnerami z krajów Dalekiego Wschodu oraz Afryki. Ograniczenia eksportowe przerwały między innymi
ekspansję Grupy Indykpol w krajach afrykańskich i krajach Dalekiego Wschodu.
Grupa realizowała rosnącą sprzedaż eksportową i wiązała z tymi rynkami istotne plany rozwojowe. Należy zaznaczyć, że sprzedaż ta
cechowała wyższą rentownością niż sprzedaż na rynek europejski, a produkty tam wysyłane uzupełniały portfolio produktów
sprzedawanych w kraju i Europie. Chociaż pojawienie ogniska ptasiej grypy w Polsce nie wpłynęło bezpośrednio na eksport Spółki na
rynek unijny, to wpłynęło na pogorszenie rentowności realizowanej sprzedaży.
Pod koniec stycznia b.r. ptasia grypa dotarła do woj. warmińsko-mazurskiego. W dniu 29 stycznia 2017 r. Główny Lekarz Weterynarii
poinformował o wystąpieniu ogniska ptasiej grypy w miejscowości Tomaryny w gminie Gietrzwałd (powiat olsztyński). Służby
weterynaryjne wyznaczyły strefę zapowietrzoną o promieniu 3 km oraz strefę zagrożenia o promieniu 10 km, oraz poinformowały
o wdrożeniu w gospodarstwie wszystkich procedur zwalczania ptasiej grypy. Ustanowienie strefy zagrożenia wokół ogniska w gmin ie
Gietrzwałd nie ograniczyło możliwości sprzedaży przez Spółkę na rynek unijny, wpłynęło jednak na eksport do krajów, które stosują
regionalizację obejmującą swym zakresem powiat lub województwo.
Uwzględniając bliskość ogniska Spółka podjęła działania mające na celu zabezpieczenie przed tym zagrożeniem, stosownie do zaleceń
wynikających z rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce
zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016, poz. 2091). Biorąc pod uwagę, że jednym z wektorów przenoszenia choroby są ludzie oraz środki
transportu Spółka profilaktycznie wprowadziła dodatkowe środki bezpieczeństwa we wszystkich swoich zakładach i fermach. Już
wcześniej w Spółce został wdrożony szczególny nadzór nad fermami obejmujący restrykcyjne egzekwowanie przepisów o izolacji drobiu
od kontaktu z otoczeniem, zwłaszcza z dzikim ptactwem. Wprowadzono ograniczenie wstępu osób trzecich na fermy oraz podjęto
działania mające na celu zabezpieczenie paszy i wody dla drobiu przed dostępem dzikiego ptactwa.
W dniu przekazania raportu za I kwartał b.r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Indykpol SA. Porządek obrad
przewidywał między innymi podjęcie uchwał dotyczących:


rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2016 r.,



rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,



rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016,



udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w r. obrotowym 2016,



pokrycia straty za 2016 rok,



zmiany w Statucie Spółki

Zwyczajne Zgromadzenie Indykpol S.A. przyjęło porządek przedstawiony w ogłoszeniu o jego
zwołaniu.
Nie odstąpiono od
rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie został zgłoszony do protokołu sprzeciw do żadnej z uchwał.
Na Przewodniczącego WZA wybrano pana Andrzeja Dorosza.

30.2.
Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ
na osiągnięte wyniki finansowe
W 2016 r. produkcja mięsa drobiowego w Polsce osiągnęła poziom 2.268 tys. ton z tego wyeksportowano 1.023 tys. ton tj. 45,1%
produkcji. Na rynek unijny trafiło ponad 80 % polskiego eksportu. Polska utrzymała w minionym pozycję największego producenta
drobiu w UE z udziałem około 15,8%. Zgodnie z danymi Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAMMU/FAPA) unijna produkcja
mięsa drobiowego w 2016 r. wyniosła 14.380 tys. ton. Największy bo 13% wzrost produkcji wśród krajów unijnych odnotowała Polska.
Zgodnie z prognozami KE dynamika wzrostu produkcji drobiu w UE w kolejnych latach będzie nieznacznie spadać. Przyczyną tego
zjawiska są ogniska ptasiej grypy odnotowane aż w 23 krajach UE. Eksport drobiu poza Unię wyniósł w 2016 r. 1.470 tys. ton.
Największymi eksporterami mięsa w UE w 2016 r. były podobnie jak w latach poprzednich Holandia, Francja i Polska, Udział Polski
w unijnym wywozie wyniósł 17%. Największymi odbiorcami były: Republika Południowej Afryki, Hongkong, Arabia Saudyjska, Benin,
Filipiny.
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W 2016 r. spożycie drobiu w UE wzrosło o 3,8 %, do poziomu 26,9 kg. Wysokiej konsumpcji sprzyjały niskie ceny oraz wysoka podaż.
W Polsce spożycie drobiu w 2016 r. jest szacowane na 28,5 kg na osobę, prognozuje się w 2017 r. może ono wynieść nawet 29 kg na
mieszkańca. Udział konsumpcji drobiu w spożyciu mięsa ogółem zwiększył się do 36%, spadł natomiast udział wołowiny i wieprzowiny.
Wzrost spożycia mięsa drobiowego w Polsce jest wynika z relatywnie niskiej ceny drobiu względem innych gatunków mięsa oraz
rosnącej popularność zdrowego stylu życia. Prognozuje się, że w kolejnych latach udział spożycia drobiu będzie rósł.

30.3.

Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym
okresie

Podstawowa działalność Spółki i Grupy Kapitałowej, czyli produkcja mięsa i przetworów z indyków oraz kurczaków nie ma charakteru
sezonowego, chociaż występują okresowe zmiany w popycie na poszczególne grupy asortymentów. W zakresie sprzedaży przetworów
drobiowych w miesiącach letnich większym zainteresowaniem konsumentów cieszą się wyroby grillowe i kiełbasy cienkie, w okresie
jesienno-zimowym rośnie natomiast sprzedaż pasztetów oraz wędlin kanapkowych, szynkowych i podsuszanych. Oferowany przez
Indykpol szeroki wybór parówek cieszy się dużym zainteresowaniem konsumentów niezależnie od pory r.. Oferta firmy uwzględnia
sezonowość popytu, jest zmieniana i dostosowywana do potrzeb konsumentów. Spółka dba, aby oferta była zróżnicowana.

30.4.

Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów
wartościowych

Spółka nie emitowała, nie wykupywała oraz nie dokonywała spłaty nieudziałowych lub kapitałowych papierów wartościowych.

30.5.

Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na
jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane

Zarząd Spółki dominującej, ze względu na osiągnięty wynik finansowy nie rekomendował wypłaty dywidendy za rok 2016.

30.6.

Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone
sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób
wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta

Na początku kwietnia 2017 r. Spółka jako obligatariusz otrzymała informację o wcześniejszym wykupie obligacji wyemitowanych przez
podmiot zależny „Indykpol Brand” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W październiku 2015 r. Spółka nabyła dwie obligacje imienne serii
A o wartości nominalnej 10.000.000, 00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 zł. Obligacje były oprocentowane według
stopy procentowej 4% w stosunku rocznym, a odsetki płatne w okresach półrocznych. Termin wykupu obligacji przypadał na
31października 2020r.
Warunki emisji obligacji przewidywały, że „Indykpol Brand” Sp. z o.o. może dokonać wykupu obligacje przed zaplanowanym dniem
wykupu w całości lub w części. Wcześniejszy wykup obligacji od Indykpol S.A. nastąpił poprzez zapłatę na rzecz obligatariusza wartości
nominalnej obligacji posiadanych przez niego wraz z należnymi na jego rzecz odsetkami. Indykpol S.A. tytułem wykupu obligacji
otrzymał kwotę 20.000.000,00 zł oraz tytułem należnych odsetek na dzień 4 kwietnia 2017r. kwotę 339 726,03 zł.
O emisji obligacji przez „Indykpol Brand” Sp. z o.o. i ich nabyciu Spółka informowała wcześniej w raportach bieżących Nr 34/2015 oraz
nr 27/2016.
Po dniu 31 marca 2017 r. nie wystąpiły inne zdarzenia, nie ujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na wynik
finansowy Grupy Kapitałowej Indykpol.

30.7.

Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które
nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego

Spółki zależne od Indykpol S.A. udzielały aktywnych poręczeń dotyczących zobowiązań Indykpol SA w łącznej kwocie 315 691 tys. zł
natomiast wartość poręczenia z tytułu kredytu konsorcjalnego przez każdą ze spółek będących jej pierwotnym poręczycielem na dzień
31.03.2017 r. wyniosła 151 316 tys. zł.

30.8.

Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta

Na dzień 31 marca 2017 r. Grupa Kapitałowa Indykpol składała się z podmiotu dominującego – Indykpol S.A. oraz 6 podmiotów
zależnych, w tym jednego zagranicznego (w nawiasie podano udział Emitenta w kapitale zakładowym spółek na koniec I kwartału b.r.):
GRUPA KAPITAŁOWA Indykpol S.A. (stan na 31 marca 2017 roku):
Podmiot dominujący – Indykpol S.A.
a)

b)

c)

Spółki zależne polskie:
Lubuskie Zakłady Drobiarskie „Eldrob” S.A. z siedzibą w Świebodzinie (100,00%),
Nutripol Sp. z o.o. (100,00%),
„Indykpol Brand” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (99,99%) ,
„Indykpol Brand Management” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (100,00%),
„Ozkom” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (99,87%),
Spółki zależne zagraniczne
Wołżańskie Delikatesy” Sp. z o. o. - z siedzibą w Wierchniem Usłonie w Republice Tatarstan (Federacja Rosyjska)
(100,00%),
Filie:
Filia w Lublinie
Ośrodek Hodowli Indyków we Frednowy

Liderem Grupy jest spółka Indykpol S.A., która jako inwestor strategiczny posiada znaczne pakiety akcji w pozostałych spółkach.
Indykpol S.A. integruje i koordynuje współpracę między poszczególnymi spółkami oraz zakładami wchodzącymi w skład Grupy.
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Wieloletnie doświadczenie Spółki w zakresie technologii produkcji, zarządzania procesami produkcyjnymi oraz strategii marketingowej
jest wykorzystywane w rozwoju Grupy Kapitałowej.
Lubuskie Zakłady Drobiarskie „Eldrob” S.A. należą do Grupy Indykpol od marca 1998 r. Od sierpnia 2003 r. Indykpol S.A. miała w nich
pozycję podmiotu dominującego, a od 25 kwietnia 2016 r., w wyniku przymusowego wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych
jest ich jedynym akcjonariuszem.
Nutripol Sp. z o.o. należy do Grupy Indykpol od marca 2011 r., produkuje pasze na potrzeby ferm własnych i współpracujących z Grupą
hodowców. Jedynym udziałowcem spółki jest Indykpol S.A. Przejęcie kontroli nad zakupami surowców paszowych oraz procesem
produkcji pasz zwiększyło konkurencyjność Grupy i umożliwiło przejęcie pełnej odpowiedzialności za jakość i bezpieczeństwo
oferowanych produktów. W I półroczu 2017 r. wytwórnia pasz zrealizowała kolejny etap modernizacji, który zwiększył jej zdolności
produkcyjne.
Filia we Frednowy - Ośrodek Hodowli Indyków (OHI) jest dostawcą piskląt indyczych na potrzeby ferm własnych oraz współpracujących
z Indykpolem hodowców indywidualnych. Ośrodek wyposażony jest we własną bazę fermową o powierzchni ponad 56 tys. m2.
Obejmuje ona 6 przestrzennie izolowanych kompleksów fermowych, w których prowadzony jest odchów piskląt rodzicielskich oraz
6 sektorów stad nieśnych. Własne stada reprodukcyjne dostarczają jaj wylęgowe, z których w Ośrodku prowadzi się wylęgi piskląt
indyczych. W minionym r. OHI sprzedał ponad 7,4 mln sztuk jednodniowych piskląt indyczych. Zrealizowana w II połowie 2016 r.
rozbudowa wylęgarni zwiększyła jej zdolności produkcyjne do 8 mln szt. piskląt rocznie.
Filia w Lublinie specjalizuje się w produkcji tuszek i elementów kurczęcych. Sezonowo prowadzi uboje gęsi. Produkcja oparta jest na
żywcu pochodzącym z ferm współpracujących hodowców. Filia zaopatruje ich w pisklęta oraz pasze co zapewnienia najwyższą jakość
dostarczanego żywca. W minionym r. zakład ubojowy w Lublinie został rozbudowany i zmodernizowany, zwiększył swoje zdolności
produkcyjnych i został wyposażony w najlepsze technologie. Umożliwi to osiągnięcie jeszcze lepszych parametrów jakościowych
produkowanych tuszek i elementów drobiowych oraz pozwoli w przyszłości obniżyć koszty jednostkowe produkcji.

30.9.

Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej

W minionym kwartale podobnie jak w ostatnich 2 latach Grupa Indykpol funkcjonowała z podziałem na dwie dywizje produkcyjnosprzedażowe. Dywizja Surowcowo-Mięsna realizowała procesy produkcyjne od jaj wylęgowych do sprzedaży tuszek i mięs drobiowych.
W jej skład wchodziły zakłady wylęgowe, fermy reprodukcyjne, fermy towarowe, wydziały uboju i dzielenia w zakładach w Lublinie
i w Olsztynie oraz dział sprzedaży i eksportu mięs.
Dodatkowo jej działania wspiera spółka zależna - Nutripol Sp. z o.o. - specjalizująca się w produkcji pasz drobiowych.
Dywizja Mięs Przetworzonych zajmowała się produkcją i sprzedażą przetworzonych mięs konfekcjonowanych, produktów wędliniarskich
i garmażeryjnych. Produkcję realizowała na wydziałach: przetwórstwa, garmażeryjnym w zakładzie w Olsztynie. Dywizja mięs
przetworzonych ściśle współpracowała z podmiotem zależnym Lubuskimi Zakładami Drobiarskimi „Eldrob” SA, która produkuje
przetwory drobiarskie na zamówienia jej działu sprzedaży.
Układ rozliczeń między dywizjami pozwolił lepiej poznać koszty procesów gospodarczych prowadzonych w Grupie, oraz umożliwił
wdrożenie systemów rozliczeń między poszczególnymi wydziałami.
Aby zoptymalizować koszty marketingu i sprzedaży w Grupie od 1 maja br. działy sprzedaży funkcjonujące do tej pory odrębnie
w obszarze przetworów i mięs zostaną połączone w jeden pion, który będzie ściśle współpracował ze spółką „Indykpol Brand” Sp. z o.o.
odpowiadającą za usługi marketingowe w Grupie.

30.10. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz
wyników na dany rok
Emitent nie publikował prognozy wyników Spółki ani Grupy Kapitałowej na 2017 rok.

30.11. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co
najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta
Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami, na dzień przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku 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
WMHM Sp. z o.o. (podmiot zależny
od Rolmex S.A.)
Pozostali
Razem

57,74

4 897 629

73,12

154 416

4,94

634 416

9,47

1 165 955

37,32

1 165 955

17,41

3 124 500

100,00

6 698 000

100,00

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAMIES ZCZONE NA STRONACH 9—35 STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA

32

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ INDYKPOL ZA
OKRES 01.01.2017-31.03.2017 R. (w tys. zł)

Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami, na dzień przekazania raportu rocznego za 2016 rok akcjonariuszami posiadającymi
co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, były następujące podmioty:

Nazwa podmiotu

Posiadane akcje

Rolmex S.A.

% udział
w kapitale
zakładowym

Liczba głosów

% w ogólnej
liczbie głosów

1 804 129

57,74

4 897 629

73,12

WMHM Sp. z o.o. (podmiot zależny od
Rolmex S.A.)

154 416

4,94

634 416

9,47

NATIONALE -NEDERLANDEN OFE

390 000

12,48

390 000

5,82

Pozostali

775 955

24,83

775 955

11,58

3 124 500

100,00

6 698 000

100,00

Razem

Na dzień przekazania raportu za I kwartał 2017 r. ogólna liczba głosów uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyniosła
6 698 000.
Emitent nie posiada żadnych innych informacji o umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach
posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Spółka nie jest obecnie emitentem obligacji ani obligacji zamiennych na akcje.

30.12. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i
nadzorujące emitenta
Na dzień przekazania raportu za I kwartał 2017 roku osoby zasiadające w organach zarządzających i nadzorujących Spółki posiadały
następujące ilości akcji Indykpol SA:

Informacje o akcjach Spółki będących w posiadaniu osób, które zasiadają w organach zarządzających i nadzorujących Emitenta na
dzień przekazania raportu za I kwartał 2016 roku:
osoby zarządzające Spółką
osoby nadzorujące Spółkę
Razem
Ilość posiadanych
akcji Spółki stan na 30-05-2017
19 792
27 844
47 636

Informacje o akcjach Spółki będących w posiadaniu osób, które zasiadają w organach zarządzających i nadzorujących Emitenta na
dzień przekazania raportu rocznego za 2016 rok:
Ilość posiadanych
akcji Spółki stan na 28-04-2017

osoby zarządzające Spółką
19 792

osoby nadzorujące Spółkę
27 844

Razem
47 636

W I kwartale 2017 r. Spółka nie otrzymała żadnego zawiadomienia o nabyciu akcji spółki przez osoby pełniące obowiązki zarządcze na
podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. Od czasu przekazania raportu rocznego za 2016 rok Spółka również nie otrzymała
żadnego zawiadomienia.

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

30.14. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z
podmiotami powiązanymi
Emitent, jak również jednostki od niego zależne nie zawarły w I kwartale b.r. z podmiotami powiązanymi transakcji innych niż
rutynowe, wynikające z bieżącej działalności prowadzonej przez Emitenta.

30.15. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub
pożyczki lub udzieleniu gwarancji
W I kwartale 2017 r. Indykpol S.A. nie udzieliła żadnego nowego poręczenia lub gwarancji. Podmioty zależne również nie udzieliły
żadnych nowych poręczeń oraz gwarancji.
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30.16. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji
Podstawą ekspansji rynkowej Grupy jest pionowo zintegrowana organizacja produkcji, obejmująca wszystkie etapy od piskląt i paszy aż
do własnej sieci dystrybucji. Taka forma gwarantuje osiągnięcie zadowalającej efektywności oraz zapewnienie pełnego bezpieczeństwa
oferowanych wyrobów. Grupa produkuje pisklęta indycze, kurczęce i gęsie na potrzeby własnych ferm oraz współpracujących
hodowców. Dysponuje własnymi obiektami fermowymi o powierzchni ponad 160 tys. m2 oraz własną wytwórnią pasz.
Produkcja jest realizowana w trzech zakładach ubojowo-przetwórczych zlokalizowanych w Olsztynie, Lublinie i Świebodzinie. Wszystkie
zakłady wyposażone są w nowoczesne linie do uboju, schładzania, dzielenia i przetwarzania drobiu. Wysoka jakość wyrobów
gwarantowana jest normami HACCP, ISO 9001, IFS i BRC oraz systemem QAFP.
Realizowana przez Spółkę strategia rozwoju na następne 10 lat została oparta na dokładnych badaniach i analizie rynkowej. I jest
spójna z wieloletnim priorytetem firmy - integracją pionową, gwarantującą klientom bezpieczny i dobry produkt. Punktem wyjścia było
określenie strategicznych obszarów działania tj. takich obszarów, w których Indykpol będzie kluczowym graczem dzięki przewadze
technologiczno-organizacyjnej. Zostały one uzupełnione taktycznymi obszarami w ramach integracji.
W grupie strategicznych inwestycji znalazły się między innymi:
- najnowocześniejsza w Europie ubojnia indycza w Olsztynie;
- nowoczesny zakład ubojowy kurczaka w Lublinie;
- rozwój produkcji piskląt indyczych w Frednowy;
- koncentracja przetwórstwa na 4 grupach przetworów drobiowych, w których Indykpol będzie liderem kategorii.
Od 2015r. Grupa Indykpol realizuje ramowy program inwestycyjny, który zakłada modernizację posiadanych zakładów ubojowoprzetwórczych oraz inwestycje w sferze surowcowej (pisklęta i pasza). Celem planowanych inwestycji jest osiągniecie maksymalnej
efektywności we wszystkich obszarach działania Spółki oraz uzyskanie pozycji wybitnie konkurencyjnego producenta w wybranych
obszarach. Realizowane inwestycje mają umożliwić Spółce istotne zwiększenie przychodów, marży i udziału w rynku.
Na realizację inwestycji Zarząd planuje przeznaczyć kwotę 200 mln zł. Część inwestycji została w minionych 2 latach już zrealizowana,
część jest na etapie projektów wykonawczych. Gruntowną modernizację przeszedł Zakład Wylęgu Drobiu w Turce, specjalizujący się w
produkcji piskląt Drugim projektem inwestycyjnym jest modernizacja wytwórni pasz w Olsztynku (Nutripol SP. z o.o.). Dzięki
prowadzonej modernizacji wytwórnia stale zwiększa swoje zdolności produkcyjne. Zakończony w maju 2017 r. kolejny
etap
modernizacji, obejmujący część ekspedycyjną zakładu, zapewni dalszy wzrost potencjału produkcyjnego zakładu. Projekty
inwestycyjne są realizowane również w zakładzie Indykpol S.A. w Olsztynie. W 2016 r. został rozbudowany i zmodernizowany wydział
pasztetów.
Największą inwestycją Grupy Indykpol w 2016 r. była budowa nowego zakładu wychładzania, dzielenia i konfekcjonowania kurczaka w
Lublinie. Zakład w Lublinie zwiększył swoje zdolności produkcyjnych i został wyposażony w najlepsze technologie. Umożliwi to
osiągnięcie jeszcze lepszych parametrów jakościowych produkowanych tuszek i elementów drobiowych oraz pozwoli obniżyć koszty
jednostkowe produkcji.
Kolejnym znaczącym projektem, który firma będzie realizować, jest budowa ubojni indyczej w Olsztynie. W ostatnich 2 latach Indykpol
procedował postępowanie dokumentacyjno- projektowe dotyczące tej inwestycji. Kluczowym elementem było zezwolenie na
prowadzenie działalności w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które firma otrzymała pod koniec lutego b.r.
Zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu W-M SSE oraz przyjętą strategią rozwoju Indykpol do końca 2020 r. zainwestuje w
strefie ponad 105 mln zł, uruchomi tam najnowocześniejszą rzeźnię indyczą w Europie Środkowo-Wschodniej.
Po 3 latach intensywnych działań przygotowawczych Spółka wchodzi w okres przeobrażania głównego zakładu w Olsztynie, tak aby stał
się nie tylko najnowocześniejszym ale i największym w Europie. To zdeterminuje pozycję Indykpol S.A. jako czołowego gracza branży
drobiarskiej na następne 10 lat.
Dzięki tej inwestycji Spółka istotnie poprawi dobrostan zwierząt w trakcie załadunku, transportu i rozładunku, przy jednoczesnej
redukcji nakładów niezbędnej pracy. Skokowo poprawi jakość mięsa dzięki czemu oferta produktowa Indykpolu stanie się jeszcze
bardziej atrakcyjna. Następnym krokiem, niezbędnym do realizacji tego projektu, jest zamknięcie linii kurczęcej w zakładzie w
Olsztynie. Jest to konieczne do realizacji głównej inwestycji, a jednocześnie umożliwi to zwiększenie ubojów indyka w najbliższych
miesiącach.

30.17. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego
wyniki w perspektywie najbliższego kwartału
W lutym 2017 r. spółka Indykpol otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie na terenie Warmińsko–
Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej W-MSSE) rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie
wyrobów i usług wytworzonych na terenie strefy, tj. mięsa z drobiu przetworzonego i zakonserwowanego oraz wyrobów z mięsa,
włączając mięso drobiowe oraz w zakresie sprzedaży odpadów poprodukcyjnych. Jednocześnie Indykpol zobowiązał się do poniesien ia
na terenie strefy nakładów inwestycyjnych w wysokości nominalnej co najmniej 105 030 tys. zł w terminie do 31.12.2020 r. i do
zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia o 105 nowych pracowników w przeliczeniu na etaty w pełnym wymiarze czasu oraz
przestrzegania Regulaminu Strefy i innych regulacji prawnych dotyczących jej funkcjonowania.
Celem planowanych inwestycji jest wprowadzenie w działalności Spółki innowacyjnych rozwiązań, nie stosowanych dotychczas w Po lsce,
co pozwoli Spółce na zaproponowanie na rynku krajowym jak i międzynarodowym znacząco ulepszonych produktów finalnych tj.
kulinarnego i przerobowego mięsa indyczego i wyrobów z niego wytworzonych.
Ponadto planowana rozbudowa zakładu w Olsztynie przewiduje znaczące zwiększenie jego zdolności produkcyjnych oraz istotne
zwiększenie wydajności przy jednoczesnej poprawie jakości wytwarzanych produktów. Zostanie to osiągnięte poprzez rozbudowę
istniejących obiektów, budowę nowych budynków, zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń w ramach linii technologicznych oraz
dostosowanie organizacji procesu produkcyjnego do zakupionych technologii.
Strategia działania Grupy oparta jest na zasadach marketingowych, a więc uwzględniających przede wszystkim potrzeby i oczekiwania
klientów. Rozwój Grupy Indykpol oparty jest na kilku filarach, wśród nich istotną rolę odgrywa produkcja przetworów. W przyszłości
Grupa planuje skupić się na rozwoju kilku grup produktów, w tym parówek i mięs konfekcjonowanych. Taka specjalizacja pozwoli
obniżyć jednostkowe koszty produkcji oraz ułatwi prowadzenie działań marketingowych.
Wyroby z drobiu, zwłaszcza z mięsa indyczego cieszą się niesłabnącą popularnością zarówno w Polsce jak i w innych krajach. Białko
obecne w mięsie drobiowym jest białkiem pełnowartościowym - zawiera wszystkie aminokwasy egzogenne, ponadto mięso to zawiera
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dużo składników mineralnych. Mięso indycze ma wysoką wartość odżywczą, jest niskokaloryczne, oprócz tego smaczne i można je
przygotować na wiele różnych sposobów. Dlatego wyroby indycze są zalecane w dietach ludzi chorych, dzieci, osób starszych, kobiet
ciężarnych oraz we wszelkiego rodzaju dietach odchudzających. Indykpol promując mięso indycze przekonał Polaków do jego walor ów
oraz nauczył sztuki przygotowania potraw z niego. Obecnie mięso i przetwory indycze są składnikiem codziennej diety Polaków, a ilość
zarówno prostych, jak i bardzo wyszukanych dań z mięsa indyczego, rośnie z każdym rokiem.
Polska branża drobiowa jest liderem w eksporcie wśród krajów Unii Europejskiej. Dobre perspektywy ma rozwijająca się współpraca
handlowa z poza unijnymi rynkami zbytu, takimi jak Emiraty Arabskie czy Republika Południowej Afryki. W budowaniu dobrych
perspektyw dla eksportu mięsa drobiowego może pomóc m.in. kampania Krajowej Rady Drobiarstwa „Europejski drób - w jakości siła",
której celem jest promocja mięsa drobiowego produkowanego w systemie QAFP (Quality Assuran-ce for Food Products) na rynkach
Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Wietnamu oraz Chin i Hongkongu

.

……………………………………………….
Piotr Kulikowski
Prezes Zarządu Spółki Dominującej

Olsztyn, dnia 30 maja 2017 r.
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